
Цифров мултиметър
MAS830

/MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838/
Ръководство за експлоатация

1. Въведение
Цифровият мултиметър серия MAS830 e малък, преносим уред с разрядност на 
дисплея 3½. Характеризира се със стабилност, висока надеждност и 
удароустойчивост. С негова помощ можете да измервате DC/AC напрежение, 
DC ток, съпротивление, диоди, транзистори, температура и проверка за 
непрекъснатост на верига.
Измервателни функции на отделните модели от серията:

Функции MAS830 MAS830B MAS830L MAS838

Измерване на АС напрежение + + + +
Измерване на DC напрежение + + + +
Измерване на DC ток + + + +
Измерване на съпротивление + + + +
Диодно измерване + + + +
Температурно измерване +
Проверка за непрекъснатост на верига + + +
Временна памет на данни + + + +
Задно осветление +
 
2. Структура на измервателния уред
1. Дисплей
LCD, 3½ -разряден, 7 секции
2. Задно осветление
Натиснете BACKLIGHT бутона за да включите задното осветление, което е с 
продължителност 5 секунди, за да
го включите отново, натиснете отново същия бутон.
3. Въртящ се ключ за избор на функция и обхват
4. VΩmA букса
5. COM букса



6. 10А букса
7. Бутон за временна памет на данни
Натиснете този бутон за временна памет на последния измервателен резултат. 
Индикатор ще се покаже на екрана. Отпуснете бутона, за да се върнете в 
нормален режим на работа.

3. Информация за безопастност
Цифровите мултиметри от серия МAS830 са проектирани съгласно IEC61010 
стандарта, втора категория за пренапрежение CAT II 600V, втора степен на 
замърсяване.

Важна информация относно безопастността. Вижте това ръководство
за справка.

Внимание, високо напрежение.

Заземяване.

Двойна изолация.

Предпазителят трябва да бъде сменен с идентичен такъв.



• Този уред трябва да бъде използван само със сондата, която е включена в 
комплекта. В случай на повредена сонда – заменете я с идентична на 
оригиналната.
• Не надвишавайте стойностите на съответния обхват.
• Когато измервателният прибор е в режим на работа, не докосвайте 
неизползваемите в момента букси.
• Когато обхватът на измерваната величина не е известен предварително, 
използвайте максималният такъв.
• Преди завъртане на превключвателя за избор на функция/обхват се уверете, че
измервателната сонда не се намира в контакт с измерваната верига.
• Изключете захранването на измерваната верига и разредете всички 
кондензатори преди измерване на съпротивление.
• Обърнете особено внимание при измерване на 
напрежения >60V DC/30V AC. Запомнете, че
трябва да държите пръстите си зад предпазителя на 
сондата по време на измерване.
• При определени измерване на ТV оборудване, превключващи вериги и 
подобни, внимавайте за напрежения с голяма амплитуда във веригата, които 
могат да повредят мултиметъра.
• Когато измервате транзистор, сондата не трябва бъде свързвана към веригата, 
която се измерва.
• Преди измерване на напрежение със сондата се уверете, че не е свързан 
електронен компонент към тествания извод на транзистора.

4. Поддръжка
• Преди махане на задния капак на кутията, изключете връзката между сондата 
и измерваната верига.
• Заменете изгорелите предпазители с такива със следните параметри:
F1 250mA/600V
F2 10A/600V
• Не използвайте уреда при отворен корпус.
• Използвайте влажен парцал и почистващ препарат за почистване на корпуса 
на измервателния уред. Да не се използват абразиви или разтворители, за да се 
предотврати корозия или друг вид щети върху измервателния уред. В случай на 
анормално поведение, прекратете експлоатацията на уреда и го изпратете на 
квалифициран техник за поддръжка.

5. Технически данни
Точност: ±% на отчитане, ± 5 цифри; гаранция за една година
Температура на средата: 18°C -> 28°C



Относителна влажност: 80%
Основни спецификации:
Максимално напрежение между буксите и заземяването: CAT II 600V
Предпазител: F1 250mA/600V, F2 10A/600V
Захранване: 9V батерия, модел NEDA 1604/6F22
Разрядност на дисплея: 1999
Индикатор за претоварване: 1
Отрицателно отчитане: -
Работна температура: 0°C -> 40°C
Температура на съхранение: -10°C -> 50°C
Индикатор за изтощена батерия:
Размери: 138х69х31mm
Tегло: 170g.

Измерване на DC напрежение
Обхват Резолюция Точност

200mV 100μV ±0.5% на отчитане, ±3 цифри

2V 1mV

20V 10mV

200V 100mV

600V 1V  ±0.8% на отчитане, ±5 цифри

Защита от претоварване: обхват 200mV: 250V DC/rms; останалите обхвати: 600V DC/rms.

Измерване на DC ток
Обхват Резолюция Точност

20μА 0.01μА  ±1% на отчитане, ±3 цифри

±200μА 0.1μА

2mА 1μА

20mА 10μА ±1% на отчитане, ±5 цифри

200mА 100μА ±1.5% на отчитане, ±5 цифри

10A  10mA ±3% на отчитане, ±10 цифри

Защита от претоварване: предпазител F1 200mA/600V, предпазител F2 10A/600V
Модел МАS838 няма 20μА позиция.

Измерване на АC напрежение
Обхват Резолюция Точност

200V 100mV ±1.2% на отчитане, ±10 цифри

600V  1V



Защита от претоварване: 600V DC/rms
Честотен обхват: 40Hz → 400Hz
Показва ефективната стойност на синусоида.

Измерване на съпротивление
Обхват Резолюция Точност

200Ω 0.1Ω  ±0.8% на отчитане, ±5 цифри

2kΩ  1Ω ±0.8% 20kΩ 10Ω на отчитане,
±2 цифри20kΩ 10Ω

200kΩ 100Ω

2MΩ 1kΩ ±1.0% на отчитане, ± 5 цифри

Максимално напрежение при отворена верига: 3.2V
Защита от претоварване: 250V DC/rms

Измерване на диоди и проверка за непрекъснатост на 
верига
Обхват Описание

Ако съпротивлението на веригата е под (70±30)Ω, вграденият
зумер в уреда ще издаде звукова сигнализация.

Показва пада на напрежение в права посока.

Защита от претоварване: 250V DC/AC

Измерване на температура
Обхват Резолюция Измервателни интервали Точност

°C 1°C -20°C -> 0°C
0°C -> 400°C

400°C -> 1000°C

±10% обхват, ±2 цифри
±1.0% обхват, ±3 цифри

±2.0% обхват

6. Измерване

Преди измерване:
1. Включете уреда, ако индикаторът за изтощена батерия се показва на екрана, 
сменете батерията.



2. Не превишавайте максималните стойности обозначени на входните букси на 
уреда.
3. Преди измерване, завъртете превключвателя за избор на функция/обхват на 
избраната позиция.

Измерване на DC напрежение
1. Включете червената сонда в VΩmA буксата и черната – в COM буксата.
2. Завъртете превключвателя на подходящ обхват за измерване от секция на 
уреда и свържете сондите към измерваната верига. Измерената стойност ще се 
покаже на екрана.

Забележка:
• Ако стойността на измерваното напрежение е неизвестна, използвайте 
максималния обхват на измерване и намалете обхвата стъпка по стъпка, докато 
получите задоволителен резултат.
• Ако на екрана се появи „1“, това значи, че обхватът е надхвърлен.
• Не прилагайте входно напрежение >600V.
• Обърнете внимание при работа с високо напрежение (опасност от токов удар).

Измерване на DC ток
1. Включете червената сонда в VΩmA буксата и черната – в COM буксата. За 
измерване на ток с големина в интервала между 200mA → 10A, използвайте 
букса 10А.
2. Завъртете превключвателя на функцията на подходящ обхват за измерване от 
секция на уреда и свържете сондите към измерваната верига. Измерената 
стойност ще се покаже на екрана.

Забележка:
• Ако стойността на измервания ток е неизвестна, използвайте максималният 
обхват на измерване и намалете обхвата стъпка по стъпка, докато получите 
задоволителен резултат.
• Ако на екрана се появи „1“, това значи, че обхватът е нахвърлен.
• Не прилагайте входен ток >200mA/10А според типа измерване и буксата, 
която се използва. По-голям ток би довел до повреда на предпазителя.

Измерване на АС напрежение
1. Включете червената сонда в VΩmA буксата и черната – в COM буксата.
2. Завъртете превключвателя на фуънкцията на подходящ обхват за измерване 
от секция V~ на уреда и свържете сондите към измерваната верига. Резултатът 
от измерването ще се покаже на екрана.



Забележка:
• Ако стойността на измерваното напрежение е неизвестна, използвайте 
максималния обхват на измерване и намалете обхвата стъпка по стъпка, докато 
се получи задоволителен резултат.
• Ако на екрана се появи „1“, това е индикатор за надхвърлен обхват.
• Не прилагайте входно напрежение >600V.
• Обърнете внимание при работа с високо напрежение (опасност от токов удар).

Измерване на съпротивление
1. Включете червената сонда в VΩHz буксата и черната – в COM буксата.
2. Завъртете превключвателя на подходящ обхват за измерване от секция на 
уреда и свържете сондите към измерваната верига. Измерената стойност ще се 
покаже на екрана.

Забележка:
• Ако на екрана се показва „1“, това значи, че обхватът е надхвърлен или 
отворена верига.
• При измерване на високо съпротивление (>1МΩ) е нормално да отнеме 
няколко секунди, докато се отчете коректен резултат.
• При измерване на резистор във верига с включено захранване, изключете 
захранването и разредете всички кондензатори преди измерване.

Измерване на диод
1. Включете червената сонда в VΩmA буксата и черната – в COM буксата.
2. Завъртете превключвателя н функцията на позиция на уреда и свържете 
сондите към измервания обект съгласно поляритета. Резултатът от измерването 
ще се покаже на екрана, който е приблизителния пад на напрежение на 
измервания диод в права посока.

Проверка за непрекъснатост на верига
1. Включете червената сонда в VΩmA буксата и черната – в COM буксата.
2. Завъртете превключвателя на функцията на позиция на уреда и свържете 
сондите към измервания обект. Ако измереното съпротивление на веригата е 
<100Ω, вграденият зумер ще издаде звукова сигнализация, което показва 
непрекъснатост на веригата между измерваните точки.

Температурно измерване
1. Включете червената температурна сонда в VΩmA буксата и черната – в COM 
буксата.



2. Завъртете превключвателя на функцията на позиция C на уреда и свържете 
сондите към измервания обект.
При наличие на отворена верига се показва стайната температура на екрана.

7. Поддръжка на уреда

При нормални условия на работа не е необходимо да се сменя някой от 
предпазителите. Ако е наложителна такава смяна, изключете уреда и извадете 
сондите от буксите. С помощта на отвертка развийте винтчетата от задната част 
на корпуса. Спецификациите на двата предпазителя са: F1 250mA/600V, F2 
10A/600V. Новите предпазители трябва бъдат идентични на старите.
Батерията, захранваща мултиметъра, е 9V NEDA 1604/6F22. Новата батерия 
трябва да бъде от същия тип.
Не включвайте уреда, докато не затворите изцяло корпуса на уреда и не 
поставите крепежните елементи на мястото им.


