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DIGITÁLNÍ MULTIMETRY            MS 8201G, MS 8205F
MASTECH

• spňují mezinárodní bezpečnostní směrnici IEC1010-CAT II
• zadní osvětlení , velký displej
• ochrana testovacích přívodů před špatným připojením (MS 

8205F) 
• měření DC napětí, AC napětí, DC proud, AC proud
• měření rezistance, kapacity, test diody a kontinuity
• měření velkého AC a DC proudu kleštěmi na objednávku
• funkce DATA HOLD
• měření  hFE 1 ÷ 100 (MS 8201D, MS 8201G)
• měření frekvence (MS 8205F, MS 8201G)
• měření teploty a střídy cyklu (MS 8201G)
• automatická varovná hlášení (MS 8205F) 
• funkce AUTO RANGE, AUTO POWER OFF  (MS 8205F)
• SMT aplikace (MS 8201G)
• rozměry: 191 x 82 x 36mm  (MS 8205F)
                         185 x 84 x 38mm (MS 8201D, 8201G)
• hmotnost: přibl. 280g (včetně baterie) (MS 8205F)
                          přibl. 290g  (včetně baterie) (MS 8201G)
• základní příslušenství obsahuje měřicí vodiče a gumové pouzd-

ro. Model 8201G navíc teplotní sondu a redukci

Rozsah přesnost přístroj

DC napětí

4/40/400V ±0.5% MS8�05F

�000V ±0.8% MS8�05F

�00mV/�0V 0.5% MS8�0�G

�000V ±0.8% MS8�0�G

AC napětí

4/40/400V ±�.�% MS8�05F

750V ±�.5% MS8�05F

�00mV ±�.�% MS8�0�G

�0V ±�,0% MS8�0�G

700V ±�.�% MS8�0�G

DC proud

4/40/400mA ±�.�% MS8�05F

�0A ±�.0% MS8�05F

�mA/�0mA ±�.0% MS8�0�G

�00mA ±�.5% MS8�0�G

�0A ±�.0% MS8�0�G

AC proud

4/40/400mA ±�.5% MS8�05F

�0A ±3.0% MS8�05F

�mA/�0mA ±�.�% MS8�0�G

�00mA ±�.0% MS8�0�G

 �0A ±3.0% MS8�0�G

Rozsah přesnost přístroj

Rezistance

400/4K/40K/400K/4MΩ �.�% MS8�05F

       40MΩ ±3.0% MS8�05F

�00/�K/�0K/�00K/�MΩ ±0.8% MS8�0�G

�0MΩ ±�.0% MS8�0�G

�00MΩ ±5.0% MS8�0�G

Kapacita

4/400nF ±4.0% MS8�05F

�n/�0n/�00n/�μ/�0μF ±4.0% MS8�0�G

AC proud (kleště na objednávku)

400A (0,�mV/0,�A) ±�,�% MS8�05F

� 000A (�mV/�A) ±0,8% MS8�0�G

DC proud (kleště na objednávku)

400A (0,�mV/0,�A) ±�,5% MS8�05F

� 000A (�mV/�A) ±0,8% MS8�0�G

Frekvence

40k/400kHz ±3,0% MS8�05F

�0kHz ±�,5% MS8�0�G

Teplota

-�0°C ÷�000°C MS8�0�G

Střída cyklu

0,�% ÷ 99,9% MS8�0�G

V, A, Ω, F, C, °C 

SPECIÁLNÍ MULTIMETR  AM8     
METERMAN                                                          

kompaktní analogový multimetr
určen pro použití doma, v autě nebo v dílně
vysoce citlivý pohyb ručičky
5 funkcí / 15 rozsahů
velmi malé rozměry
spec. rozsahy pro testování baterií v domácnosti
nastavení nuly při měření odporu
ochranný obal součástí balení

•
•
•
•
•
•
•
•

Napětí 500 V   AC/DC

Proud �50 mA  DC

Odpor � MΩ
Test baterií �,5 V,  9 V

Bezpečnost Cat II 300 V


