
 
 
 
 

 
Amprobe PM51A 

 

Käyttöohje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. LCD-näyttö 
2. Kiertokytkin, jolla valitaan haluttu mittaustoiminto sekä sammutetaan ja käynnistetään laite 
3. SELECT-nappi, jolla valitaan haluttu mittaus (toiminto riippuu kiertokytkimen asennosta)  
4. Kiinteät mittausjohdot (punainen = + ja musta = -) 
5. HOLD-nappi, jolla mittaustulos saadaan ”jäädytettyä” näytölle. 
 
Johdanto 
 
Amprobe PM51A on taskukokoinen mittari, joka on vain 10 mm paksu ja painaa noin 78 grammaa. 
Mittaustoimintoja ovat: AC- ja DC-jännite (max 600V), resistanssi (max 40MΩ), kapasitanssi 
(3000µF), taajuus (1MHz), läpimenosummeri ja dioditesti. Mittalaitteessa on automaattinen 
mittausalueen valinta. PM51A:n turvaluokitus on CAT III 300V / CAT II 600V ja se on myös UL-
turvahyväksytty. Tämä mittalaite on kokoluokassaan markkinoiden turvallisin ja suorituskykyisin. 
 
Turvatietoja 

• PM51A on cULus-hyväksytty ja sen turvaluokitus on EN61010-1:2001; CAT II 600V / CAT 
III 300V, luokka 2. 

• EN61010-1, CAT II 600V: tämä turvaluokitus mahdollistaa mittaukset pistotulpalla 
sähköverkossa kiinni olevista laitteista 600V:iin asti 

• EN61010-1, CAT III 300V: tämä turvaluokitus mahdollistaa mittaukset sähköverkossa 
kiinteästi kiinni olevista laitteista (esim. pistorasia) 300V:iin asti 

• Älä koskaan ylitä valitun toiminnon maksimimittausarvoa (kts. tekniset tiedot), äläkä itse 
mittariin merkittyjä arvoja. Älä koskaan mittaa yli 600V:ia maan ja vaiheen väliltä.  

• Tarkasta mittari ja sen mittajohdot ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä mittaria, jos jokin 
osa on vaurioitunut 

• Älä koskaan maadoita itseäsi kun suoritat mittauksia. Älä koskaan kosketa mitattavaa piiriä tai 
mittapäitä mittauksen aikana 

• Älä käytä mittaria räjähdysvaarallisissa tiloissa 
• Ole erityisen varovainen mitatessasi kun: piirin jännite on yli 20V / piirin virta on yli 10mA / 

piirissä on induktiivisiä kuormia / ulkona on ukonilma / huollettaessa CRT-laitteita 
 



Mittausten suoritus 
 
Kaikissa esitetyissä mittauksissa kytketään punainen mittajohto positiiviseen (+) mittauspisteeseen  ja 
musta negatiiviseen (-) mittauspisteeseen, mikäli toisin ei ole mainittu. 
 
Mittarin sammutus ja käynnistys 
 
Sammutus ja käynnistys tapahtuvat kiertokytkimestä kääntämällä. 
 
AC- tai DC-jännitteen mittaus 
 
Käännä kiertokytkin V-mittausasentoon. Oletusarvoisesti mittari mittaa tässä asennossa DC-jännitettä 
(DC-symboli näytöllä). Mikäli haluat mitata AC-jännitettä, paina kerran SELECT-nappia (AC-
symboli ilmestyy näytölle). 
 
Resistanssin, diodin ja kapasitanssin mittaus sekä läpimenosummeri 
 

• Käännä kiertokytkin -mittausasentoon. Oletusarvoisesti mittari 
mittaa tässä asennossa resistanssia (vastusarvo näytöllä). 

 
- Sammuta virta mitattavasta laitteesta tai tee mitattava piiri jännitteettömäksi 
- Älä ikinä mittaa resistanssia jännitteisestä piiristä 
- Pura varaukset kondensaattoreista, jotka voivat vaikuttaa mittaustulokseen 
- Suorita mittaus 
- Lue vastuslukema näytöltä. OL näytöllä tarkoittaa että mittausalue on ylitetty (eli vastusarvo on 
yli 40 Mohmia tai mitattava piiri on poikki). 

 
• Läpimenosummeri: Se ilmaisee ”yhteyttä” mittajohtojen välissä olevassa piirissä tai johdossa. 

Läpimenosummerin saat käyttöösi painamalla kerran SELECT-nappia (summerin kuva 
ilmestyy näytölle). Voit testata summerin toiminnan laittamalla mittapäät yhteen. 

 
- Tee mitattava piiri jännitteettömäksi 
- Pura varaukset kondensaattoreista, jotka voivat vaikuttaa mittaustulokseen 
- Suorita mittaus 
- Mittari antaa äänimerkin, mikäli vastusarvo on alle 120Ω  
 
• Diodi-mittaus: Paina SELECT-nappia uudelleen. Diodin kuva ilmestyy näytölle. Tämä 

toiminto mittaa päästösuunnassa olevan diodin jännitealeneman. Normaali jännitealenema-
arvo hyvälle silikonidiodille on 0,4 – 0,9V. Suurempi lukema ilmaisee diodin vuotavan. Nolla-
lukema tarkoittaa että diodi on oikosulussa. OL tarkoittaa että diodi on poikki. Mittaa diodi 
myös estosuuntaisesti. Mittaustulos tulisi olla OL, muuten diodi on viallinen. 

 
• Kapasitanssin mittaus : Paina SELECT-nappia uudelleen. Kondensaattorin merkki ilmestyy 

näytölle. Tämä toiminto mittaa päästösuunnassa olevan diodin jännitealeneman. 
 

- Tee mitattava piiri jännitteettömäksi 
- Pura varaus kondensaattorista (käyttämällä esim. erillistä vastusta) 



- Irroita ainakin kondensaattorin toinen pää mittauspiiristä 
- Kytke mittajohdot kondensaattorin yli (napoihin) 
- Lue kapasitanssilukema näytöltä 
 

Taajuusmittaus 
 
Käännä kiertokytkin Hz-mittausasentoon. Tämä mittaustoiminto on tarkoitettu vain 
elektroniikkasignaalien taajuusmittauksiin, jännite alle 20VAC rms.  

- Kytke mittajohdot mitattavaan signaaliin 
- Lue taajuus näytöltä 

 
Lisätoiminnot: HOLD- ja 30ms MAX HOLD-tilat 
 
Painamalla HOLD-nappia lyhyesti, mittarin näyttö ”jäädyttyy” eli mittaustulos pysyy näytöllä vaikka 
mittajohdot irrottaisikin mittauskohteesta. HOLD-tila poistuu painamalla HOLD-nappia uudelleen. 
30ms MAX HOLD: tämän toiminnon saa kytkettyä päälle painamalla HOLD-nappia 1 sekunnin ajan. 
Toiminto on käytössä VDC- ja VAC-mittauksissa. Tässä toiminnossa mittari seuraa signaalia ja jättää 
suurimman käyneen arvon näkymään näytölleen (jopa 30ms piikki tallentuu näytölle). Toiminnosta 
poistutaan painamalla HOLD-nappia sekunnin ajan. 
 
Mittarin kunnossapito 
 
Huolto 
 
Älä yritä korjata tätä mittalaitetta itse, sillä siinä ei ole käyttäjän vaihdettavissa olevia osia. Huollon 
tai korjauksen saa suorittaa vain siihen koulutuksen saanut henkilö. 
 
Puhdistus 
 
Pyyhi mittari säännöllisesti mietoon puhdistusaineeseen kostutetulla liinalla. Älä käytä hankausaineita 
tai liuottimia. Mikäli mittaria ei käytetä pitkään aikaan (yli 60 päivään), poista paristo mittarista. 
 
Vianhaku 
 
Mikäli mittari ei toimi oikein, vaihda paristo ja tarkista että mittajohdot ovat kunnossa. Varmista vielä 
uudelleen että käytät mittaria tässä käyttöohjeessa kerrotulla tavalla. Katso takuuehdot tästä 
käyttöohjeesta. 
 
Pariston vaihto 
 
Mikäli mittarin näyttö vilkkuu tai alhaisen pariston symboli ilmestyy näytölle (akun kuva), vaihda 
paristo. Mittarissa on yksi 3V:n ”kolikkoparisto”: IEC-CR2032 
1. Sammuta mittari ja irroita mittajohdot mittauskohteesta 
2. Avaa mittarin pohjassa oleva ruuvi 
3. Erota mittarin etukansi ja takakansi toisistaan nostamalla takakantta mittajohtojen puoleisesta 

päästä kunnes se irtoaa etukannesta. 



4. Vaihda paristo kiinnittäen huomiata napaisuuteen. Eli +-puoli ylöspäin (+-puoli kohti mittarin 
takakantta) 

5. Paina etu- ja takakansi takaisin yhteen (varmista että näytön puoleinen pää ”napsahtaa” 
paikoilleen) 

6. Kiristä takakannen ruuvi. 
 
Rajoitettu takuu ja rajoitettu vastuu 

 
Tämän Amprobe-tuotteen taataan olevan vapaa raaka-aine ja valmistusvioista normaalisti käytettynä 
ja huollettuna. Amprobe PM51A:n takuu on yksi vuosi. Takuu alkaa ostopäivästä.  
Takuu ei koske sulakkeita, vaihdettavia paristoja tai mitään vikaa, joka on aiheutettu kun mittaria on 
käytetty väärin, muutettu, käsitelty huolimattomasti tai vioitettu tahallisesti tai epänormaalilla 
käytöllä/käsittelyllä. Jälleenmyyjillä ei ole oikeutta antaa laajempaa tai erilaista takuuta Amproben 
puolesta. Saadaksesi takuupalvelua, palauta tuote (ostokuitin kopion kera) lähimpään Amprobe Test 
Tools-huoltoon tai Amprobe-jälleenmyyjälle. Katso tarkemmat tiedot kohdasta ”Korjaus”.  
TÄMÄ TAKUU ON OSTAJAN AINOA JA YKSINOMAINEN KEINO JA SE KORVAA KAIKKI 
MUUT SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT. NIIHIN KUULUU, MUTTA EI RAJOITU, MIKÄ 
TAHANSA EPÄSUORA TAKUU KAUPATTAVUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN 
TARKOITUKSEEN. VALMISTAJA EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN 
ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA 
VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, MUKAAN LUKIEN TIETOJEN KATOAMINEN, 
RIIPPUMATTA SIITÄ MISTÄ TAHANSA TEORIASTA NE JOHTUVAT. Jotkut valtiot eivät salli 
epäsuoran takuun rajoittamista tai seuraamuksellisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista. 
Siksi tämän takuun rajoitukset ja poissulkemiset eivät ehkä koske kaikkia ostajia. Jos toimivaltainen 
tuomioistuin katsoo tämän takuun jonkin ehdon pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, ei 
sellainen päätös vaikuta minkään muun ehdon lainvoimaisuuteen tai toimeenpantavuuteen.. 
 
Huolto 

 
Kaikissa mittalaitteissa jotka palautetaan huoltoon takuuaikana, sen jälkeen tai kalibrointia varten, 
tulee olla mukana seuraavat tiedot: Sinun nimesi, yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio 
ostokuitista. Lisää mukaan vielä vikakuvaus ongelmasta tai haluamastasi toimenpiteestä (esim. 
kalibrointi). Varmista että toimitat myös mittajohdot mittarin mukana. Lähetä mittari Amprobe-
jälleenmyyjällesi tai Amprobe-huoltoon toimituskulut maksettuina  (FOB määräasemalla). Valmistaja 
ei vastaa rikkoontumisvaarasta kuljetuksen aikana. 
 
Takuun aikainen huolto 
 
Lue takuuohjeet ja tarkista paristo ennen mittalaitteen lähettämistä takuuvaihtoon. Takuuaikana 
Amprobe-jälleenmyyjälle palautettu toimimaton PM51A-mittalaite vaihdetaan veloituksetta uuteen 
samanlaiseen tai vastaavaan.  
 
Huolto takuuajan umpeuduttua 
 
Ota yhteyttä Amprobe-jälleenmyyjään saadaksesi edullinen tarjous uudesta PM51A-mittalaitteesta 
(tai vastaavasta). 
 



Tekniset tiedot 
Yleiset tiedot 
 
Näyttö ja päivitysnopeus: 3¾-numeron näyttö, 4000 lukemaa, päivitys 3 kertaa/sek. (nimellinen) 
Käyttölämpötila:  0…40˚C 
Suhteellinen kosteus:  Maks. 80%RH (max 31˚C), vähenee lineaarisesesti 50%RH 40˚C:ssa 
Käyttökorkeus:  Alle 2000m merenpinnasta 
Säilytyslämpötila:  -20…60˚C, < 80%RH (paristo poistettuna) 
Lämpötilakerroin:  Tarkkuudet määritysten mukaiset, paitsi kun lämpötila on 0…18˚C tai 

28…40˚C: nimellinen: 0,15 x määritelty tarkkuus / ˚C  
Mittaustapa:  Keskiarvoistava 
Ylijännitesuojaus:  600V DC tai AC 
Alhainen paristojännite: Symboli näytölle, kun jännite alittaa noin 2,4V 
Paristo:  3V vakioparisto: IEC-CR2032; ANSI-NEDA-5004LC 
Virrankulutus (tyyp.):  2mA 
Mitat ja paino:  113mm (P) x 53 mm (L) x 10 mm (S)/ noin 78g 
Turvaluokitus:  IEC61010-1, UL61010B-1, CAN/CSA-C22.2 no. 1010.1 -92, CAT II 600V 

/ CAT III 300V, ympäristöhaittaluokka 2 
EMC:  EN61326 (1997, 1998/A1), EN61000-4-2 (1995), EN61000-4-3 (1996). 

Tuote täyttää myös seuraavat eurooppalaiset direktiivit: 89/336/EEC 
(Elektromagneettinen yhteensopivuus) ja 73/23/EEC (matalajännite) kuten 
parannettu 93/68/EEC (CE-merkinnät). Kuitenkin elektromagneettiset 
kentät voivat haitata mittausta. Mittari mittaa myös ei-halutut signaalit, 
jotka esiintyvät mittauspiirissä. 

Hyväksynnät:  
 
Vakiovarusteet:  Paristo (asennettuna), mittajohdot (kiinteät), käyttöohje 
Lisävarusteet:  VC3A pehmeä kantolaukku 
 
Tarkkuudet: 
(kun ympäristön lämpötila  23˚C ± 5˚C ja <75%RH) 
RF-kenttä @ 3V/m: määritelty tarkkuus + 45 digittiä (kapasitanssi ei määritelty) 
 
DC-jännite: 
Alue      Tarkkuus 
400.0 mV      ±(1.0%+2 dgt) 
4.000 V, 40.00 V, 400.0 V    ±(2.0%+2 dgt) 
600 V      ±(2.5%+4 dgt) 
 
NMRR: >50dB @ 50/60 Hz 
CMRR: >120dB @ DC, 50/60 Hz; Rs=1 kΩ 
Tuloimpedanssi: 10 MΩ, 30 pF nimellinen; 1000 MΩ 400.0 mV:n alueella 
 
AC-jännite: 
Alue      Tarkkuus 
50-60 Hz 
4.000 V, 40.00 V, 400.0 V    ±(2.0%+5 dgt) 



60-500 Hz 
4.000 V, 40.00 V, 400.0 V    ±(3.0%+5 dgt) 
 
50-500 Hz 
600 V      ±(3.5%+5 dgt) 
 
Tuloimpedanssi: 10 MΩ, 30 pF nimellinen 
CMRR: >60dB @ DC - 60 Hz; Rs=1 kΩ 
 
Kapasitanssi: 
Alue1      Tarkkuus2 
500.0 nF, 5.000 µF, 50.00 µF, 500.0 µF, 3000 µF3 ±(3.5%+6 dgt4) 
 
1 50.00 nF:n alueen tarkkuutta ei ole määritelty 
2 Tarkkuudet määritelty kalvokondensaattoreilla (muovifilmikondensaattori) tai paremmilla 
3 Päivitysaika > 1 minuutti isommilla arvoilla 
4 Tarkkuus määritelty kun paristojännite on yli 2.8V (puolet max. varauksesta). Tarkkuus vähenee 
asteittaisesti 12%:iin kunnes paristojännitteen symboli ilmestyy näytölle (noin 2.4V) 
 
Resistanssi: 
Alue      Tarkkuus 
400.0 Ω      ±(1.5%+6 dgt) 
4.000 kΩ, 40.00 kΩ, 400.0 kΩ    ±(1.0%+4 dgt) 
4.000 MΩ      ±(1.5%+4 dgt) 
40.00 MΩ      ±(2.5%+4 dgt) 
 
Avoimen piirin jännite: tyypillisesti 0.4 VDC 
 
Taajuus: 
Alue1      Tarkkuus 
400 Hz, 4 kHz, 40 kHz, 400 kHz, 1 MHz   ±(0.5%+4 dgt) 
 
Määritelty tulojännitteellä < 20VACrms.  
Tulosignaali: siniaalto tai kanttiaalto, jonka pulssisuhde on > 40% & < 70% 
 
Herkkyys (Vpeak) 
5 Hz – 100 kHz:  1.3 Vp 
100 kHz – 500 kHz:  2.2 Vp 
500 kHz – 1 MHz:  4.2 Vp 
 
Dioditesti: 
Testivirta (tyypillisesti): 0.25mA 
Avoimen piirin jännite: 1.6 VDC 
 
Läpimenosummeri: 
Avoimen piirin jännite: tyypillisesti 0.4 VDC 
Äänimerkin raja-arvot: 10 Ω…120 Ω 


