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AVO410 
 
Дигитален мултиметар 
 
 

■ 6000 броења на дигитален дисплеј со 

позадинско осветлување  

■ Точно RMS читање во AC мод 
 

■ Опсег 1000 V DC / 750 V AC  

■ 10 A AC / DC опсег  
 

■ Мерење на отпор, фрекфенција и капацитет  
 

■ CAT IV 600 V заштита  

 

 

 

 

 

 

 

ОПИС  
 
AVO410 дигиталниот мултиметар на Megger е дизајниран за 

електроинсталери и има дополнителни карактеристики што го 

прават инстументот погоден за сите останати апликации и 

корисници.  

 
Инструментот нуди AC и DC мерења на напон и струја, како и 

мерења на отпор, фрекфенција и капацитет. Точни RMS читања со 

AC функцијата се стандардни за AVO410 и инструментот има 

заштита од CATIV 600 V што значи инструментот е погоден за 

индустриски апликации.  

 
Tенкото компактно куќиште има цврста гумена обвивка која 

обезбедува дополнителна заштита од екстремни услови кои се 

сретнуваат во индустриските средини. Моделот на куќиштето и 

позицијата на бирачот и копчињата овозможуваат инструментот 

соодветно да се вклопи во раката на оној кој го користи.  

 

AVO410 е лесен за користење и нема потреба од читање на 

упатството.  

 
Дисплејот има позадинско светло кое овозможува мерења во слабо 

осветлени средини.  

 
AVO410 има силиконски кабли за тест и имаат оклопени врвови на 

штипалките по GS38. 

  

Aвтоматско бирање на опсег  
Откако ќе се селектираат на почеток сите функции имаат автоматски 

опсег. Копчето за опсег на AVO410 овозможува многуброен рачен 

избор на опсег на секоја функција;значајна карактеристика за секој 

кој го користи.  

 
Min. / Max. мерења   
Инструментот има MIN / MAX функции кои овозможуваат 

префрлање од минимaлни на максимални мерења и обратно.  

 

 
 
 
 
 

 
Поради ова не мора постојано да гледате во дисплејот за да 

забележите моментално зголемување или да испуштите некое 

читање.  
 
Задржување на податоци  
Функцијата овозможува покажаниот резултат да биде 

стопиран на екранот поради што нема потреба постојано 

да ја памтите вредноста од мерењето. Функцијата на 

задржување може да се постави и во MIN /MAX 

функцијата со што сe стопира континуирано ажурирање на 

минимални и максимални вредности на мерења.  

 
Мерење на напон   
AC 750 V и DC 1000 V мерења на напон се овозможени 

со AVO410, AC читањата даваат точна RMS вредност.  
 
Мерења на струја   
За мерења на струја до 10 A, одделен терминал заштитен со 

осигурувач го заштитува и корисникот и инструментот од 

преголема струја.  
 
 
RS232  
 AVO410 има оптички изолиран RS232 интерфејс кој му 

овозможува на корисникот да се поврзе со PC преку USB 

порт за податоци и анализа. (дополнителен софтвер е 

потребен за оваа функција).  
 
Непрекинатост / тестирање на диоди   
Функцијата за непрекинатост има и звучен сигнал кој му 

овозможува на корисникот и звучна индикација и индикација 

на дисплеј и потврдување на непрекинатост меѓу две точки. 

Оваа функција има и двосмерно работно тeстирање на диоди 

и спојки на полупроводници.  



 
 
 
Отпор, капацитет и фрекфенција   
Отпор може да се измери диретно во опсегот на оми од 

0 до 60 MΩ со капацитет на мерења од 0 до 6. 000 mF. 

Дополнително има и мерења на фрекфенција од 0 до 60 

MHz  
 
Спецификации 
 
Дисплеј 6000 броења по1. 5/sec.  
 
Индикација за поларитет  Aвтоматски, позитивен, негативен 
 
Индикација за надминување “OL” или “-OL” 
на опсег 

 

Индикација за слаба батeрија Прикажување кога                
напонот на батеријата ќе падне под оперативниот напон.  

  
Aвтоматско исклучување  Приближно после 10 мин.  
 
Средина на работење  без кондензација ≤10 °C, 11 °C ~  

30 °C (≤80% R. H)  
31 °C ~ 40 °C (≤75% R. H), 41 °C ~  
50 °C (≤45% R. H) 

 
Температура на чување  -20 ºC до 60 ºC, 0 до 80% R. H. кога 
батеријата ќе се отстрани од инструментот 
 
Коефициент на температура 0. 15 x (спец. точност)/ ºC, <18 ºC или  

>28 ºC 
 
Безбедност   
Инструментот е во согласност со IEC61010 CATIV 600 V 
 
Барања за напојување   
Стандардна 9 V батерија PP3, NEDA 1604, IEC6F22, JIS006P 
 
Траење на батеријата  Aлакална 300 часа 
 
Димензии (W x H x D)  
76 mm x 158 mm x 38 mm без футрола 

 82 mm x 164 mm x 44 mm со футрола  
 
Тежина   
522 g 

AVO410  
Дигитален мултиметар 

 
Електрични спецификации 
 
Точноста е ± (% читања + број на цифри) на 23 ºC ±5 ºC, помалку од 

80% R. H.  
 
DC / AC волти    

 

Опсег DC точност AC точност 
 

     

600. 0 mV   

50 Hz/60 Hz синусен 
облик 

 

   

Само за 600. 0 mV 
 

6. 000   
 

  

опсег, ± (0. 9%  

60. 00 V ± (0. 5% + 2 цифри)  

+5 цифри) 50 Hz ~  
    

600 V 
   

  500 Hz  

    

DC 1000 V/AC 750 V   *1 
 

    

   

 

 

 

Заштита од пренапон DC 1000 V или AC 
 

Влезна импеданса   10 MΩ // помалку од 100 pF 
 

 
CMRR/NMRR  
(вообичаено одбивање на сметњи /нормално одбивање на 

сметњи)VAC: CMRR >60 dB на DC, 50 Hz/60 Hz  
VDC: CMRR >100 dB на DC, 50 Hz/60 Hz NMRR: >50 dB 

на DC, 50 Hz/60 Hz 
 
AC ТИП НА КОНВЕРЗИЈА  
AC конверзиите се поврзани AC true RMS одзиви, калибрирани за 

влез со синусоиден облик.  
 
*1 ) освновната точност е специфицирана за синусоиден облик со 

помалку од 4000 мерења. Преку 4000 мерења, додадено 0. 6% на 

точноста. За несинусоидни облици под 2000 мерења, важат следните 

точности 
 
±1. 5% дополнителна грешка за C. F од 1. 4 до 3 
 
Crest фактор  
C. F. = Peak/rms 
 
DC/AC струен опсег   

 

Опсег DC AC Пад на  
 

  Точност  Точност  напон 
 

      

600. 0 µA  
N/A <4 mV/μA  

    

6000 µA 
± (1. 0% + 2 цифри) 

 

  
 

6. 000 A ±(1. 5% +6 dgt)  
 

 

50 Hz ~ 500 Hz 2 V max  

    

10. 00 A   

 *1  
 

     

Заштита од пренапон    
 

Влез во А 
10 A (500 V) брзо горечки 
осигурувач  

 

Влез во μA 600 V rms   
 

 
*1) AC тип на конверзија   
Типот на конверзија и дополнителни спецификации се исти за 

DC/AC напон.  



 
 
 
   

 

Опсег на отпор Точност Заштита од 
 

    преоптоварување 
 

600. 0 Ω *2   
 

6. 000 KΩ  
± (0. 7% + 2 цифри)  

 

60. 00 KΩ 
 600 V rms 

 

 
 

600. 0 KΩ 
  

  
 

6. 000 
MΩ ±(1. 0% +2 

цифри) ± (1. 0% + 2 цифри)  
 

     

60. 00 MΩ *1 ± (1. 5% + 2 цифри)  
 

    

Напон на отворено коло 
 

-1. 3 V приближно  
 

*1 <100 променување на 
цифри   

 

*2 <10 променување на 
цифри   

 

Проверка на диода и непрекинатост  
 

Опсег Резолуција  Точност 
 

    

Диода 10 mV ± (1. 5% + цифри* 
 

    

* за 0. 4 V ~ 0. 8 V   
 

Max. тест струја  1. 5 mA  
 

Max. напон на отоврено 

коло 3 V  
 

Заштита од 

преоптоварување 600 V rms  
 

Непрекинатост   
  

Вградениот звучен сигнал ќе се огласи кога отпорот е помал од 

приближно 500 Ω. Време на одговор е приближно100 ms.  

 

    AVO410 
 

   Дигитален мултиметар 
 

    
 

Опсег на **Осетливост Заштита од  
 

фрекфенција   преоптоварување 
 

     

6000  Hz    
 

60. 00 KHz 100 mV rms   
 

* фрекфенција  
   

600. 0 KHz  

 0. 1% ±1 цифра  

    

6. 000 MHz 250 mV rms   
 

60. 0  MHz 1 V rms   
 

Заштита од преоптоварување 600 V rms 
  

* Помалку од 20 Hz, осетливоста е 1. 5 V rms  
 
** Max. осетливост <5 V ac rms  

 
Опсег на     

капацитет Точност   

6. 000 nF    

60. 00 n    

600. 0 nF 

± (1. 9%) +8 цифри) 

 

  

6. 000 μF    

60. 00 μF    

600. 0 μF    

6. 00 mF*    

Заштита од преоптоварување  600 V rms  

* <100 цифри на промена на отчитување    

 
Aвтоматско исклучување(APO)  
Ако не се користи повеќе од 10 min.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информации за порачка 

 
       

 

  Производ(Qty)   Кат. бр.   
 

  AVO410 дигитален мултиметар CAT IV 600 V  1001-613   
 

  Вклучен прибор      
 

  
Кабли за тестирање и 
сонди      
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