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Poręczny kalibrator z zadajnikiem sygnałów: prądowego 4 ÷ 20 mA (obciążenie  
1kΩ, zasilanie w pętli 24V), napięciowego 0 ÷ 100,00mV, 0 ÷ 1,000V, 0 ÷ 12V , 
częstotliwości 1 - 62500Hz i termopar K, J, E, T (°C i °F). Urządzenie bardzo 
przydatne wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność szybkiego symulowania 
sygnałów: prądowych, napięciowych, termoparowych i częstotliwościowych. 
 
 
Cechy miernika: 
 
1. Zadawanie sygnałów: 

a. 4~20mA (max obciążenie.1KΩ, napięcie zasilania pętli 24V) 
b. 0~100,00mV, 0~1,000V, 0~12,000V 
c. Termoelementy K, J, E, T (˚C i ˚F) 
d. Częstotliwość 1~62500Hz 

2. Podstawowa dokładność 0,025% 
3. Wygodna obsługa klawiaturą numeryczną 
4. Funkcje Auto Step (krok automatyczny) oraz Auto Ramp (nachylenie 

automatyczne) 
5. Dwie funkcje kalibracji prądowej 0~20mA, 0~24mA 

  6. Wejście 0~100% (mA, mV, V) 
7. Sygnalizacja dźwiękowa wyjścia rozwartego (mA) lub zwartego (mV, V) 
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I. Opis panelu 

 

 

 

1. WYŚWIETLACZ LCD 

2. GNIAZDO TERMOPARY 

3. PRZYCISK ON/OFF 

(włączanie/wyłączanie) 

4. PRZYCISK SHIFT  

5. PRZEŁĄCZNIK WYBORU 

FUNKCJI 

6. KLAWIATURA NUMERYCZNA I 

WYBORU FUNKCJI 

7. PODPÓRKA 

8. GNIAZDO ZASILACZA 

ZEWNĘTRZNEGO 

9. PRZEWODY WYJŚCIOWE 

 

 



 

 

1. mVAHz Jednostki pomiaru 

2. 04~204mA Zakres pomiaru w mA 

3. % Wartości procentowe 

4. JKET Typ termoelementu 

5. ˄ Auto-Ramp 

6. OPR Działanie, wyjście, normalne 

7. OL Przeciążenie, wyjście, nienormalne 

8. STBY Gotowość, trwa wewnętrzne kalibrowanie 

9. SHIFT Wybrano funkcję Shift (tryb zmian) 

10.  Słaba bateria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

1.  

 
Aby wybrać żądany zakres mA, należy nacisnąć przycisk SHIFT, a następnie 

jeden z przedstawionych powyżej przycisków. 

2. 

 

Aby wybrać żądany zakres w mV lub V, należy nacisnąć przycisk SHIFT, a 

następnie naciskać przycisk przedstawiony powyżej. 
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3. 

                                                     

Aby wybrać ˚C lub ˚F, należy nacisnąć przycisk SHIFT, a następnie naciskać 

przycisk przedstawiony powyżej. 

4. 

 

Aby wybrać żądany typ termopary, należy nacisnąć przycisk SHIFT, a następnie 

naciskać przycisk przedstawiony powyżej. 

5. 

 

Aby uruchomić funkcję "Auto-ramp", należy nacisnąć przycisk SHIFT, a następnie 

przycisk przedstawiony powyżej. Aby zatrzymać funkcję "Auto-ramp", należy 

powtórnie nacisnąć przycisk przedstawiony powyżej. 

6. 
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Aby wprowadzić ujemną wartość temperatury, należy nacisnąć przycisk 

przedstawiony powyżej lub nacisnąć przycisk SHIFT, a następnie przycisk 

przedstawiony powyżej dla wprowadzenia wartości procentowych dla funkcji mA, 

mV i V. 

7. 

 

 

Jeśli kalibrator jest trybie zmian (SHIFT) i wprowadzono wartość procentową, to 

należy użyć przycisków przedstawionych na powyższym rysunku,  aby zwiększyć 

▲ lub zmniejszyć ▼ wartość %. 

8. 

 

 

 

Użyć przycisku ENTER zawsze po wpisaniu wartości, aby zatwierdzić 

wprowadzoną wartość. 
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II. Instrukcja użytkowania 

1.Wyjście mA 

1a. Praca w zakresie 4-20mA (zakres domyślny) 

1. Włączyć kalibrator przyciskiem ON/OFF i poczekać aż zniknie symbol STBY 

(po ok. 1 min). 

2. Podłączyć zewnętrzne przewody pomiarowe do końcówek przewodów 

pomiarowych miernika  - według zasady: czerwony z czerwonym, czarny z 

czarnym przewodem. W razie konieczności użyć krokodylków. 

3. Ustawić przełącznik suwakowy w pozycji mA 

4. Przy pomocy klawiatury numerycznej (łącznie z wartościami po przecinku – 

np. 8,000mA), wprowadzić bezpośrednio żądaną wartość mA. 

5. Używając przewodów pomiarowych lub krokodylków dokonać podłączenia 

do zacisków kalibrowanego przyrządu. 
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UWAGA: Zawsze należy poczekać, aż zniknie symbol STBY (tryb "standby") na 

wyświetlaczu, przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji. 

UWAGA: Można wprowadzić max 5 cyfr. Jeśli użytkownik wpisze mniej niż 5 

cyfr (1~4), należy nacisnąć przycisk ENTER, aby zakończyć wprowadzanie 

wartości. Jeśli użytkownik wprowadzi 5 lub więcej cyfr, kalibrator automatycznie 

opuści tryb wprowadzania wartości i poda na wyjściu wpisaną wartość prądu. 

 

1b. Zakres 0~20mA lub 0~24mA 

Domyślnym trybem dla funkcji mA jest zakres 4~20mA. Użytkownik może jednak 

wybrać zakres 0~20mA lub 0~24mA używając przycisku SHIFT, aby przejść do 

trybu zmiany. Następnie należy użyć przycisku [2] lub [3], aby wybrać odpowiedni 

zakres prądu stałego. Po dokonaniu wyboru nacisnąć przycisk SHIFT, aby 

opuścić tryb zmian. Odpowiadający zakres prądu będzie wyświetlony na ekranie 

LCD. 
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1c. Wprowadzenie wartości mniejszej niż 1 

W funkcji mA standardową procedurą wprowadzenia wartości mniejszej niż 1 jest 

użycie przycisku „0” przed użyciem przycisku dziesiętnego. Mimo że symbol 

dziesiętny może być wprowadzony, to nie będzie on wyświetlany na ekranie LCD. 

2.  Wyjście mV, V 

2a. Praca w zakresie 0~100mV 

1. Włączyć kalibrator przyciskiem ON/OFF i poczekać aż zniknie symbol STBY 

(po ok. 2 min). 

2. Podłączyć przewody pomiarowe do końcówek przewodów miernika  - 

według zasady: czerwony z czerwonym, czarny z czarnym przewodem. W razie 

konieczności użyć krokodylków. 

3. Ustawić przełącznik suwakowy w pozycji mV, V 

4. Przy pomocy klawiatury numerycznej (łącznie z miejscami po przecinku), 

wprowadzić bezpośrednio wartość w mV, V. 

5. Używając przewodów pomiarowych lub krokodylków dokonać podłączenia 

do zacisków kalibrowanego przyrządu 
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UWAGA: Zawsze należy poczekać, aż zniknie symbol STBY (tryb "standby") na 

wyświetlaczu, przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji. 

UWAGA: Można wprowadzić max 5 cyfr. Jeśli użytkownik wpisze mniej niż 5 

cyfr (1~4), należy nacisnąć przycisk ENTER, aby zakończyć wprowadzanie 

wartości. Jeśli użytkownik wprowadzi 5 lub więcej cyfr, kalibrator automatycznie 

opuści tryb wprowadzania wartości i poda na wyjściu wpisaną wartość prądu. 

2b. Wybór 0~100,00mV, 0~1V lub 0~12V 

W zakresie mV, V domyślnym ustawieniem jest zakres 0~100,00mV. Użytkownik 

może jednak wybrać zakres 0~1,0000V lub 0~12,000V używając przycisku 

SHIFT, aby przejść do trybu zmiany. Następnie należy użyć przycisku z cyfrą „4”, 

aby wybrać żądany zakres napięcia stałego. Po dokonaniu wyboru nacisnąć 

przycisk SHIFT, aby opuścić tryb zmian. Odpowiadający zakres napięcia będzie 

wyświetlany na ekranie LCD. 
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2c. Wprowadzanie wartości mniejszych niż 1 

W funkcji mV/V standardową procedurą wprowadzenia wartości mniejszej niż 1 

jest użycie przycisku „0” przed wprowadzeniem symbolu dziesiętnego. Mimo że 

symbol dziesiętny może być wprowadzony, to nie będzie on wyświetlany na 

ekranie LCD. 
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3. Wyjście częstotliwości, Hz 

1. Włączyć kalibrator przyciskiem ON/OFF. Podłączyć przewody pomiarowe do 

końcówek przewodów miernika  - według zasady: czerwony z czerwonym, czarny 

z czarnym przewodem. W razie konieczności użyć krokodylków. 

2.  Ustawić przełącznik suwakowy w położeniu Hz. 

3. Przy pomocy klawiatury numerycznej (łącznie z miejscami po przecinku), 

wprowadzić bezpośrednio wartość w Hz. 

4. Używając przewodów pomiarowych lub krokodylków dokonać podłączenia 

do zacisków kalibrowanego przyrządu 

5. W związku z tym, że nie wszystkie częstotliwości z zakresu 126~62500Hz 

są osiągalne, kalibrator automatycznie przestraja (i wyświetla) wartość wejścia 

wpisaną przez użytkownika do najbliższej osiągalnej częstotliwości, zawsze 

większej lub równej od wartości wprowadzonej przez użytkownika. 

 

UWAGA: 

Rozdzielczość funkcji Hz wynosi 1Hz. Dla zakresu 1~125Hz osiągalne są 

wszystkie pośrednie częstotliwości. Jednakże dla zakresu 126~62500Hz, 

nastawić można nie wszystkie częstotliwości (w sumie dostępnych jest 604 

różnych wartości częstotliwości). Dostępne częstotliwości zamieszczono w 

rozdziale 3. 
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4. Kalibracja termoelementu w ˚C, ˚F 

4a. Obsługa   

1. Włączyć kalibrator przyciskiem ON/OFF i poczekać aż zniknie symbol STBY 

(po ok. 1 min). 

2. Podłączyć odpowiedni konektor (konektor typu K dla termoelementu K, 

konektor typu J dla termoelementu J, itd.) do wyjścia TC kalibratora i do 

kalibrowanego termometru. 

3. Ustawić przełącznik suwakowy w pozycji ˚C, ˚F. 

4. Przy pomocy klawiatury (włącznie z przyciskiem "-") wprowadzić bezpośrednio 

wartość temperatury. 
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UWAGA: 

Użytkownik może podłączyć odpowiedni konektor do wyjścia TC kalibratora 

nawet przed włączeniem zasilania, w celu uzyskania lepszej równowagi cieplnej 

między końcówkami TC i konektorem termoelementu. 

UWAGA: 

Tylko dla funkcji ˚C, ˚F dopuszczalne jest wprowadzanie wartości ujemnych. Aby 

wprowadzić ujemną wartość temperatury, należy najpierw nacisnąć przycisk "-". 

UWAGA: Można wprowadzić maksymalnie 4 znaki (włącznie ze znakiem "-"). 

Gdy zostaną wprowadzone mniej niż 4 znaki (1 do 3 znaków) użytkownik musi 

nacisnąć przycisk ENTER, aby zasygnalizować koniec wprowadzania. Gdy 

użytkownik wprowadzi 4 lub więcej znaków, kalibrator automatycznie zakończy 

wprowadzanie i poda na wyjściu wpisaną wartość temperatury 

 

4b. Wybór ˚C lub ˚F 

Użytkownik może wybrać jednostkę ˚C lub ˚F naciskając przycisk SHIFT, aby 

przejść do trybu zmian. Następnie wciskać przycisk  "5", aby wybrać żądaną 

jednostkę temperatury. Po wybraniu żądanej jednostki należy ponownie nacisnąć 

przycisk SHIFT, aby wyjść z trybu zmian.  Na ekranie LCD wyświetlony zostanie 

odpowiedni symbol (˚C lub ˚F). 
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4c. Wybór typu termoelementu K, J, E lub T 

Użytkownik może wybrać typ K, J, E lub T termoelementu naciskając przycisk 

SHIFT, aby przejść do trybu zmian. Następnie naciskać przycisk "6", aby wybrać 

żądany typ termoelementu. Po wybraniu żądanego typu należy ponownie 

nacisnąć przycisk SHIFT, aby wyjść z trybu zmian. Odpowiedni symbol (K, J, E 

lub T) typu termoelementu zostanie wyświetlony na ekranie. 
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4d. Wprowadzanie ujemnych temperatur 

Rozdzielczość dla temperatury wynosi 1 stopień, więc kropka dziesiętna służy do 

wprowadzania znaku "-". Aby wprowadzić ujemną wartość temperatury, należy 

najpierw nacisnąć przycisk "-" minus. 

5. Procent dla funkcji mA, mV i V 

Dla funkcji mA, mV lub V można wprowadzać wartości procentowe. Aby 

wprowadzić wartości procentowe (%): 

1.  Nacisnąć przycisk SHIFT, wówczas na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol 

SHIFT. 

2.  Nacisnąć przycisk %, a następnie wprowadzić wartość całkowitą (bez części 

dziesiętnej, rozdzielczość wynosi 1%). 

3.  Po wprowadzeniu wartości procentowej, znak % zostaje wyświetlony w górnym 

wierszu LCD, a odpowiednia wartość będzie wyświetlona w wierszu dolnym LCD. 

4.  Odpowiednia wartość jest obliczana w oparciu o wybrany zakres. 
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4 ~ 20 mA:   1% = 0,16mA  

0 ~ 20 mA:   1% = 0,2mA  

0 ~ 24 mA:   1% = 0,24mA 

0 ~ 100mV   1% = 1mV 

0 ~ 1V   1% = 0,01V 

0 ~ 12V   1% = 0,12V 

5. Aby opuścić tryb wprowadzania wartości procentowej należy ponownie 

nacisnąć przycisk SHIFT. 

6. Po naciśnięciu przycisku SHIFT wartość procentowa z prawego górnego 

rogu wyświetlacza zniknie, natomiast w dolnej części wyświetlacza będzie 

prezentowana ostatnia wartość. 
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6. "Easy Step" dla funkcji mA, mV i V 

W czasie wprowadzania wartości procentowych, gdy kalibrator pozostaje w trybie  

zmian, można wykonywać krok w górę lub w dół o wprowadzony procent. 

Maksymalna wartość procentowa to 100%, a minimalna 0%. Jeżeli kolejny krok w 

górę lub w dół powoduje przekroczenie maksimum lub minimum wartości 

procentowych, wartość procentowa pozostaje na poprzednim kroku. 

Przykład 1: Krok w górę i w dół (25%): 

25%→ 50% →75% → 75% →50% →25% →0% →25% 

Przykład 2: Krok w górę i w dół (30%) 

30% →60% →90% →60% →30% →0% →30% 
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7. "Auto Ramp" dla funkcji mA, mV i V 

Dla funkcji mA, mV i V można korzystać z funkcji "Auto Ramp", czyli 

równomiernego, jednostajnego wzrostu lub spadku wybranej wielkości. Aby 

uruchomić funkcję Auto Ramp: 

1. Nacisnąć przycisk SHIHT, aby przejść do trybu zmian 

2. Nacisnąć przycisk "7", aby uruchomić funkcję. 

3. Funkcja "Ramp" daje wzrost od 0% do 100%, a następnie spadek od 100% do 

0% itd. cyklicznie. Rozdzielczość każdego kroku wynosi 1% (w stosunku do 

wybranego zakresu),  a interwał czasowy 0,08s. Tak więc zmiana od 0 do 100% 

wymaga 8s. 

4. Dla przejściowego zatrzymania działania funkcji zmiany, należy nacisnąć 

przycisk "7". Wówczas wyjście zatrzyma się na wartości osiągniętej w chwili 

naciśnięcia przycisku "7". Ta właściwość ułatwia sprawdzanie punktu przełączania 

badanego urządzenia, takiego jak np. sterownik zaworu. 

5.  Aby uruchomić funkcję ponownie, należy ponownie nacisnąć przycisk "7". 

6. Aby wrócić do zwykłego trybu pracy wyjścia, należy ponownie nacisnąć 

przycisk SHIFT w czasie gdy funkcja "Ramp" jest przejściowo zatrzymana. 
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UWAGA: 

Nie naciskać żadnego przycisku, gdy kalibrator realizuje funkcję "Ramp" (z 

wyjątkiem przycisku "7" dla zatrzymania funkcji "Ramp"). 

 

8. Uzyskiwanie ujemnego wyjścia  

Jeżeli potrzebne jest wyjście ujemne (dla mA, mV lub V), można to uzyskać przez 

zamianę miejscami obu przewodów wyjścia kalibratora. 
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III. Specyfikacja elektryczna  (dla 23˚C ± 5˚C, 10 minut po włączeniu 

zasilania) 

Prąd mA DC (max obciążenie 1kΩ, napięcie zasilania pętli 24V) 

Zakres Rozdzielczość Dokładność 

4~20mA, 0~20mA, 

0~24mA 

1μA ± 0,025% ± 3μA 

Sygnał dźwiękowy włącza się, gdy wyjście jest rozwarte i podany prąd >1mA 

Napięcie mV, V DC (prąd zasilania 1mA) 

Zakres Rozdzielczość Dokładność 

0 ~ 100,00mV 10μV ± 0,05% ± 30μV 

0 ~ 10,000V 1mV ± 0,05% ± 3mV 

0 ~ 1,0000V 100μV ± 0,05% ± 300μV 

Sygnał dźwiękowy włącza się, gdy wyjście jest zwarte i wartość podanego 

napięcia >10mV 

Termoelementy typu K, J, E, T (Rozdzielczość 1˚C, 1˚F, min obciążenie 1kΩ) 

Zakres Dokładność Zakres Dokładność 

K: -200 do -100˚C ±2,0˚C K: -328 do -148˚F ±3,6˚F 

K: -100 do 0˚C ±1,1˚C K: -148 do 32˚F ±1,8˚F 

K: 0 do 1370˚C ±0,8˚C K: 32 do 2400˚F ±1,5˚F 

J:-100 do 0˚C ±0,9˚C J: -148˚ do 32˚F ±1,6˚F 

J: 0 do 760˚C ±0,7˚C J: 32˚ do 1400˚F ±1,2˚F 

E: -100 do 0˚C ±0,9˚C E: -148˚ do 32˚F ±1,6˚F 

E: 0 do 700˚C ±0,7˚C E:-32˚ do 1292˚F ±1,2˚F 

T: -200 do 0˚C ±1,0˚C T: -328 do 32˚F ±1,8˚F 

T: 0 do 400˚C ±0,8˚C T: 32˚ do 752˚F ±1,5˚F 
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Częstotliwość (1~125Hz, TTL 0~5V, min obciążenie 1KΩ) 

UWAGA: 

Rozdzielczość funkcji Hz wynosi 1Hz. Dla zakresu 1~125Hz osiągalne są 

wszystkie pośrednie częstotliwości. Jednakże dla zakresu 126~62500Hz, 

nastawić można nie wszystkie częstotliwości (w sumie dostępnych jest 604 

różnych wartości częstotliwości). Dostępne częstotliwości zamieszczono poniżej. 

 

Zakres Rozdzielczość Dokładność 

1~125Hz 1Hz ±0,04Hz 

 

Osiągalne częstotliwości 

(126~62500Hz, TTL 0 ~ 5V, Dokładność ± 0,01% ±0,04Hz, minimalne obciążenie 

1KΩ) 
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IV.Specyfikacja ogólna 
 

Zasilanie:  Bateria 6F22 9V / 6 baterii 1,5V w zewnętrznym 

pojemniku 

Pobór prądu: 60mA~180mA (w zależności od wyjścia) 

Wyświetlacz: 5 cyfr + 4 cyfry 

Temperatura i wilgotność pracy: 0 ~ 50˚C, wilg. względna < 85% 

Temperatura i wilgotność przechow.: -20~60˚C, wil. Względna <85% 

Wymiary: 88 x 26 x 168 mm (szer  x gł x wys) 

Masa:  330 g 

Akcesoria: 1 bateria 9V,  6 baterii 1,5V AA  

 Twarda walizka transportowa, Instrukcja obsługi  

 Zewnętrzny pojemnik na baterie w pokrowcu 

 Przewody pomiarowe, krokodylki (kpl.), przewód 

podłączeniowy dla termoelementu typu K 

 



 

30 

 

V. Użycie zasilacza 

Jeśli zachodzi potrzeba dłuższego używania kalibratora, można użyć zasilacza 

AC. Gniazdo wejściowe zasilania 12V znajduje się na tylnej pokrywie kalibratora. 

Napięcie wyjściowe zasilacza powinno mieścić się w przedziale 9 do 15V.  

 

VI. Użycie zewnętrznego pakietu baterii 

Do zestawu dołączono zewnętrzny pakiet baterii dla wydłużenia czasu działania 

urządzenia. Składa się on z 6 baterii 1,5V typu AA umieszczonych w jednej 

komorze. Aby korzystać z zestawu baterii należy podłączyć go do gniazda 

zasilania AC na tylnej pokrywie kalibratora. 
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VII. Wymiana baterii 

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol niskiego poziomu baterii, należy: 

1. Wyłączyć kalibrator przyciskiem ON/OFF. 

2. Odkręcić wkręt pokrywy baterii i odsłonić komorę baterii. 

3. Wymienić zużytą baterię 9V na nową alkaliczną baterie 9V zwracając uwagę 

na poprawną polaryzację. 

4. Założyć i dokręcić wkrętem pokrywę komory baterii. 

 

UWAGA: 

Stan naładowania baterii jest monitorowany przy uruchomionej funkcji mA, mV, 

V, 0˚C, ˚F. Przy uruchomionej funkcji Hz, stan naładowania baterii nie jest 

monitorowany. 

VIII. Ochrona środowiska 

Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok 

oznacza, że produkt musi być utylizowany oddzielnie i powinien być 
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dostarczany do odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Nie należy go 

wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Aby uzyskać więcej 

informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem przedsiębiorstwa lub 

lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadam 
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