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-  Тегло: ок. 250 g
-  Дължина на присъединителните кабели: ок. 1000 mm
-  Температурен обхват на работа и съхранение: - 20 °C 

до + 45 °C (климатична категория N)
-  Относителна влажност на въздуха: 20 % до 96 % (кли-

матична категория N)
-  Време на обратно регулиране (термична защита):
- Време за обратно регулиране (термична защита):
 Напрежение/Време: 230V/30 s, 400 V/9 s, 690 V/5 s, 

1000 V/2 s
- Време за реакция на индикацията (собствено време): 

1 s

15. Основна поддръжка
Почиствайте корпуса от външната страна с чиста суха 
кърпа.
Ако замърсявания или утайки се появят около батерията 
или гнездото за батерии, почистете ги със суха кърпа.
Ако по-дълго време не използвате уреда, отстранете ба-
териите!

16. Защита на околната среда

Моля, оловни батерии и устройството в края на 
полезния си живот наличната Връщане и системи 
за събиране.

Digitální zkoušečka 
napětí DUSPOL®

Před použitím Digitální zkoušečky napětí DUSPOL®: Přečtěte 
si návod k použití a bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní 
pokyny!

Obsah
1. Bezpečnostní pokyny
2. Popis přístroje
3. Funkční zkouška
4. Měření napětí AC/DC
5. Zátěžové připojení s alarmem vibrací
6. Zkouška vnějších vodičů (fáze)
7. Zkouška otáčivého pole
8. Zkouška průchodnosti
9. Měření odporu
10. Test diod
11. Detektor přetržení kabelu
12. Osvětlení měřicího místa / displeje
13. Výměna baterie
14. Technické parametry
15. Všeobecná údržba
16. Ochrana životního prostředí

1. Bezpečnostní pokyny:
-  Při měření držte přístroj pouze za izolované rukojeti L1 8 

a L2 9 a nedotýkejte se měřicích hrotů L1/- 2 a L2/+ 3!
-  Bezprostředně před a po použití zkontrolujte funkci zkou-

šečky napětí! (viz část 3). Zkoušečku napětí nesmíte 
používat, pokud vypadne funkce jednoho nebo několika 
ukazatelů nebo není detekována připravenost k použití!

- Zkoušečka napětí má u vybité baterie jen omezené funk-
ce! Od napětí AC/DC ≥ 50 V je měření napětí možné po-
mocí stupňové indikace LED J i bez baterií. Displej LC 
6 se zapne od napětí AC/DC ≥ 90 V.

-  Zkoušečku napětí můžete používat jen v uvedeném roz-
sahu jmenovitého napětí a v elektrických zařízeních do AC 
1000 V/DC 1200 V!

-  Zkoušečka napětí může být používána jen v proudových 
okruzích kategorie přepětí CAT III s max. 1000 V nebo ka-
tegorie přepětí CAT IV s max. 600 V s uzemněnými vodiči.

-  Přístroj nepoužívejte s otevřenou přihrádkou na baterie.
-  Zkoušečka napětí je dimenzována pro použití kvalifiko-

vanými elektrikáři ve spojení s bezpečnými pracovními 
postupy.

-  Stupňová indikace LED slouží k zobrazení napěťového 
rozsahu, který není určen k účelům měření.

-  Vytvoření napětí tester pro více než 30 sekund napětí 
(maximálně přípustná doba zapnutí ED = 30 s)!

-  Zkoušečku napětí nesmíte nikdy rozebírat!
-  Zkoušečku napětí je třeba chránit před znečištěním a po-

škozením povrchu krytu.
-  Jako ochrana před poškozením je třeba po použití zkou-

šečky napětí opatřit měřicí hroty přiloženou ochranou 1!

Elektrické symboly na přístroji:

Symbol Význam


Důležité dokumentace!
Symbol znamená, že příručka je popsáno v pří-
ručce, aby se zabránilo vzniku rizik

Přístroj nebo vybavení k práci pod napětím

Tlačítko

Střídavé napětí AC

Stejnosměrné napětí DC

Stejnosměrné a střídavé napětí DC/AC

 Země (napětí proti zemi)

 Ukazatel směru otáčivého pole; směr otáčivého 
pole může být zobrazen jen při 50 popř. 60 Hz 
a v uzemněné síti
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Tento symbol ukazuje vložení baterií se správ-
nými póly

2.  Popis přístroje
1  Ochrana zkušebních hrotů
2  Měřicí hrot L1/-
3  Měřicí hrot L2/+
4  Osvětlení měřicího místa LED
5  Senzor detektoru přetržení kabelu
6  Tlačítko
7  Rukojeť L1
8  Rukojeť s indikacemi L2
9  Stupňová indikace LED
J  +/- LED indikace polarity
K  Červené LED  pro kontrolu vnějších vodičů (fáze)
L   Zelené LED ◄LR► ukazatele otáčivého pole (vlevo/vpravo)
M   Žluté LED Ω pro zkoušku průchodnosti (svíticí)/detektor 

přetržení kabelu (blikající)
N Světelný senzor pro osvětlení displeje LC
O -Symbol pro kontrolu vnějších vodičů (fáze)
P ,  Symbol ukazatele otáčivého pole (vlevo/vpravo)
Q Indikační pole napětí (V)/odpor (kΩ)
R +/- ukazatele polarity
S Druh napětí VDC/VAC (stejnosměrné/střídavé napětí)
T Indikace frekvence (Hz) 

  Symbol pro test diod 
	   Symbol u vybité baterie 
 kΩ Symbol pro měření odporu

3. Kontrola funkcí (obrázek A)
- Bezprostředně před a po použití zkontrolujte funkci zkou-

šečky napětí!
- Zkoušečka napětí musí jít zapnout následovně:

• Automaticky při přikládání napětí od 6 V na měřicí 
hroty L1/- 2 a L2/+ 3.

• Stisknutím tlačítka 7 v indikační rukojeti L2 9.
• Zkratováním obou zkušebních hrotů L1/- 2 a L2/+ 

3.
Objeví-li se na displeji LC 6 symbol , musí být baterie 
vyměněna.
K vypnutí dojde automaticky po 10 sekundách.
- Aktivace vlastního zkušebního zařízení (vlastní test):

• Zkratujte zkušební hroty L1/- 2 a L2/+ 3.
• Ke spuštění vlastního zkušebního zařízení asi na 3 

sekundy stiskněte tlačítko 7 v indikační rukojeti L2 
9.

• Zazní bzučák, musí být funkční všechny segmenty 
displeje LC, všechny LED (kontrolky běhu) rovněž i 
osvětlení pozadí a osvětlení měřicího místa.

- Zkoušečku napětí zkontrolujte v rámci známých napěťo-
vých zdrojů, např. na zásuvce 230 V.

- Zkoušečku napětí nepoužívejte, pokud nejsou všechny 
její funkce v pořádku!

4. Měření napětí AC/DC (obrázek B/C)
-  Oba měřicí hroty L1/+ 2 a L2/- 3 přiložte k měřeným 

dílům zařízení.
-  Zkoušečka napětí se po přiložení napětí ≥ 6 V samočinně 

zapne.
-  Velikost přiloženého napětí se zobrazí na stupňové indi-

kaci LED J a v digitálním indikačním poli. LED 400 V 
stupňové indikace LED J zahrnuje napěťové rozpětí AC/ 
DC 400 V - AC 1000 V/DC 1200 V.

-  Střídavá napětí jsou na displeji LC 6 zobrazena sym-
bolem VAC. Navíc se zobrazí frekvence T přiloženého 
střídavého napětí.

-  Stejnosměrná napětí jsou na displeji LC 6 zobrazena 
symbolem VDC. Navíc je ukazatelem polarity R indiková-
na polarita + nebo - na měřicím hrotu L2/+ 3.

-  Za účelem rozlišení vysoko a nízkoenergetických napětí 
(např. kapacitně navazující rušivá napětí) může být stisk-
nutím obou tlačítek připojeno interní zatížení ve zkoušeč-
ce napětí (viz část 5.)

Měření napětí <6 V (nízké napětí) (obrázek D)
Aby mohla být změřena napětí menší než 6 V, zkratujte měřicí 
hroty L1/- 2 a L2/+ 3 a 3x stiskněte tlačítko 7 v indikační 
rukojeti L2 9, až se na displeji LC 6 objeví symbol „Lo U“.
-  V rozmezí nízkého napětí mohou být změřena napětí od 

1,0 V do 11,9 V.
-  Po aktivaci je asi na 10 sekund aktivní rozmezí nízkého 

napětí.
-  Přiložením napětí ≥ 12 V se automaticky přepne do největ-

šího napěťového rozpětí.
Upozornění:
V rozmezí nízkého napětí je deaktivována indikace frekvence T.

Indikace přetížení
Pokud by bylo napětí na měřicích hrotech L1/- 2 a L2/+ 3 
vyšší než přípustné jmenovité napětí, na displeji LC 6 se objeví 
symbol „OL“ a začnou blikat všechny LED stupňové indikace 
J. Indikace přetížení následuje od: AC 1050 V, DC 1250 V

5. Zátěžové připojení s alarmem vibrací (obrázek B/C)
Obě rukojeti L1 8 a L2 9 jsou opatřeny tlačítky 7. Při použití 
obou tlačítek dojde k přepnutí na malý vnitřní odpor. Přitom je 
vibrační motor (motor s nevyvážením) přiložen k napětí. Asi 
od 200 V se motor začne otáčet. Se stoupajícím napětím se 
zvyšují i jeho otáčky a vibrace. Doba trvání měření s malým 
vnitřním odporem (kontrola zatížení) je závislá na velikosti mě-
řeného napětí. Aby nedocházelo k nepřípustnému zahřívání 
přístroje, je instalována tepelná ochrana (zpětná regulace). 
Při této zpětné regulaci dochází k poklesu otáček vibračního 
motorku a zvýšení vnitřního odporu.

Zátěžové připojení (obě tlačítka jsou stisknutá) může být po-
užito, aby …
-  byla potlačena jalová napětí (induktivní a kapacitní napětí),
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-  byly vybity kondenzátory,
-  byl inicializován ochranný spínač poruchového proudu 

10/30 mA. Ochranný spínač poruchového proudu se ini-
cializuje zkouškou vnějších vodičů (fáze) vůči PE (zemi). 
(obrázek F)

6. Zkouška vnějších vodičů (fáze) (obrázek E)
-  K zajištění kapacitního spojení vůči zemi uchopte rukojeti 

L1 8 a L2 9 po celé ploše.
-  Zkoušečku napětí zapnete krátkým stisknutím tlačítka 7 

v indikační rukojeti L2 9 (zůstane zapnutá asi 10 vteřin!). 
U zapnutého přístroje indikace ukáže „0,0“.

-  Měřicí hrot L2/+ 3 přiložte k měřené části zařízení.
 Bezpodmínečně dbejte, abyste se při jednopólovém zkou-

šení vnějších vodičů (fáze) nedotýkali měřicího hrotu L1/- 
2, a aby hrot zůstal bez kontaktu.

- Pokud se na displeji LC 6 rozsvítí červená LED  K 
a objeví se symbol  O, je k této části zařízení přiložen 
vnější vodič (fáze) střídavého napětí.

Upozornění:
Jednopólová zkouška vnějších vodičů (fáze) je možná v uzem-
něné síti od 230 V, 50/60 Hz (fáze vůči zemi). Ochranný oděv 
a izolační podmínky na stanovišti mohou negativně ovlivnit 
funkci.
Pozor!
Beznapěťový stav je možné stanovit pouze dvoupólovým mě-
řením.

7. Zkouška otáčivého pole (obrázek G/H)
-  K zajištění kapacitního spojení vůči zemi uchopte obě ru-

kojeti L1 8 a L2 9 po celé ploše.
-  Měřicí hroty L1/- 2 a L2/+ 3 přiložte ke dvěma vnějším 

vodičům (fáze) trojfázové sítě a zkontrolujte, zda je přilo-
ženo napětí vnějšího vodiče např. 400 V.

-  Otáčení doprava (fáze L1 před fází L2) je stanoveno, když 
se na ukazateli otáčivého pole L rozsvítí zelená LED „►“ 
a symbol  na displeji LC 6 se objeví ukazatel otáčivé-
ho pole P.

- Otáčení doleva (fáze L2 před fází L1) je stanoveno, když 
se na ukazateli otáčivého pole L rozsvítí zelená LED „◄“ 
a symbol  na displeji LC 6 se objeví ukazatel otáčivé-
ho pole P.

- Zkouška otáčivého pole vyžaduje stálou kontrolu se za-
měněnými měřicími hroty L1/- 2 a L2/+ 3, u kterého se 
musí změnit sled otáčení.

Upozornění:
Zkouška otáčivého pole je možná od 230 V - 900 V, 50/60 Hz 
(fáze proti fázi) v uzemněné trojfázové síti. Ochranný oděv a 
izolační podmínky na stanovišti mohou negativně ovlivnit funkci.

8. Zkouška průchodnosti (obrázek I)
-  Zkoušku průchodnosti provádějte na částech zařízení bez 

napětí, popř. vybijte kondenzátory.
-  Oba měřicí hroty L1/- 2 a L2/+ 3 přiložte k měřeným 

dílům zařízení.
-  Při průchodu (R <100 kΩ) zazní signální tón a rozsvítí se 

žlutá LED Ω M pro průchod.
-  Zkouška může být také použita ke stanovení směru pro-

pustnosti a zablokování polovodičových konstrukčních 
prvků.

-  Je-li ke zkušebnímu místu přiloženo napětí, zkoušečka na-
pětí se automaticky přepne na měření napětí a zobrazí jej.

9. Měření odporu (obrázek J)
-  Měření odporu provádějte na částech zařízení bez napětí, 

popř. vybijte kondenzátory.
-  Zkratujte měřicí hroty L1/- 2 a L2/+ 3 a 1x stiskněte tla-

čítko 7 v indikační rukojeti L2 9, až se na displeji LC 6 
objeví symbol kΩ  a „Ohm“. Zobrazení: „OL“ zobrazuje 
hodnotu měření mimo dané rozmezí.

-  Měření odporu je aktivní asi na 10 sekund.
-  Měřicí hroty L1/- 2 a L2/+ 3 přiložte k měřeným dílům 

zařízení, abyste mohli změřit odpory od 0,1 kΩ do 300 kΩ.
Upozornění:
V případě potřeby může být u aktivního měření odporu pro-
vedeno nulové vyrovnání. K tomu účelu zkratujte měřicí hroty 
L1/- 2 a L2/+ 3 a asi 2 sekundy držte stisknuté tlačítko 7 v 
indikační rukojeti L2 9, až se na displeji LC objeví „0,0“ kΩ.

10. Test diod (obrázek K/L)
-  Test diod provádějte na částech zařízení bez napětí, popř. 

vybijte kondenzátory.
-  Zkratujte měřicí hroty L1/- 2 a L2/+ 3 a 2x stiskněte tla-

čítko v indikační rukojeti L2, až se na displeji LC 6 objeví 
symbol diody   a „diod“. Zobrazení: „OL“ VDC

-  Test diod je aktivní asi na 10 sekund.
-  Měřicí hrot L1/- 2 přiložte na katodu a měřicí hrot L2/+ 

3 na anodu diody, abyste mohli změřit propustné napětí 
od 0,3 V do 2 V. U defektní (zkratované) diody se objeví 
hodnota napětí asi 0,0 V.

-  U diody kontrolované ve směru zablokování displej LC 
ukazuje „OL“.

11. Detektor přetržení kabelu (obrázek M)
-  Detektor přetržení kabelu bezdotykově lokalizuje přetržení 

u ležicích otevřených vedení a vedení pod napětím.
-  Zkoušečku napětí zapnete krátkým stisknutím tlačítka 7 

v indikační rukojeti L2 9 (zůstane zapnutá asi 10 vteřin!). 
U zapnutého přístroje indikace ukáže „0,0“.

-  Indikační rukojeť L2 9 uchopte po celé ploše a detektor 
5 veďte přes vedení pod napětím (např. kabelový buben 
nebo světelný řetěz), od místa napájení (fáze) směrem k 
druhému konci vedení.

-  Není-li vedení přerušené, začne blikat žlutá LED Ω M pro 
průchod.

-  Místo přetržení kabelu je lokalizováno, jakmile zhasne žlu-
tá LED Ω M.

Upozornění:
Kabel detektor rozbití může uzemněna napájení 230 V, 50/60 
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Hz (fáze proti zemi) se používají. Izolační ochranný oděv a 
místní podmínky mohou mít vliv na funkci.

12. Osvětlení měřicího místa/displeje (obrázek N)
-  Osvětlení měřicího místa 4 může být u otevřených měři-

cích hrotů zapojeno stisknutím (1 s) tlačítka 7 v indikační 
rukojeti L2 9.

-  Automaticky vypne po 10 sekundách
- Osvětlení pozadí displeje LC 6 se automaticky aktivuje 

prostřednictvím světelného senzoru N.

13. Výměna baterií (obrázek O)
-  Přístroj nepoužívejte s otevřenou přihrádkou na baterie!
-  Výměna baterie je potřebná, pokud se na displeji LC obje-

ví symbol   .
-  Přihrádka na baterie se nachází na zadní straně indikační 

rukojeti L2/+ 9.
-  Uvolněte šroub víka přihrádky na baterie a vybité bate-

rie nahraďte dvěma novými bateriemi typu Micro (LR03/
AAA).

-  Dbejte na správné vyrovnání nových baterií podle pólů!
-  Víko přihrádky na baterie nasaďte na indikační rukojeť L2 

9 a utáhněte šroub.

14. Technické parametry
-  Norma: DIN EN 61243-3: 2011, IEC 61243-3: 2009
-  Rozsah jmenovitého napětí: 1 V až AC 1.000 V TRUE 

RMS/DC 1.200 V
-  Rozsah jmenovité frekvence pro: 0 až 1.000 Hz*
 * DIN EN 61243-3/IEC 61243-3, f: 16 ⅔ až 500 Hz
-  Napěťové rozpětí: 6 V - AC 1.000 V TRUE RMS, 

DC 1.200 V
 Rozlišení 0,1 V (do 198,9 V), 1 V (od 199 V)
-  Napěťový rozsah < 6 V (nízké napětí): 1,0 V až AC/DC 

11,9 V
 Rozlišení 0,1 V
-  Přesnost: ± 3 % od hodnoty měření + 5 Digit
-  Vnitřní odpor, měřicí obvod: 175 kΩ,
-  Příkon, měřicí obvod: Is < 7,2 mA (1.200 V)
-  Příkon, zátěžový obvod: Is < 550 mA (1.000 V)
-  Ukazatel polarity: Symbol LCD +/-
-  Ukazatel fází a ukazatel směru otáčivého pole: ≥ Un 230 V, 

50/60 Hz
-  Zkouška průchodnosti: 0 až 100 kΩ, LED + bzučák, zku-

šební proud:
 max. 10 μA
-  Test diod: 0,3 V - 2,0 V, zkušební proud: max. 10 μA
-  Frekvenční rozsah: 0 - 1.000 Hz,
-  Přesnost: ± 3 % od hodnoty měření + 2 Digit
-  Rozmezí odporu: 0,1 kΩ - 300 kΩ, zkušební proud: max. 10 μA
-  Přesnost: ± 5 % od hodnoty měření + 5 Digit
-  Detektor přetržení kabelu: ≥ Un 230 V
-  Vibrační motorek, rozběh: ≥ Un 200 V
-  Kategorie přepětí: CAT IV 600 V,  CAT III 1000 V
-  Krytí: IP 65 (DIN VDE 0470-1 IEC/EN 60529)
 6 - první číslice: Ochrana proti vniknutí nebezpečných 

částí a ochrana proti pevným cizím tělesům, prachotěsná
 5 - druhá číslice: Ochrana proti stříkající vodě. Lze použít 

i za deště.
-  max. přípustná Pracovní cyklus: 30 s (max. 30 sekund), 

240 s vypnuto
-  Zapnutí přístroje prostřednictvím měřicího napětí: ≥ 6 V, 

stisknutím tlačítka 7 indikační rukojeti L2/+ 9 nebo zkra-
továním zkušebních hrotů L1/- 2 a L2/+ 3.

-  Baterie: 2 x Micro, LR03/AAA (3 V)
-  Hmotnost: asi 250 g
-  Délka spojovacího vedení: asi 1000 mm
-  Rozsah teploty při provozu a skladování: - 15 °C až 

+ 55 °C (klim. kategorie N)
-  Relativní vlhkost vzduchu: 20 % až 96 % (klim. kategorie N)
-  Doby zpětné regulace (tepelná ochrana):
 Napětí/čas: 230 V/30 s, 400 V/9 s, 690 V/5 s,  1000 V/2 s
-  Doba reakce indikace (vlastní čas): 1 s

15. Všeobecná údržba
Kryt zevně utírejte čistou a vlhkou utěrkou.
Nachází-li se v oblasti baterie nebo v přihrádce na baterie 
nečistoty nebo usazeniny, musíte je vyčistit suchou utěrkou.
Při delším skladování odstraňte baterie z přístroje!

16. Ochrana životního prostředí

Přístroj na konci jeho životnosti zavezte k recyklaci na 
dostupná sběrná místa.

Brugsanvisning
DUSPOL® digital

Før De bruger spændingsviseren DUSPOL® digital: Læs ven-
ligst hele brugsanvisningen og vær under alle omstændighe-
der opmærksom på sikkerhedshenvisningerne!

Indholdsfortegnelse
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3.  Funktionsprøvning
4.  Spændingsprøvning AC/DC
5.  Belastningstilslutning med vibrationsalarm
6.  Prøvning af faseledning (fase)
7.  Drejefeltprøvning
8.  Gennemgangstest
9.  Modstandsmåling
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