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LCR multimeter med USB 
 

Modell nr 72-10465
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Vid användning av elektriska apparater bör alltid grundläggande 
säkerhetsåtgärder följas för att minska risken för brand, elstötar, personskador 
eller egendom.

Läs alla instruktioner innan du använder apparaten och behåll dem för framtida 
referens.
• Kontrollera produkten för eventuella skador före användning . Använd inte enheten 

om du märker någon skada på testledningarna eller  till höljet.
• Det finns inga delar i den här produkten som ska underhållas av användaren. Alla 

reparationer bör endast utföras av en kvalificerad ingenjör. Felaktiga reparationer 
kan skada användaren. 

• Använd inte någon ingångsspänning på mätaren.
• Stäng av strömmen och ladda ur kondensatorer innan du ansluter mätaren till 

kretsar eller komponenter som ska testas.
• Ändra inte inställningar under anslutning till den krets som testas.
• Håll barn under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
• Använd inte produkten för något annat ändamål än vad den är avsedd för.
• Använd inte produkten runt explosiv gas, ånga eller damm.
• Använd eller förvara inte apparaten i en miljö där fukt kan komma in i produkten, 

eftersom det kan försämra isoleringen och leda till elektriska stötar.
• För att spara batteri, stäng av mätaren när den inte används.
• Avlägsna batteriet om mätaren inte ska användas under längre perioder.
• Byt ut batteriet så snart varningen för låg batteriladdning visas på displayen.

PRODUKTÖVERSIKT
Huvudfunktioner 
• Mätaren är en display med 19 999 siffror, plus sekundär display med 1 999 siffror.
• Mätfrekvens 100 Hz / 120 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 100 kHz.
• Mätspänning 0,6 Vrms.
• Utimpedans  120 Ω
• Mätning av DCR DC-resistans.
• Kalibreringskompensation av öppen krets/kortslutning
• Automatisk avstängning efter 5 minuters inaktivitet.
• Relativläge och toleranssortering.
• USB-strömkommunikation med PC för datainsamling och analys.

VAD SOM INGÅR
• LCR-mätare med batteri.
• Bruksanvisning.
• SMD-testklämma.
• USB-interfacekabel
• CD för PC-programvara.
• Multifunktionskontakt.
• Kortslutningsslinga.

GUIDE FÖR ELEKTRISKA SYMBOLER

Lågt batteri Relativ PC-kommunikation

Resistor Diod Kapacitans
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REGLAGE OCH ANSLUTNINGAR

1. LCD-display
2. Kalibrering av öppen krets/

kortslutning
3. Automatisk avstängning
4. Relativ mätning
5. Huvudläsningsdisplay
6. Hjälpavläsning
7. Analogt stapeldiagram
8. Sikt-toleransläge
9. Datafrysningsläge

1. LCD-display
2. Frekvensknapp/sorteringsknapp
3. Kalibreringsknapp
4. Strömknapp
5. Funktionsknapp för USB
6. Parameterknapp för 

hjälpfunktion
7. Knapp för relativa mätningar
8. Ingångskontakt
9. Jordkontakt
10. Serie/parallell-knapp
11. Funktionsknapp för induktans, 

kapacitans eller resistens
12. Hold/Enter-knapp
13. Bakgrundsbelysning/

Inställnings-knapp

FUNKTIONER

Automatisk mätning
• Förställningar är satta på automatisk identifieringsläge (AUTO LCR) vid uppstart.
• Förställningar för frekvens är 1K - mätaren identifierar automatiskt 

impedansegenskaper. Den kommer också att välja huvudparametern L, C eller R 
och antingen seriella eller parallella lägen.

Datalagring
• Tryck HOLD-knappen under mätning för att låsa den aktuella mätningen som visas. 

Tryck HOLD-knappen igen för att återgå till normala mätningar.
Manuellt L/C/R-lägesval
• Tryck på "FUNC"-knappen flera gånger för att välja parametrar för "AUTO, LCR- + 

AUTO, L- + AUTO, C- + AUTO, R- + DCR- + AUTO LCR"
• Tryck på SERIES/PAR-knappen för att växla mellan serie och parallellt läge.
• Tryck på D/Q/Θ för att välja hjälpparametrar för D, Q eller ESR.
Notera: Välj seriellt läge för ESR och parallellt för RP-lägen. I AUTO-läget kan dessa 
hjälpparametrar ignoreras eftersom de ställs in automatiskt.
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Mätfrekvens
• Mätaren kan tillhanda 5 frekvenstestpunkter, nämligen 100 Hz / 120 Hz / 1 kHz / 10 

kHz / 100 kHz. När mätaren sätts på är den förinställda frekvensen 1 K.
• Tryck på FREQ-knappen för att välja olika frekvenspunkter för mätning.
Notera: DC-impedansen mäts under AUTO OCR-läget och mätfrekvensen ställs in 
automatiskt.

Kalibreringsfunktion
• Denna kan användas för att minska störningar av distributionsparametrar som 

införs av testledningarna. Kalibreringen innehåller både kort- och öppen krets.
• Kortslutningskalibrering reducerar testledningens påverkan och kontaktresistans vid 

mätning av lågimpedanselement.
• Öppen kretskalibrering reducerar påverkan av kapacitans och distribuerat resistans 

vid testning av högimpedanselement.
• Håll CAL-knappen intryckt för öppen kretskalibrering och displayen visar OPEN. 

Tryck på CAL igen och skärmen visar en nedräkning från 30 till 0, varefter PASS 
visas.

Sorteringsmätning
• Sorteringsläge används för att snabbt sortera element för vilka huvudparametern är 

inom ett visst räckvidd.
• Sorteringsområdet kan sättas till ± 0,25%, ± 0,5%, ± 1%, ± 2%, ± 5%, ± 10%, ± 

20% och +80% ~ -20%. Föreställningen är inställt på ± 1%.
• Tryck på SETUP-knappen, RANGE visas på LCD-skärmen.
• Tryck på ENTER för att bekräfta och använd ▼ eller ▲ för att minska eller öka 

sorteringsvärdet eller tryck ► eller ◄ för att justera värdet för huvudparametern.
• Tryck på ENTER för att bekräfta inställningarna för siktlägesvärde.
• Tryck på FUNC-knappen för att välja önskat läge AUTO L, AUTO C, AUTO R eller 

AUTO DCR.
• Kontrollera att testledningarna har anslutits till det uppmätta elementet och tryck på 

FREQ för att gå in i sieving-läge. 
• Huvuddisplayen visar PASS och hjälpdisplayen visar huvudvärdet för de uppmätta 

elementen om det ligger inom det inmatade nominella värdet och ljudsignalen hörs.
• Huvuddisplayen visar FAIL och hjälpdisplayen visar huvudvärdet för de uppmätta 

elementen om det är utanför det inmatade nominella värdet.

Mätning av avvikelseförhållande
• Avvikelsesmätning används för att jämföra avvikelseförhållandet mellan 2 element 

med avvikelse.
• Huvud LCD-displayen kan skrivas in automatiskt som det nominella värdet.
• Procentandel visningsområde: -99,9% ~ 99,9%.
• Visningsandel: REL% =(DCUR DREF) / DREF x 100%
• DCUR: Huvudparameter för uppmätta element.
• DREF: Inmatat nominellt värde.
• Hjälpdisplayen visar OL% och huvuddisplayen visar huvudparametern för uppmätta 

element om DCUR > DREF eller 2DCUR <D REF .

• För att välja avvikelsemätningar, tryck på FUNC-knappen för att välja önskat läge 
AUTO L, AUTO C, AUTO R eller AUTO DCR.

• Kontrollera att testledningarna är anslutna till det element som ska mätas, tryck då 
på REL för att gå till läget för avvikelsemätning.  visas på LCD-skärmen.

• Huvuddisplayen visar huvudparametern för det uppmätta elementet och 
hjälpdisplayen visar avvikelsen i procent.

• Håll REL-knappen intryckt för att avsluta avvikelsemätningen.
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PC-kommunikationsläge
• Tryck på PC-knappen för att gå in i USB-anslutningsläge. Symbolen   visas på 

LCD-skärmen.
• Anslut USB-kabeln mellan mätaren och datorn och kör PC-programvaran för att 

starta dataöverföringen.
• Tryck på PC-knappen igen för att avsluta överföringen och koppla bort USB-

ledningen.

Notera: Installations- och användarhandbok för PC-interface finns på den medföljande 
cd-skivan.

Bakgrundsbelysning
• Tryck och håll LIGHT-knappen intryckt för att slå på LCD-lampan. Den här 

funktionen upphör automatiskt efter 60 sekunder.

• Tryck på CAL igen och SRI visas på hjälpdisplayen.
• Sätt i en kortslutningsklinga i testterminalerna och tryck sedan på CAL igen för att 

börja kalibrera.
• En nedräkning från 30 till 0 startar då  visas när PR55 på displayen när 

kortslutningskalibrering är färdig. 
• Om displayen visar FRIL har kalibreringen misslyckats. Kontrollera att 

kortslutningsslingan inte är monterad under en öppen kretskalibrering och att den 
är korrekt ansluten för en kortslutningskalibrering.

• Tryck på CAL igen för att avsluta och återgå till mätläget.
• Ta bort slingan innan du fortsätter.

PC kommunikationsprotokoll 
• Starta PC-kommunikationsfunktionen för att ansluta instrument och dator med 

USB-kabel för datainsamling. Kommunikationsparametrar:  
Bithastighet: 
 9600 Databit: 
 8 Startbit: 1 Stoppbit 
: 1 Inspektion 
: Without
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Kapacitansmätning
• Tryck på POWER-knappen för att slå på 

mätaren.
• Tryck på FUNC så visas Cp på LCD-skärmen.
• Sätt in kapacitanselementet i testporten 

eller mät med hjälp av testledningarna och 
klämman.

• Tryck på FREQ för att välja lämplig 
testfrekvens.

• Tryck på D/Q/Θ för att välja hjälpparametern 
för mätning.

Notera: kondensatorer måste vara helt urladdade 
före mätning.

Serie- eller parallell-läge
• Det rekommenderas att använda seriell-läge för lågimpedanselement mindre än 

100 Ω och parallellt läge för högimpedanselement mer än 10 kΩ.
• Det använda läget kan förbättra mätningens noggrannhet under vissa 

omständigheter, men har i de flesta fall liten inverkan på mätresultaten.

Induktansmätning
• Tryck på POWER-knappen för att slå på 

mätaren.
• Tryck på FUNC så visas Rp på LCD-skärmen.
• Sätt in induktanselementet i testporten 

eller mät med hjälp av testledningarna och 
klämman.

• Tryck på FREQ för att välja lämplig 
testfrekvens.

• Tryck på D/Q/Θ för att välja hjälpparametern 
för mätning.

ANVÄNDNING
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Resistansmätning
• Tryck på POWER-knappen för att slå på 

mätaren.
• Tryck på FUNC så visas Rp på LCD-skärmen.
• Sätt in resistanselementet i testporten 

eller mät med hjälp av testledningarna och 
klämman.

• Tryck på FREQ för att välja lämplig 
testfrekvens.

• Hjälpparametern är inte tillämplig i detta läge 
och kommer inte att visa någon siffra på LCD-
skärmen.

DC impedansmätning
• Tryck på POWER-knappen för att slå på 

mätaren.
• Tryck på FUNC så visas OCR på LCD-

skärmen.
• Sätt in resistanselementet i testporten 

eller mät med hjälp av testledningarna och 
klämman.

• Hjälpparametern är inte tillämplig i detta läge 
och kommer inte att visa någon siffra på LCD-
skärmen.
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SPECIFIKATION

Funktion Mät läge Frekvens Mätområde Min 
upplösning Precision

 Rs / Rp

100 Hz / 120 Hz

20,000 mH 1 uH 1,0%+5
200,00 mH 0,01 mH 0,5%+5
2000,0 mH 0,1 mH 0,5%+5
20,000 H 1 mH 0,5%+5

200,00 mH 0,01 H 1,0%+5
2000,0 H 0,1 H 1,0%+5
20,000 kH 0,001 kH 2,0%+5

1 kHz

2000,0 uH 0,1 uH 1,0%+5
20,000 mH 1 uH 0,5%+5
200,00 mH 0,01 mH 0,5%+5
2000,0 mH 0,1 mH 1,0%+5
20,000 H 1 mH 1,0%+5
200,00 H 0,01 H 2,0%+5
2000,0 H 0,1 H 5,0%+5

10 kHz

200,00 uH 0,01 uH 1,0%+5
2000,00 uH 0,1 uH 0,5%+5
20,000 mH 1 uH 0,5%+5
200,0 mH 0,01 mH 1,5%+5
2000,0 mH 0,1 mH 2,0%+5
20,000 H 1 mH 5,0%+5

100 kHz

20,00 uH 0,001 uH 1,0%+5
200,00 uH 0,01 uH 2,0%+5
2000,0 uH 0,01 uH 2,0%+5
20,000 mH 1 uH 2,0%+5
200,00 mH 0,01 mH 5,0%+5

Kapacitans
Utrustning Cs / Cp

100 Hz / 120 Hz

20,000 nF 1 pF 2,0%+5
200,00 nF 0,01 nF 0,5%+5
2000,0 nF 0,1 nF 0,5%+5
20,000 uF 1 nF 0,5%+5
200,00 uF 0,01 uF 1,0%+5
2000,0 uF 0,1 uF 2,0%+5
20,000 mF 0,01 mF 2,0%+5

1 kHz
2000,0 pF 0,01 pF 1,0%+5
20,000 nF 0,1 pF 1,0%+5
200,00 nF 0,01 nF 0,5%+5



9

Kapacitans
Utrustning Cs / Cp

1 kHz

2000,0 nF 0,1 nF 0,5%+5
20,000 uF 1 nF 0,5%+5
200,00 uF 0,01 uF 1,0%+5
2000 uF 1 uF 2,0%+5

10 kHz

200,00 pF 0,01 pF 2,0%+5
2000,0 pF 0,1 pF 1,0%+5
20,000 nF 1 pF 1,0%+5
200,00 nF 0,01 nF 1,5%+5
2000,0 nF 0,1 nF 2,0%+5

100 kHz

200,00 pF 0,01 pF 2,0%+5
2000,0 pF 0,1 pF 2,0%+5
20,000 nF 1 pF 2,0%+5
200,00 nF 0,01 nF 5,0%+5

Resistans
Utrustning Rs / Rp

100 Hz / 120 
Hz

200 Ω 0,01 Ω 1,0%+5

2 kΩ 0,1 Ω 0,3%+5

20 kΩ 1 Ω 0,3%+5

200 kΩ 0,01 kΩ 0,5%+5

2 MΩ 0,1 kΩ 1,0%+5

20 MΩ 1 kΩ 2,0%+5

200 MΩ 0,1 MΩ 2,0%+5

1 kHz

20 Ω 1 mΩ 1,0%+5

200 Ω 0,01 Ω 1,0%+5

2 kΩ 0,1 Ω 0,3%+5

20 kΩ 1 Ω 0,3%+5

200 kΩ 0,01 kΩ 0,5%+5

2 MΩ 0,1 kΩ 1,0%+5

20 MΩ 1 kΩ 2,0%+5

200 MΩ 0,1 MΩ 5,0%+5

10 kHz

20 Ω 1 mΩ 1,0%+5

200 Ω 0,01 Ω 1,0%+5

20 kΩ 0,1 Ω 0,3%+5

20 kΩ 1 Ω 0,5%+5

200 kΩ 0,01 kΩ 1,0%+5

100 kHz

20 Ω 1 mΩ 2,0%+5

200 Ω 0,01 Ω 2,0%+5

2 kΩ 0,1 Ω 1,0%+5

20 kΩ 1 Ω 2,0%+5
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Impedansparametrar
• Mätinstrument för impedans kan klassificeras som DC-impedans- och AC-

impedanstyper. En allmän multimeter kan användas för mätning av DC-impedans, 
medan ett överbryggande instrument (som denna) kan användas för mätning av 
AC- eller DC-impedans.

• 72-10465 är en intelligent bärbar LCR digital elektrisk brygga med dubbeldisplay, 
med DC & AC impedans mätfunktioner. Impedans är en av de mest grundläggande 
parametrarna för att analysera elektroniska element och kretsar. Motståndet 
hos en linjär diod definieras av Ohms lag som en del av ett likströmsscenario. 
Förhållandet mellan spänning och ström är en komplex impedans som en del av 
ett växelströmsscenario. En impedansvektor innefattar en reell del (motstånd R) 
och en imaginär del (reaktans X). Impedansen uttrycks av R + jX i en rektangulär 
koordinat, eller uttrycks av amplituden av reell Z och fasvinkel på 0 i ett polärt 
koordinatsystem.

Impedans under seriellt 
länkningsläge

Admittans parallell-läge

Resistans
Utrustning DCR

200 Ω 0,01 Ω 1,0%+5

2 kΩ 0,1 Ω 0,3%+5

20 kΩ 1 Ω 0,3%+5

200 kΩ 0,01 kΩ 0,3%+5

2 MΩ 0,1 kΩ 0,5%+5

20 MΩ 1 kΩ 11%+5

200 MΩ 0,1 MΩ 21%+5

Notera:
1. Rumstemperatur vid testning: 23°C ± 5°C; Fuktighet: = 75% R.H
2. Värm upp mätaren i 10 minuter innan du utför ett test.
3. Precisionen utvärderas om D är mindre än 0,1. Ae = Ae x √1 +D2 om D överstiger 

0,1 (Ae = Precision)
4. Testa på instrumentets portplats.
5. Kalibrera öppen krets/kortslutning före test.
6. Den faktiska mätningen och visningsgraden för enheten går utöver de som anges i 

tabellen, men ingen noggrannhet anges för dessa.

1. Precision ± (a% av läsning + antal siffror) (under 18 ° C till 28 ° C)
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Byte av batteri
Varning: Byt endast batteriet efter att testledningarna har tagits bort och strömmen är 
avstängd.
Att byta batteri,
• Ta bort skruven från batteriluckan och avlägsna 

batteriluckan från höljets botten.
• Avlägsna batteriet från batterifacket.
• Ersätt batteriet med ett nytt 9 V batteri 

(NEDA1604, 6F22 eller 006P)
• Montera batteriluckan på höljets botten och sätt 

tillbaka skruven.

Rs = IZsl cos θ
Xs = IZsI sinθ
Xs/Rs = tan θ
θ = tan-1(Xs / Rs)

Reaktionen är induktiv om θ överstiger 0 eller reaktionen är kapacitiv om θ är mindre än 
0.
UNDERHÅLL

RENGÖRING
• Rengör mätaren med en ren, mjuk trasa.
• Använd inte kemikalier, abrasiva material eller lösningsmedel som kan skada 

mätaren.
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INFORMATION OM AVFALLSHANTERING FÖR KONSUMENTER AV ELEKTRISK 
& ELEKTRONISK UTRUSTNING.
Dessa symboler visar att separat insamling av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning 
(WEEE) eller förbrukade batterier krävs. Släng inte dessa föremål med vanligt hushållsavfall. 
Separera de förbrukade materialen för behandling och återvinning. Förbrukade batterier kan 
returneras till återvinningsställen som tillhandahålls av de flesta batteriåterförsäljare. Kontakta din 
lokala myndighet för detaljer om batteriet och WEEE-återvinningssystem som finns tillgängliga i 
ditt område.

Tillverkad i Kina. PR2 9PP
Man Rev 1.0


