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l. A készülék rendeltetése 

- A Multitester OE-104 magában foglalja mindazokat a lényeges 

alaprnüszereket, melyek az elektronikus készülékek tervezői

nek, gyártóinak, ellenorzoinek nélkülözhetetlenek. 

A Multitester OE-104 minden egysége egymástól elszigetelt, 

igy tetszés szerinti földelési rendszer épithető ki. 

- A Multitester OE-I04 minden egysége egyidejüleg is használha

tó, igy pl. a mérendo áramkört ellátja a szükséges tápfe

szültségekkel, a kivánt frekvenciáju és hullámformáju vezér

lojeliel és közben pontos mérések végezhetők - iqr ACIDC 

feszültség-áram, ellenállás, periódusidő, frekvencia és h5

mérséklet. 

A Multitester OE-104 az alábbi egységekboi tevOdik össze: 

- Háromcsatornás tápegység 


- Digitális multiméter ID.M.M.! 

- Függvénygenerátor 


- Digitális frekvencia !periódusido mérő! 


IDFT meter! 


- Digitális homérsékletmérő 


2. A készülék és tartozékai 

Az OE-104-es Multitester-hez a gyártómü az alábbi tartozéko

kat adja: 

Müszerkönyv l~ 

BNC-banándugó csatlakozókábal 2 db 

BNC-BNC csatlakozókábel l ~ 

Tapintóhegy 2 ~ 

Banándugó-banándugó csatlakozókábel 6 ~ 

Tapintó hőmérofej l ~ 


Szerelt hálózati kábel l~ 


Biztositék betét 15 ~ 


Nagyfeszültségü mérozsinór 2db 
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3. A készülék specifikációja 

I. Hárorocsatornás tápegység 

"B" 	 csatorna 

Uki 1.3 V-20 V-ig folyamatosan szabályozható 

Iki l A 

terhelésszabályozás 10-lAI 80 roV 

zaj+bugófeszültséJ 10 roV ffe_ 

vonal szabályozás 0,04 % /V 

"C" 	 csatorna 

Uki V-20 V-ig folyamatosan szabályozható 

Ik! l A 

terhelésszabályozás 10-lAI 80 roV 

zaj+bugófeszültség 10 roVeff 

vonal szabályozás 0,04 % IV 

"A" 	 csatorna 

Uki 5 V + 2 % 

Iki l A 

terhelésszabályozás 10-lAI 50 roV 

zaj+bugófeszültség 5 roVe ff_ 

Minden csatornán rövidzárvédelero és lA felett jOverloadj tul 


terhelve jelzés. 


A "B" és "C" csatornák kiroeno feszültsége az elolapon lévo po


tencióméterekkel tetszés szerint beállitható, és az analóg ki


jelzo müszeren leolvasható. 


II. 	Digitális multiroéter 

Egyenfeszültség mérés 200 mV-tól 200 V-ig 0,1 % 

l kV 1% 

Egyenárammérés 200 IUA-tol 200 mA-ig 0,5% 

2 A 1% 

Váltakozó fesz.mérés 200 mveff - 200 Veff-ig 0,5% 

630 Veff 1% 
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200 ITtA-ig 0,5 %váltakozó árarrunérés 200 i u·l\·eff 

1%
2 Aeff-ig 

2 kOhm-tól 20 MOhm-ig 0,5 %Ellenállás mérés 


Bemeneo ellenállás 
 la MOhm 


LED 3 1/2 digit /1999/
Kijelzés módja 


Kijelzés po~tossága + l digit 


Polaritás jelzés automatikus 


bekapcsolás után tetszolegesHold üzemmód 
ideig tárolja a mért értéket. 

Ujra hitelesités az elolapon csavarhuzós szabályozással. 

Frekvencia menet 20 Hz - 20 kHz + l dB 

Tulvezérlés védelem: DC-AC feszültségméro HI-LO bemenete

ken 630 V 2 kV-LO bemeneteken 2kV -ig.cs-cs: cs-cs 

AC-DC árammérőnél HI-LO bemeneteken max. lA-iq és 630V 
~ cs-cs; 

Ellenállásméronél 250 V feszültségig a bemenetek vécs-cs 

dettek. 


III. Digitális hőméro 

Tapintó mérofejjel. 


Mérési tartomány - 400-tól + l200C 


Linearitási hiba + O 5 0 C
I 

Abszolut mérési pontosság + l % 

IV. Függvénygenerátor 

Hullámformák: 

szinusz = 7 V jnyitott kimenetnéljUki cs-cs 

háromszög 7 V Inyitott kimenetnéljUki cs-cs 

négyszög =10 V Inyitott kimenetnéliUki cs-cs 

Kimeneti feszültség: folyamatosan szabályozható, 

- 20 dB-es kimenetnél is. 

Kimenő ellenállás: 50 Ohm 

Frekvenciaszabályozás: kézi la fordulatu helikális 

potméterrel, leneárisan vagy 

logaritmikusan. 
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Frekvenciakijelzés: 

Frekvenciaátfogás: 

Frekvenciasáv felosztás: 

Belső fürészjel ideje: 

A fürészjel formája 


linearitása: 


Külső sweep bemenet: 


Sweep átfogás: 


DC alapszinteltolás: 


4 számjegyü digitális frekven

cia és periódus ido 

0,2 Hz - 2 MHz-ig 

0,2 Hz - 200 Hz + 

20 Hz - 20 kHz + 

2 kHz - 2 MHz + 

20 msec + 10% 

200 msec + 10% 

2 sec 

lineáris, vagy 

0,5 	% 

l MOhm 

0-10 V 

+ 3V 

+ 10% 


méron. 

10% 

10% 

10% 

logaritmikus lehet, 

50 pF 

1:1000 

Szinus jel torzitása: 0,2 Hz - 200 kHz-ig 2% 

2 MHz-ig 5% 

Háromszög linearitása: 1% /10% - 90%-ig mérve! 

Négyszögjel fel  és lefutása: 50 nsec 

Amplitudó stabilitás: 

Trigger kimenet: 

IV. 	 Digitális frekvencia és 

Üzemmód kapcsoló: 

Méréshatárváltás: 

Frekvencia méréshatárok: 

Periódusida méréshatárok: 

Bemeneti impedancia: 

Érzékenység: 

Bemenet tulvezérhetasége: 

Komparátor hiszterézise: 

+ l dB 

12 V-os amplitudóju tüimpulzus 

periódusida méra 

frekvencia-kézi-periódusida 

au tomatikus 

automatikus 

10 kHz - 100 kHz - lMHz-lOMHz 

10 msec 100 msec l sec -

10 sec 

l MOhm 50 pF 

10 mV RMS + 10% 11:1 kitöltési 

arányu jelnéli 

100 V maxcs-cs . 

3 mV 
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Automatikus üzemmódkapcsoló esetén a kapcsolás helye: 

l kHz környezetében van, hiszterézis 100 Hz. 

Kijelzés: 4 digit LED /9999/ 

V. 	 A készülék hálózati adatai: 


Tápfeszültség: 110/220 VAC 50/60 Hz + 10% 


Áramfelvétel: 0,7 A 


Teljesitményfelvétel: l60VA 


VI. 	 Tájékoztatási adatok: 


Szélesség: 425 mm 


Magasság: 145 nun 


Mélység: 360 nun 


Suly: 11,5 kg 


4. Müködési határértékek 

I. érintésvédelmi osztály 


Müködési hőmérséklet tartomány: + lSoC - + 35 0 C 


Tárolási hőmérséklet tartomány: O - + 4SoC 


Relativ páratartalom: max. 85 % 


5. Müködési elv 

A készüléknél - mivel több müszert tartalmaz, - az l-es 

blokkvázlat alapján tárgyaljuk a részegységeket. 

Minden mérő,- jel.- és feszültségadó elektronikai rész egy

mástól független földelési rendszerrel alkalmazható, ezért 

a hálózati transzformátor minden egyes szekunder tekercsén 

külön stabilizált tápfeszültség került beépitésre. 
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Az l. ábra alapján a 2/a blokkban /200 kártya! épül fel a há-

romcsatornás tápegység, amelyboi az egyik fix 5V-ot ad lA ter

helhetoséggel, mig a másik két csatorna feszültségét 1,3V-tól 

20V-ig az el5lapon csavarhuzóval szabályozni lehet, és szintén 

lA-rel terhelheto. 

Mindhárom csatornát egyetlen kapcsolóval lehet bekapcsolni. 

Az egyes csatornák feszültsége, illetve árama abeépitett él 

mutatós panelméron leolvasható a mérési üzemmódkapcsoló meg

fele15 állása mellett. 

Ezen a nyomtatott áramkörön még külön egy 5V-os tápegység 

egyenirányitója is /2b! található, amely digitális frekvencia 

és periódus id5méro tápfeszültségét biztosit ja. 

A 3. blokk egy külön kártyán /400; épül fel, 5 db tápegységet 

tartalmaz, rnely a 4-es digitális multiméter és h5mér5 áram

körét látja elj -12 Vi +12Vi és + 5V-os, továbbá a 6.-os blok

kon szerep16 függvénygenerátort -12V és +12V-os tápfeszült 

séggel. 

A 4a. digitális multiméter /300 és 100 nyomtatott áramkör/ 

egy analóg/digital/konvertert tartalmaz ILD 110-111/ integrált 

áramkörpárból 3 és fél digit kijelzéssel, amely ennek a mü

szeregységnek az alapját képezi. 

Ehhez csatlakoznak a funkciók szerinti részáramkörök, a váltó

-egyenfeszültség átalakitó, az ellenállásmér5 és a digitális 

h5mér5 referencia és beállitó áramköre. 

Az 5. blokkban szerep15 digitális frekvencia és periódusid5

mér5 idoalapja kvarcgenerátorból és osztóegységb51 áll, mely 

egy külön kártyán van /500 kártya/o A logikai hálózat és a 

kijelz5 egység, mely szintén TTL áramkörökb51 épült két kü

lön nyomtatott áramkörön lett elhelyezve /600-as és 100-as 

kártya/o 

A 6.-os blokkon szerepl5 függvénygenerátor /700 és 100 nyom

tatott á.k. I frekvenciáját az 5.-ös dig. frekvencia és perió

dusido méri. 
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6. Elozetes utmutatások 

6.1. A készülék és tartozékainak kicsomagolása 


A készüléket kartondobozban szállítja a gyártómü. 


A készülék kivétele után gondosan törölgessük le az esetleges 


portóI. A kés zülék tartozékai t sz intén a dobozban találj uk. 


Ujbóli száliitás vagy raktározás esetén helyezzük vissza óva


tosan a kartondobozba. 


6.2. Uzembehelyezés 


A készüléket helyezzük az asztalra, najd a hálózati csatla


kozó kábelt dugjuk a hátlapon található csatlakozóba, majd a 


hálózatba. Ezután szintén a hátlapon lévo hálózati kapcsoló


val a készüléket bekapcsoljuk. 


A készülék elején lévo kezeloszervekkel beállithatjuk a meg


felelo üzemmódokat, feszültséget,mérési üzemmódot, jelfor


mát és frekvenciát. /3. ábra! 


7. Használati utasitások 

7.1. Biztonsági intézkedések 

A készülék I. érintésvédelmi osztályba tartozik, ezért a ké

szüléket csak földelt, hálózati konnektorról üzemeltessük. 

A készülék szétszerelése, vagy biztositékcsere elott gyozod

jünk meg arról, hogy a készülék teljesen áramtalanitva van-e. 

7.2. Funkciójuk sorszám szerint: 

l LI OVERLOAD 5V-os kimenet I lA 

2 MI Tápfeszjtápáram kijelzo müszer! 
3 FKI MODE kijelző müszer fesz/áram csat. 

választó 

4 FK2 FUNCTION DMM üzeIT~ód kapcsoló 
5 M2 DMM kijelző 
6 FK3 RANGE· DMM méréshatárváltó 
7 L2-3-4-5 AC-DC-Ohm-HOLD K2 üzemmódkapcs.kontroll lámpák 
8 Pl FRQ ADJ függvénygen.kézi kapcsoló 

hangoló 
9 M3 DFT mérő kijelző 
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10 	 Kl ADTO frekvenciaméro üzemmódkapcs. 

K2 FRQ frekvenciaméro üzemmódkapcs. 

K3 TIME frekvenciaméro ü z errLTnódkapcs . 

K4 EXT frekvenciaméro üzemmódkapcs. 

K5 HOLD frekvenciaméro üzemmódkapcs. 

II 	L6-7-8-9; FRQ EXT.Mérésüzemmód KHZ: 

_tl_ IT'Lsec: HOLD kontroll lámpák 

12 FK4 SWEEP üzeITmód választó 

13 FK5 FL~CTION hullámforma választó kapcs. 

14 K6 LIN-LOG sweep üzemmód kapcsoló 

15 K7 0,2-200 generátor frekvenciatartomány 

választó kapcsoló 


KS 20-20K 


K9 2k-2M 


16 	 Csl -20 dB 50 Ohm függvénygenerátor - 20 dB kimeneti 

csati. 

17 Cs2 O dB 50 Ohm függvénygenerátor - 50 Ohm _"

IS Cs3 S'Vv'EEP TRIG függvénygenerátor kimenet 

19 Cs4 EXT.SWEEP függvénygenerátor bemenet 

20 CS5 FRQ frekvenciaméro bemenet 

21 Cs6 TEMP.C homéro csati. bemenet 

22 KIO CAL. D~~ calibráló kapcsoló 

23 Cs7 LO Dl'-1L>'l negativ szintü bemenet 

ill. közös bemenet 

24 P 2 0.000 D!>1L>'l zéró beállitás 

25 Kll HOLD DHJ."1 HOLD mód beálli tás 

26 CsS a keret föld pontja 

27 Cs9 "C" a tápegység "C" csat. kimenetei 

28 P3 SET C a tápegység "C" csat. fesz. be

állitó potm. 

SET B a tápegység "B" csat. fesz. be

állitó potm. 

30 CsIO "B" a tápegység "B" csat. kimenetei 

31 Csll "A" a tápegység "A" csat. kímenetei 

fix 5V 

hálózati biztosítékok 

hálózati KI-BE kapcsoló 
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34 IC SV tápegység IC 

35 IC 5V tápegység IC 

36 Cs12 hálózati csatl.földelt dugalj 

37 IC "B" csat. szabályzó IC 

38 IC "C" csat. szabályzó IC 

39 P5 DMM végkitérés hitelesito potm'. 

40 LIO-l1-12 V-A-DC-on a tápegység üzemmód kontroll 

41 PS AMEL függvénygenerátor amIl. szab. 

42 P6 DC. OFFSET a függvénygenerátor kijövo je

Iének egyenfesz. eltolása 

43 Csl3 max. 2KV DMM nagyfesz. méropont 

44 Cs14 max. 2A DMM nagyáramu méropont 

45 Cs15 HI DMM pozitiv szintü bemenet 

46 Kl2 DC.ON Egyenfesz. tápegység KI-BE 

kapcs. 
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Figyelem! 


A tapintó homéra használata esetén a digitális multiméter ösz


szes bemenetét szabadon kell hagyni! Semmiféle feszültség vagy 


áramforrás ezekhez nem csatlakoztatható! 


A hálózati feszültség mérése csak lkV-os feszültség bemenetén 


történhet! Ez esetben a digitális frekvencia és periódusidomé


ro, vagy a tápegységek, vagy a függvénygenerátor pontjai ne 


legyenek összeköttetésben a multiméter pontjaival! 


7.2. A kezeloszervek elhel~ezése 


A készülék elolapján és hátlapján található kezeloszerveket a 


mellékelt 3. ábrán láthatjuk. 


7.3. Elozetes beállitás 


A készülék bekapcsoláskor azonnal üzemképes, a függvénygenerá


tor kb. 5-10 perces üzemelés után teljesiti a paramétereket. 


Ügyeljünk arra, hogy a készüléket fütotestre ne helyezzük, vagy 


annak közelében ne üzemeltessük! 


A frekvenciamérovel szigoruan tilos 100V -nál nagyobb jelet
cs-cs 
mérni külső üzemmódban! 

7.4. Pontosság ellenőrzése 


Az OE-I04 tip, Multitester hitelesitését a gyártómü szavatolja, 


és ezt a mellékelt mérési lappal igazolja. 


A készüléknek minden üzemmódjában és méréshatárában a müszaki 


adatokban foglaltak az irányadók. 


8. Az áramkörök részletes ismertetése 

8.1. Háromcsatornás tápe2Ység 

Aháromcsatornás tápegységből az egyik csatorna fix 5V-ot állit 

e15 LM 340-K tipusu integrált áramkörrel, mely lA-rel terhelhe

to. lA felettt.i terhelésnél egy LED jelzi hogy tulterhelésI 

van. Ha ezt a terhelés jóval meghaladja, a tápfeszültség "letö


rik" és már nem világit a dióda. Ezt a tápfeszültség ellenőr


zésével tudjuk megvizsgálni. 


A másik két csatorna 1,3V-tól 20V-ig korlátozva szabályozható; 


LM 317 tipusu integrált áramkört alkalmaztunk. Mindkét csatorna 
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feszül tségét és áramát i<TLb:1-kUlbn tudj uk megmérni a beépi tett 

ana16g profil mUszerrel, a tárcsáskapcso16 megfelelo állásában. 

Mindkét csatornánál, ja a terhelés meghaladja az lA-t, egy-egy 

LED jelzi a tulterhelést, de ha a terhelés még jobban megno, 

akkor az I.::::. "foldback" tulajdonsága miatt a feszültség nagy

mértékben csökken. 

8.2. Digitális multiméter 

Az OE-I04 tip. Multitester digitális multiméterének alapveto 

egysége a 200m\7 érzéi<enységü PMOS LD 110-111 integrált áramkö

rökkel , analóg-dig'::" tal konverterrel felépitett 3 és fél digi tes 

feszültségmére. 

A konverter r. C. pár perifériás áraTfL1(öre az LH 555-boI ál16 

oszcillátor, arnelY:1ek a frekvenciája 25,6 kHz. Ez 4 minta/sec 

mintavételezési ciklus esetén jelentos, 50 Hz-es zajelnyomást 

eredménye z . 

Az LD 110 digitális processzor kimenetei idomultiplex kapcso

lásban vezérlik egyrészt a bináris 7 szegmenses dek6dolót, más

részt az illeszte inverteren és tranzisztorokon keresztül a ki 

jelzok anódj ai t. 

A P301-es potenciórnéterrel állit juk be a müszer "O" alaphelyze

tét, a P302-vel pedig a végkitérést, 199,9 mV-ot. 

Az IC 302-es hokompenzált áraIT~ör biztosit ja a referenciafe

szül tséget az analóg-digi tál konverter és a hemére áramkör szá

mára, továbbá egy osztókörön keresztül a hitelesitéS feszültsé

get állit ja elo az alapegységnek, a digitális panelméronek. 

Az IC 307-es CA 3140 áraraJ<:ör végzi az ellenállás. feszültség 

konvertálását, amely mint egy preciziós ellenálláshá16zaton ke

resztül programozható áramgenerátorként mükődik. Az ismeretlen 

ellenálláson feszültséget mérünk ugy, hogy az azon átfolyó áram 


ismert. 


Az IC 308-as CA 3140 áramkörbol épül fel a váltó-egyenfeszült 


ség átalakitó, mely preciziós kétutas egyenirányitóként mükö


dik. A P 312-es potencióméterrel lehet hitelesiteni az effek


tiv értéket szinusz jelre vonatkoztatva. 
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._~._" ..~.._-.--~--Belsö 
f üreszgen. 

14. 

lin Ilog 
konverter 

10. 
. E rösitó 

c> 

+ 

8. 

11. 

1-----1 Vegerösitö 
50.0. 

Szinusz 
formeló 

9. 

o -20 dB 

4. ábra 
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8.3. Digitális homérsékletméro 

A digitális homéro két részbol áll, a digitális egyenfeszült 

ségmérobol és az érzékelofejböl, az azt kiegészitó IC 303 müve

leti erositovel. 

Az érzékelofej AD 590 tipusu integrált áramkört tartalmaz,mely 

olyan homérséklet érzékelo áramkör, melynek a kimeno árama 

arányos az abszolut homérséklettel. A monolit tokban lézer 

trimmelésü vékonyfilmréteg ellenállás ugy van kalibrálva, hogy 
o o az eszköz 298,2 ;UA-t ad 298,2 K-on /+25 CI. 

A P 304 potencióméterrel az IC 303 6-os lábán -273,2 mV-ot kell 

beállitani, majd a P305 potencióméterrel hitelesitjük a méro
. of eJet O C-ra. 

8.4. Függvénygenerátor /4. ábra! 

A függvénygenerátor magját az 1-2-3-4-5-7- blokk képezi. 


A feszültség áram átalaki tó / lj háromféle vezérlojelet kaphat: 


a kézivezérlésrol, aIT~ egy tizfordulatu helikális potenciómé


ter, vagy a belso sweep-genetárorról /13/ három különbözo ide


jü pozitiv fürészjelet, vagy külso vezérlojelrol bemeneti vé


delemmel ellátott feszültségköveton keresztül. 


Az F/A átalakitónál a vezérloáram szimmetrikusan /50%-05 ki


töltésü jel miatti egy negativ és egy pozitiv OTA /Operational 


Transconductance F~,plifier/ erositot vezérel az bemeneteI ABC 
ken keresztül. 

A két erositobol a -I és a +1 áramok e~j Schottky-diódákból 

/4/ felépitett hidra kerülnek, amelyet egy emittercsatolt 

Schmitt - trigger kapcsolójellel vezérel, hogy a frekvenciát 

meghatározó kondenzátorokat melyik áram töltse lineárisan. Igy 

a kondenzátoron lévo jel egy nagybemeno impedanciáju teljesit 

ményerositore /5/ kerül, melynek a kimenetén a kivánt három

szög jelet megkapjuk és ennek a jelnek megfelelo szint jeinél a 

Schmitt-trigger kapcsolja a 4. hidat. 

Mivel a háromszögjel negativ feszültség szinten van, ezért egy 

szinttoló hálózaton keresztül /6/ O-hoz képest szimmetrikus 

jel egy szinusz formáló áramkörre jut. 



-------

--

----

Frekvencia és periódusid6mér6 blokkvázlata 

30. 	 11. 

Dekódoló es kij el zo eg yseg Hold 

es tdrolo ci. k. 
 ~ 

-
--------~---~ - -. ---_._~---_.-

3 b. 

Decimalis szamlalo 


10. 
Elöerösitö 

6. 	 es jelforma- .'---1 Bemenet 
--~---- -~-_._- l6 d.k.H,i bp.j~l gen


ralo a.k. fo-' 

~J 

5. 1. 2. 9. 
Program Programozha- Automatikus üzemmod - Frel<ven 1MHzCJ
kapcsol<:' 	 t6 kapujel gen kapcso lo cia figye

rotor
d.k. 	 Frekv./ periodus id~ lő a.k. 

7. 
M~res kesz ------- ---_._--~ .. 

és ja 

5. ábra 
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A szinusformáló /9/ áramkör egy differenciálerosito karakte

risztikáját felhasználva állítja elo a háromszögboi a szinusz

jelet. 

A 7. Schmitt-trigger-bol a kapcsolójel, azaz a négyszögjel egy 

szinttoló 18j hálózatra jutva, onnan a O-ra szimmetrikus négy

szögjel lesz a kivánt harmadik jelforma. 

A tárcsáskapcsolóval beállitott jelforma ezután a kirrenetí 

színtszabályzó potencióméterrol egy differenciál erositobe 1101 
kerül, amelynek a másik bemenetérol a DC szinteltolást tudjuk 


szabályozni. 


A jel innen a végerositobe kerül, amely 50 Ohm-os kimenoimpe


danciát biztosit. 


8.5. Digitális frekvencia és periódusidoméro 


Az' automatikus méréshatárváltóval ellátott digitális frekven


cia és periódusidoméro ;S.ábral bemenetére /10; kerülo fix! is


meretlen frekvenciáju jel egy el5erositobe jut, ahol a jelfor


málás, négyszögesités történik. A /10/ ára~ör kimenete egy


részt a /9/ frekvenciafigyelo! áramkört, másrészt a /2! automa


tikus üzemmódkapcsolót vezérli. A /9/ áramkör kimenetével az 


/2/ automatikus üze~módkapcsolót vezérli. 


Amennyiben a bemenojel frekvenciája kisebb, mint 900 Hz, a /2/ 

áramkör periódusidoméro üzemmódba, ha a bemeno jel frekvenicá

ja nagyobb, mint l KHz, akkor pedig frekve~cia méro üzemmódba 

kapcsolódik. A /2/ áramkör tehát felcseréli a referencia kapu

jelet a bemeneti jellel, igy létrehozva a ~ függvényt, vagyis 

frekvenciamérobol periódusidoméro kapcsolást alakit ki. A belso 

referencia kapujeleke't az /11 kristályvezérelt programozható 

kapujel generátor állit ja elo. Az /1/ áramkör l jus-tól l s-ig 

dekádonként azonos idoben periódikus jelet állit elo. Ezekbol 

a megfelelo periódusidejü jelet az /5/ automatikus programkap

csoló ára~ör választja ki. Az !5/ által kiválasztott jel /1/

tol a 12/-be jut, ahonnan az utóbbi állapotától függoen j3bj 

decimális számláló Clock vagy Gate time bemenetére kerül. 

Ha a j3bl számlálása közben tulcsordulás történik, a /4/ áram

kör az /5/ programkapcsolót uj kapujel kiválasztására kénysze

riti. Ugyanilyen vezérlés történik akkor is, ha a /3b! számlá

ló egy kapujel ideje alatt nem számol el a legnagyobb helyiér
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tékü dekádig. Ekkor a /6/ áramkörön keresztül az /5/ áramkör 

alaphelyzetbe iródik. Ez a leghosszabb kapuidőt jelenti. Ameny

nyiben a mérési ciklus során az /5/ áramkör nyugalomban marad 

a /7/ mérés rész áramkör a /2/ üzemmódkapcsoló á.k. által kivá

lasztott Frekvencia v. periódusidó jelzőlámpáját vezérli, ezzel 

igazolva, hogy a mérés eredménye jó. A /8/ nullázó áramkör min

den mérési ciklus elején alaphelyzetbe hozza a /3bf-t, a 16/-ot 

és /4/-t. 

A 111/ HOLD áramkör bekapcsolásakor a mérőmü a már megkezdett 

mérést befejezi, a !3a! az eredményt kijelzi és további mérések 

nem történnek. Ujabb mérés csak a HOLD kapcsoló kikapcsolása 

után történik. 

9. Mechanikai konstrukció 

A készülék korszerü Kontaset dobozba került beépitésre. A do

boz ugy esztétikailag, mint mechanikai igénybevételeknek a leg

messzebbmenő követelményeit is kielégiti. 

A készülék előlapján két fül biztosit ja a könnyebb szálIitás 

lehetoségét. 

Ha a doboz alsó és felső burkolólapját lecsavarozzuk, akkor a 

készülék elektromos felépitéséhez azonnal hozzáférhetünk. A 2. 

ábrán látható, hogy 400-500-600-700-as kártyák késes érintkező

vel vannak ellátva, igy könnyedén kivehet5k csere, vagy bemérés 


esetén. A 800-as kártya, amely a kártyák közötti összeköttetést 


is biztosit ja, a hálózat felől bejövő vezetékek rögzitését biz


tositja és a hálózati tranziensek elleni zavarszüro egység szá


mára adja a mechanikai alapot. Ezért a készülék alsó boritófe


delének eltávolitása után kello gondossággal nyuljunk ehhez a 


nyomtatott áramkörhöz, amennyiben üzernközbeni mérést akarunk 


elvégezni szerviz céljából! 


A doboz hátlapján találjuk a tápegység integrált áramköreit hü


tobordára rögzitve. Ezért meleg felület közelébe Ikályha, rezsó, 


stb./ ne helyezzük a készüléket! 


Az alsó boritófedélen a készülék elolapjához közel eso részén 


két kitámasztható lábat találhatunk, rnely lehetové teszi a ké


szülék kissé döntött használatát. 
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10. 	 Karbantartás 

A készülék különleges karbantartást nem igényel. 

Amennyiben a biztositó cseréje miatt a készüléket ki akarjuk 

nyitni, előzőleg a hálózatból a dugaszolóvillát huzzuk ki! A 

készüléket- pontossága érdekében ajánlatos l-2 évenként ellen

őrizni a belso szabályzó potenciómétereket utána állitani, 

amennyiben ez szükségessé válik. 

ll. 	Javitás 

A készülék általános javi~ását, hitelesitését a gyártómü szer

vize végzi. Az esetleges egyszerü hibákat a felhasználó is el 

végezheti, pl. biztositék csere. A hálózati transzformátor 

szekunder oldali biztositékai a tápegység kártyákon találha

tók, a primer oldali biztositók pedig a készülék dobozának 

hátoldalán találhatók. Amennyiben a biztositók csere után a 

készülék nem üzemképes, biz zuk annak javitását szakemberre. 

12. 	 Raktározás 

A készüléket szobahőmérsékleten jO-45 0 C; száraz levegőjü, ag

ressziv közegtől mentes helyiségben, saját csomagoló dobozá

ban tároljuk. A hosszu időn keresztül való tárolás a készülék 

ujrahitelesitését vonja maga után. 

13. 	 Szavatosság 

A gyártómü a készülékre l év garanciát vállal. 

Külföldi értékesités esetén a határát lépés tol számit az l év. 

A készülék fél évnél hosszabb ideig való tárolása a garancia 

ido arányos csökkenését vonja maga után. 

A gyártómü a garancia idon belül nem vállal anyagi felelőssé

get abban az esetben, ha a meghibásodás a készülék szakszerüt

len kezeléséből, törés-zuzásból eredő. 

A gyártómü szervize garancia időn belül és azon tul is vállal 

ja a készülék javítását. 

elME: Budapest, 	VII., Barát u. 3-9. 


Tel.: 220,...247 
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MULTITESTER OE-104 tip. 

Anyagjegyzék 

lOO-as kártya: peB 

PIO) 250 Ohm 0650-610 Ruwido fektetett trimmer potm. 

PI05 Sk 0650-610 Ruwido fektetett trimmer potm. 

R128 820 RS12 0,2SW 5% ellenállás l db 

R131 18k R510 0,125W 10% ellenállás l db 

R123 680 RSIO 0,2SW 10% ellenállás l db 

R130 430 R510 0,2SW 10% ellenállás l db 

R129-l29i141 lk R510 O,25W 10% ellenállás 3db 

Rl36ilOOc 51 R510 O,125W 10% ellenállás 2 db 

R132 l,6k R510 0,25W 10% ellenállás ldb 

R139 100 R512 0,25W 5% ellenállás l db 

R133 1,6k R510 O,25W 10% ellenállás ldb 

R140 l2k R512 0,25W 5% ellenállás l db 

R134 620 RSIO 0,25W 10% ellenállás ldb 

DI05 TIL 209 LED l db 

DI06 TIL LED 1db 

DI07 TIL LED ldb 

DI08 CQY 26 LED l db 

DI09 CQY LED ldb 

DIIO CQY LED ldb 

MIOI 72VA lmA fekvő ceruzaskálás müszer l db 

ICI02 LDllO integrált áramkör l db 

ICI03 SN 7447N integrált ára~ör l db 

IC-I04-105-106 TIL 302 kijelző 3db 

ICI07 TIL 304 kijelző l db 

ICIOl NE 555 integrált áramkör l db 

TIOIjl02jl03iI04il05j BC 212 pnp tranzisztor 5 db 

TI06jl07 BC 184C npn tranzisztor 2 db 

ICI08 SN 7404 integrált áramkör ldb 

RI02ill6ilIBil20i122 240 R510 0,125W 10% 5 db 

RI03i104jl06i10Sil09 150 R510 0,125W 10% II db 

110i111il12j113jl14; 
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Rl05il15i1l7il19i12l 91 RSIO O,125W 10% 

RlOli123i126 3,3k RS12 0 / 125W 5% 

R124 lkOhm RSIO 0 / 125W 5% 

R125 4,3kOhm RS12 O,125W 5% 

CIOl 220 luF IOV csepptántál ETQ 

Cl02 10 nF fóliakondenzátor FSM40V 4x5 

Cl03 3,3 nF C226 25V 

PIOl· lk 0650-610 Ruwido fektetett 

R127 330 Ohm RSIO 0,25W 10% 

DIOl TIL 209 LED 

DlOO l N914 dióda 

ICloo AD 590L hőérzékelő IC 

ICI08;109illO;111i TIL 306 kijelző 

LIOI 100 lUH URH fojt9 lA 

CI04 220 lUF/lOV csepptantál 

DIllil13il12ilOO TIL 209 LED 

Rlooa i Rloob 330 Ohm O,25W RSIO 10% 

PI07il06 2,5k A 0621-000 Ruwido potru. 

BIOl l A B20 biztositék tartó üvegcsöves 

olvadó biztositóva1 

DI02iI03il04i TIL 209 LED 

RI2S; 129 330 RS10 O,125W 10% 

Dl14 IN914 dióda 

Rl30i 132 330 RS10 O,125W 10% 

Rl31 O, l Ohm 2W OMSZÖV gyártmány 

R132/3 3 , 3M R510 1W 10% 

CI05iCI06iCl07i 10 /u/25V csepptantá1 

Rl35 2k R512 O,25W 1% 

R142 10 Ohm R512 O,25W 1% 

PI08 10 kOhm Spectrol Model 534:t5% 

eloo l ;u/35V csepptantál 

R137 3900hm R5l2 1% indukciószegény 0,5W 

RI38 51 Ohm R5l2 1% indu.kciószegény 0,5" 

PI04il02 10 kOhm 0621-001 Ruwido potm. 

Sdb 

3db 

1db 

1db 

ldb 

ldb 

ldb 

ldb 

ldb 

1db 

ldb 

1db 

4db 

l db 

1db 

4 db 

2 db 

2 db 

ldb 

3db 

2 db " 

ldb 

2db 

ldb 

3db 

3 db 

ldb 

1 db 

ldb 

ldb 

2 db 
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200-as kártya: 

B20li 202; 203 i 2A olvadó üvegcsöves biztosító G20 3 db 

B204 1,5A H " ft " 

D201;202i203i204i B80C1500 díódahid 4db 

C201i202i203i207 4700 lUF 140 V CE 5521 

elektrolyt kond. 4db 

C204;205;206 470 lUF 125 V CE 5780 3db 

T201; 203; 205 BC214 pnp. tranzisztor 3 db 

T202i204;206 BC181 npn tranzisztor 3db 

P201i202;203 500 Ohm 0650-610 Ruwído 

204;205 500 Ohm 0650-610 Ruwido 5 db 

R201i202i204j205;207i208 5,6k R510 0,125W 10% 6 db 

R210i 211 330 Ohm R510 O,25W 10% 2 db 

R203;206i209 10hm 1% 2W OMSZÖV 3 db 

300-as kártya: 

IC301 LD III int.ák. ldb 

IC302 UA 723 ínt.ák. ldb 

IC303 CA 314O on t. ák . 1db 

D301i302i305 IN 914 v. LN4148 3db 

D303i304 EPAD 50 dióda 2 db 

D306 ZF 8,2 zener ldb 

T301 BC184 npn tranz. ldb 

R301i302 lOk RS10 0,125W 10% 2 db 

R303i310i311i305 33k R510 0,125W 10% 4 db 

R308 lOk RSl2 O ,125W 5% l db 

R309 82k RS12 O ,125W 5% ldb 

R307 120k R512 O,125W 5% ldb 

R306 lOOk R510 0,125W 10% l db 

R304 75k R512 0,125W 5% ldb 

R312 IM RSIO O,25W 10% ldb 

R313 lk RSIO 0,125W 10% 1db 

R316 27k R512 0,125W 5% l db 

R314 i 315 910 Ohm RSl2 O,125W 5% 2 db 

P301 SOk heli.trim./7801/.v.Spectro1 Mod 43 1db 

F.309 lb l, Bk RSl2 O,125W 5 % l db 



P302 


P303 


P304i30S 


'C320a 


C301 


C302 


C303 


C403;306 


C30S 


C300 


IC307i30B 


D313;314i319i321 

D317i318 

D322,323 

D324i325i326i327 

D320 


P311 


P312 


P313 


C316j318i315i317i 

C330 

C323 

C324a 

C324b 

C319 

C320a 

C320b 

C321a 

C322d 

C321b 

C322b 

R326 

R327 

R32B 

R329 

R330 

R331i332i337i338 
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25k heli.trim./7801/v.Spectrol Mod 43 

lk Spectrol Mod 43 helikális 

250 heli.trim. Spectrol Mod 43 

510pF C2263 25V kond.beméro 

68n C223 lOOV kond. 

100 pF C226 63V kond. 

22nF C223 400V kond. 

10 ;u/16V csepptantál ETQ3 

22 nF C223 400V kond. 

10 /u/16V csepptantál ETQ3 

CA 3140 S int.ák. 

IN914 v. IN 4148 

ZF 6,2 zener 

ZC 2800 Schottky 

BY 133 

CR 033 árarndióda 

250 helikális Spectrol.Mod 43 

2k " JI " 
lak " " " 
10 /u/16V. csepptantál 

47 nF C223 400V 

68 nF C223 100V 

4,7 ju / 16V csepptantál 

22 nF fóliakondenzátor FSM 

33 nF C223 400V kond. 

3,3 nF C226 25V 

10/220 pF 109 6771. 200 

200pF C226 25V 

27 pF C226 63V 

3/65 pF 109 3871.065 

2/22pF 2831. 022 

FN 207 dekád osztó Allan-Bradley 

lk 0,5% R532 O,25V 

100 0,5% R532 0,25V 

10 l % R532 0,25W 

l 0,5% OMSzöV O,5W 

lOk RSlO O,25W 5% 

ldb 

l db 

2 db 

l db 

l db 

l db 

l db 

2db 

ldb 

l db 

2 db 

4 db 

2 db 

2 db 

4 db 

l db 

l db 

l db 

l db 

4 db 

l db 

l db 

l db 

l db 

l db 

l db 

l db 

l db 

ldb 

l db 

l db 

l db 

ldb 

l db 

l db 

l db 

4 db 
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R336a,b 470k RSI0 0,125W 10% 2 db 

R335 240 R512 0,125W 5% l db 
R33 47k R510' 0,125W 10% l db 
R339 51k R510 0,125W 10% l db 

R340 4,3k R512 0,125W 5% l db 

C319 4,7k C2262 l60V kond.beméro l db 

IC307 SN72710 komparátor IC l db 

D300aib IN914 v. IN 4148 2 db 

D324 ZF 6,2 Zener l db 

T305 2N3819 FET l db 

T308 2N2222 npn tranzisztor l db 

C315 100nF tárcsa fólia FSM 12x12 l db 

C316 47pF C226 100V l db 

C300aib 100 ,uj 16V csepptantál 2 db 
f 

C323i324 100 ju/16V csepptantál 2 db 

L30l 100 URH fojtó l dbJUH 

R326 51 R510 0,125W 10% l db 

R338 2,2 R510 0,125W 10% l db 

R339 lOk R510 O,125W 10% l db 

R327;334 1001 R510 0,125W 10% 2 db 

R328 IM R510 0,25 W 10% l db 

R330 150 R510 0,125W 10% l db 

R329i332i331 100 R510 0,125W 10% 3 db 

R333 lk R510 0,125W 10% l db 

R338i337 330 R510 0,125W 10% 2 db 

R335 20k R510 O,125W 10% 1 db 

R336;343 510 R510 0,125W 10% 2 db 

P309 2k 0650-610 Ruwido fektetett l db 

P310 25k 0650-610 Ruwido fektetett 1 db 

R334 150k R510 0,125W 5% 1 db 

IC304 CA3140 RCA IC 1 db 

IC305;306 CA3080A RCA OTA IC 2 db 

T304 2N2907 pnp tranzisztor 1 db 

T302 BF 199 pnp tranzisztor l db 

T303 2N 3819 PET tranzisztor l db 

D30§;308i309;310 ZC2800 Schottky 4 db 

P3tJ6i309 Sk 0650-610 Ruwido fektetett 2 db 
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P308 lOk 0650-610 Ruwido fektetett ldb 

P310 500 Spectrol Modell 43 v. 7801 l db 

P307 lOk 0650-610 Ruwido fektetett l db 

C308aib309:325 10 u/l6C csepptantál 4 db 

C3l2 150Pi 220pF bemérendo 4 db 

C229 63 V 5% 

C313 22nF C223 400V l db 

C314 2,2 lUF V223 63 V l db 

C310; 311 3,65pF 109.3871.065 légtrimmer DAU 2 db 

R317;320 6,8k R512 0,125W 5% 2 db 

R3l8i322 lOk R512 0,125W 10% 2 db 

R321;31 9 i323;324 150 R512 0,125W 1% 4 db 

R325 470 Ohm R512 0,125W 5% l db 

R317 4,7k R512 0,125W 5% l db 

400-as panel: 

B40li402;403;404i405 B20/1,2A üvegcsöves olvadóbizt. 5 db 

IC40li402i404;405 uA 7812 KC 4 db 

IC403 L'1309 KC l db 

D401;402;403i404;405 B60C800 diódahid 5 db 

C401;404;407;4l0;413 1000 /u/25V 

CE 5791 v. 2897 5 db 

C402i 403i405i406i408i409;411;412;414;415 

l ju j 35V csepptantál ETQ-3 10 db 

500-as nyák: 

ICSOl SN7400 l db 

ICS02i 503;504i505;506i507 SN 7490N 6 db 

ICS08iS09 NE 5S5 2 db 

TSOli502 BC 212 pnp 2 db 


X501 lMHz-es kvarc rezgo kristály Gamma l db 


CSOI 3/4SpF 5901. 045 DAU t r imme r l db 


CS02 100nF C223 63V l db 


CS03: 511i 504; 509 100nF fóliakond. 40V FSM 4 db 


C508 220 /UF/IO V csepptantál l db 


C510 10 lUF I 16 V csepptantál l db 


C5l2 l 
( 

l u / 35V csepptantál l db 


P50lj502 500k Piher állitott PTHlO 2 db 
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R501;504 2/2k 510 0,125W 10% 2 db 

R502i503 l,5k R510 0,125W 10% 2 db 

R505 lk R510 O ,125W 10% l db 

RS06 i 507 820k R510 0,125W 10% 2 db 

600-as nyák: 

IV601 SN7474 l db 

lC602 SN7404 l db 

lC603 SN7474 1 db 

IC604 SN7495 1 db 

IC605 SN7400 1 db 

IC606 SN7400 1 db 

rC607 SN7474 l db 

IV608 SN7404 l db 

lC609 SN7400 l db 

lC610; 611 SN7454 2 db 

lC612 SN7404 l db 

IC613i614 SN7450 v. 7451 2 db 

lC615 SN7454 1 db 

IC616;618 SN7490 2 db 

IC617 SN7400 l db 

IC601i602i609i610i604i606;607i605 

l nF C244 63 V 8 db 

C60J 10 (u / 16V csepptantál l db 

C608aib 22 ju/16V csepptantál 2 db 

C611 /7 100 nF 40V fólia FSM 7 db 

R601i608i609i610;61Ji 200 Ohm R510 O,125W 10% 5 db 

R603;604i602;611i612;606 3,3k R510 0,125W 10% 6 db 

R605i607 51 Ohm R510 O,125W 10% 2 db 

700-as nyák: 

IC701i703i704i705 CA 3140 int.ák. 4 db 

IC702 NE 555 trimmer l db 

T701i702i704;709i717 2N 2907 pnp tranz. 10 db 

714;720;723;711;724 

T70J;712 2N 2920 2 db 

T705;706;710;713 

715;721;722;708 2N 2222 8 db 
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T707 CA 3127 tranz. array l db 


T718i719 BF173 2 db 


T716 2N3819 l db 


0701 ZPDll zener l db 


0702; 710 IN914 v. IN4148 2 db 


D712/aibi 711ja,b ZPD 5,6 zener 4 db 


R701 lN R510 O,125W 10% l db 


R702;710 43k R512 O,125W 5% 2 db 


R703i704j71Si721:734j 


735;724i736;737j738; 


741; 742i 7.49 i 748; 


753;865;766 2,2kOhm R512 0,125W 5% 17 db 


R705i720j740 51 R512 O,125W 5% 3 db 


R706i722i733i739 


770;774;771;769;755 


761i764i754;708 lk R512 O,125W 5% 13 db 


R707i709i716i717 lOk R512 O,125W .5% 4 db 


R763 4,7k R512 O,125W 5% 1 db 


R7lli 759 100 R512 0,125W 1% 2 db 


R512 390 R512 0,125W 1% l db 


R713 SIk R512 0,125W 1% l db 


R714i751i731 6,Sk R512 O,125W 1% 3 db 


R715 91k R512 O,125W 1% l db 


R719 5,lk R512 O,125W 5% l db 


R770i 72 7 680 R512 0,125W 1% 2 db 


R723i 745i 746 3,3k R512 0,125W 5% 3 db 


R725i750 270 R510 O,125W 10% 2 db 


R726i730i708j770 740 R510 0,125W 10% 4 db 


R728j729;756 150 R510 O,125W 10% 3 db 


R732;752 4,7k R512 0,125W 5% 2 db 


R757i 758 10 R512 0,25 W 1% 2 db 


R762 75k R512 0,125W 5% l db 


R760i743 1,5k R512 0,125W 5% 2 db 


R767i768 47 R512 0,25 W 1% indukc.sz. 2db 

P701; 100k helikális Spectro1 trirrun. 

Modell 43 v. 7801 l db 

P702i705 25k -"- _Il_ 2 db 
_ifP703 SOk - "- I db 

http:indukc.sz
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P704;707j720 lOk Piher PTMIO állitott 3 db 

P706;708;713 lOk helikális spectrol Mod.43.v.780l 3 db 

P711 i 712 i 71 7; 718 2k " " ti 4 db 

P709; 710; 719 2k Piher PTHlO állított 3 db 

P715i716 500 helikális spectrol Mod.43 v.7801 2 db 

P714 100 helikális spectral Mod.43 v.7801 l db 

C701i702 10nF fólia FSM Koporc 2 db 

C7l0 lnF C229 63V l db 

C712i708i713;705i 

704;709 10 lUF! l6V csepptantál 6 db 

C706 220pF C229 63V l db 

C707 6BOpF C229 63V l db 

C7l8; 719 330pF C229 63V 2 db 

C716j 717 100 !UF/16V csepptantál 2 db 

C703;71B l luF /35V csepptantál l db 
I 

C714 6,8nF C229 63V l db 

800-as nyák: 

L801 AL2000 (OMSZÖV! zavarszüro fojtó ldb 

CBOl 100+2x2,5 nF C2l6 zavarszüro kondi l db 

900 rajzolat: 

B901i902 lA B20 üvegcsöves olvadó bizto 2 db 

IC90li904 LM 309 5V 2 db 

IC902i903 LM 317 szabályozott 2 db" 
C901i902i904i906i 

907; 908 l /u/35V csepptantál 6 db 

Hálózati transzformátor: dokumentáció szerint. 

EI 130/46 KGMSZ + csévetest l db 

K12 Secme 3 áramkőrős 2 állásu kapcsoló 

Ref.n. 312520321 l db 

FK2 

Fk1 ITT SM25-3-2E-25A-5U-No-Ag-ZB 4 db 

FK3 

FK4 

FK5 ITT SM25-1-2E-25A-3U-No-Ag-ZB l db 
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Egysarku csatlakozó hüvely /piros I 
DA-112 e g'j. szám: 1,501. 0003 

Egy(arku csatlakozó hüvely ffeketej 

DA-ll2 f gy.szám: 1,501. 0004 

DA-ll02 egysarku csatlakozó hüvely 

Cs6 5 polusu tuchel alj+dugó /VIKtJNG / 

16 lábu IC-hez foglalat A23-200ljy 


8 lábu IC-hez foglalat A23.2034fy 


BNC SO-IO-bl aljzat 


G-20 Wickmann biztositóház 


gy . s z.: l . 25 2 . OOO l 

Hálózati kapcsoló Marquard 

Hálózati aljzat MKcf-2-62 

Szalagkábel 12-eresx 0,14 

NKT-3305 3 mm-es 50 Ohm koaxiális vezeték 

Vomkh lxO,75 piros 

Vankh lxO,75 fekete 

Vomkh lxO,75 kék 

Vomkh lxO f 75 zöld/sárga 

TOM q; 0,75 fekete 

TOM q; 0,5 fekete 

Zsugorcso q; 7 ~m-rol 3 , 5-re 

Zsugorcso q; 3 mm-rol 1,5-re 

24 polusu késes csatlakozósáv TGL 200 3604 

Biztositó tartó tulipán 

Postai furrcsucs 

Kétoldalas forrfűl 

Teflon szigetelésü wire-wrapp huzal q; 0,2 AW30 

6 db 

4 db 

l db 

l pár 

5 db 

2 db 

5 db 

2 db 

l db 

l db 

2 fm 

3 fm 

3 fm 

3 fm 

3 fm 

0,5 fm 

1,5 fm 

3 fm 

l fm 

2 fm 

5 pár 

20 db 

0,5 fm 
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