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Produkt č.

  POPIS

Voltmetr panelový DC 0V - 99.9V

Standardní voltmetr určený k zabudování do 

panelu. Modul má velice široký rozsah měřených 

hodnot od 0V až do 99,9V. Vzadu na modulu se 

nachází tlačítko, díky kterému můžeme kalibrovat 

hodnoty. Je zde i funkce továrního nastavení. 

Snadné zapojení pomocí 3 kabelů s konektorem.  

1423598561

  SPECIFIKACE

Napájení 4,5 – 30 V DC Vnitřní rozměry (mm) 45,3 x 28

Rozsah měření 0 – 99,9 V DC Vnější rozměry (mm) 47,7 x 28,6 x 
22

Provozní teplota -10 – 65 °C Délka kabelu 15 cm

Obnovovací frekvence 500 ms (2 Hz) Vstupní impedance 100 K

Podsvícení zelené Přesnost měření 2 %
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  ZAPOJENÍ

Funkce tlačítka
Pomocí tlačítka můžeme kalibrovat měřící hodnoty.

1. Podržíme tlačítko cca 5 sekund.

2. Na displeji se zobrazí čísla 1 nebo 2. 1 reprezentuje kalibraci. 2 reprezentuje tovární režim. 

Stisknutím tlačítka si přepneme režim na číslo 1.

3. Podržíme tlačítko při zobrazování čislice 1. Zobrazí se nám zde hodnoty displeje. 

4. Znovu podržíme tlačítko a hodnoty se zvyšují. Pokud pustíme tlačítko a zase ho podržíme, 

hodnoty se sníží.

5. Pokud máte nastavenou požadovanou kalibraci, stačí pouze počkat (cca 5 sekund). Po této 

době se na displeji znovu objeví číslice 1. Znovu počkáme (cca 5 sekund).

Pomocí tlačítka můžeme nastavit tovární režim.

6. Podržíme tlačítko cca 5 sekund.

7. Na displeji se zobrazí čísla 1 nebo 2. 1 reprezentuje kalibraci. 2 reprezentuje tovární režim. 

Pomocí stisknutím tlačítka si přepneme režim na číslo 2.

8. Podržíme tlačítko při zobrazování číslice 2. Zobrazí se nám zde text “NO” nebo “YES”. 

9. Text změníme stiskem na tlačítko.

10. Pokud máte na displeji text “YES”  stačí pouze počkat (cca 5 sekund). Po této době se na 

displeji znovu objeví číslice 2. Znovu počkáme (cca 5 sekund).


