
Компактен TRUE RMS мултицет
OW16B 3 5/6, 1000V, 10A, 60MΩ с
bluetooth

Гаранция: 24 месеца;
Фирма производител: OWON;
Номер на продукта: 007-1486;
Каталожен номер: OW16B ;

Компактен TRUE RMS мултицет OW16B 3 5/6, 1000V, 10A,
60MΩ с bluetooth

3 в 1 мултиметър + регистратор на данни +
термометър.
3 5/6 разряден екран дава 6000 варианта показание.
В допълнение към стандартното, измерва капацитет до
60 mF, честота до 10MHz и температура в интервала - 50
℃~400℃.
Разполага с безконтактен сензор за променливо
напрежение. 
Измерва точна ефективна стойност (true RMS).
BLE 4.0 безжично предаване на данни - по стабилно и с
по малко консумация на ток.
Графичен режим помага да се анализират промените.
Широка поддръжка под Android и iOS .
Функция запис на измерванията без връзка.
Захранването е с 2 батерии тип АА.

режим обхват разд.
способност

точност

DC
напрежение

6.000V/60.00V
/600.0V

0.1mV ±(0.5%+2 ед.)

1000V 1 V ±(0.8%+2 ед.)
AC
напрежение

6.000V/60.00V
/600.0V

0.1 mV ±(0.8%+3ед.)

750V 1 V ±(1%+3ед.)
DC ток 600.0uA/6000

μA ( EU )
0.1μA ±(0.8%+2ед.)

60.00mA/600.
0mA

0.01mA

10.00A 0.01A ±(1.2%+3ед.)
AC ток 600.0uA/6000

μA （EU）
0.1μA ±(1%+3ед.)

60.00mA/600.
0mA

0.01mA

10.00A 0.01A ±(1.5%+3ед.)
съпротивлен
ие

600.0Ω/6.000k
Ω/60.00kΩ/600
.0kΩ/6.000MΩ

0.1Ω ±(0.8%+2ед.)

60.00MΩ 0.01 MΩ ±(2%+3ед.)
капацитет 60.00nF/600.0

nF/6.000μF/60
.00μF

0.01nF ±(3%+3ед.)

600.0μF/6.000
mF/60.00mF

0.1μF ±(3%+5ед.)

честота 9.999Hz/99,99
Hz/999.9Hz/9.
999kHz/

0.001Hz ±(0.8%+2ед.)

99.99kHz/999.
9kHz/9.999MH
z

коеф. на
запълване (%)

0.1%~99.9%(ty
pical value：Vr
ms=1V,f=1kHz)

0.10% ±(1.2%+3ед.)

0.1%~99.9%(≥
1kHz)

±(2.5%+3ед.)

температура
(°C/°F)

- 50 ℃~400℃ 1℃ ±(2.5%+3ед.)

'-58 ℉ ~ 752 ℉ 1℉ ±(4.5%+5ед.)
други параметри

работна (40 - 1000) Hz
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честота
екран 5999

варианта
LCD
подсветка

√ 

актуализация
на данни

3 пъти в сек.

bluetooth
модул

√ 

спящ режим √ 
точна
ефективна
ст.(true RMS)

√ 

автоматичен
обхват

√ 

Защита на
входа

√ 

входно съпро
тивление

10MΩ

Тест за диоди √ 
Тест за късо
със звук

√ 

Автоматично
изключване

√ 

Индикатор
изтощена
батерия

√ 

задържане на
показанието

√ 

относително
измерване

√ 

батерия 3V (1.5V x 2)
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