
 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 
(ΕΙΚΟΝΑ 3) 
 

• Περιστρέφουµε τον επιλογέα και επιλέγουµε µια από τις τρεις πρώτες θέσεις:  
Φ1,  Φ2,  και  Φ3. Συνδέουµε τον µαύρο ακροδέκτη στη θέση COM και 
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα του υπόλοιπους.  

 
 
Επιλογέας Ακροδέκτης 1 Ακροδέκτης 2 Φάση 
Φ1 V1 ---- Κίτρινος  COM Μαύρος 1η 
Φ2 V2 ---- Πράσινος COM Μαύρος 2η 
Φ3 V3 ---- Κόκκινος COM Μαύρος 3η 
 
 

• Συνδέουµε στο φορτίο παράλληλα τους ακροδέκτες και επιλέγουµε το   
(V/Hz)  από το καντράν. Η Τάση του φορτιού φαίνεται στο πάνω µέρος της 
οθόνης ενώ η συχνότητα αναγράφεται στο κάτω µέρος της οθόνης. 

 
• Κατά τη διάρκεια αυτής της µέτρησης ,µπορούµε ένα πιέσουµε το (ΜΑΧ \ ▲) 
και µε αυτό τον τρόπο να αναγράφεται στο κάτω µέρος της οθόνης η 
µεγαλύτερη τιµή RMS που έχει καταγράψει το όργανο. Πιέζοντας πάλι το 
(ΜΑΧ \ ▲) επαναφέρουµε το όργανο στη κανονική του λειτουργία και στο 
κάτω µέρος της οθόνης  όπως και πριν αναγράφεται η συχνότητα του 
µετρήσιµου µεγέθους. 

 
 
• Ανάλογη λειτουργία επιτυγχάνεται και µε το πλήκτρο (ΜΙΝ \ ▼), το οποίο 
όταν πιεστεί κατά τη διάρκεια της µέτρησης στο κάτω µέρος της οθόνης 
αναγράφεται η ελάχιστη RMS τιµή που έχει καταγράψει το όργανο. Όπως και 
πριν για αν επανέλθει το όργανο στη κανονική του λειτουργία πιέζουµε ξανά 
το (ΜΙΝ \ ▼) όπότε και ακυρώνεται η επιλογή ελάχιστης µέτρησης. 

 
• Όταν η τάση ξεπερνάει τα 600V στην οθόνη εµφανίζεται το “ΟL “και η 
ψηφιακή µπάρα είναι τελείως γεµάτη. 

 
• Όταν η τάση υπερβεί τα 30V, τότε στην οθόνη ανάβει το σύµβολο υψηλής 
τάσης (κεραυνός µαύρος) για να προειδοποιεί το χρήστη για την 
επικινδυνότητα της µέτρησης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΎΜΑΤΟΣ 

 
(ΕΙΚΟΝΑ 5) 
 
 

• Περιστρέφουµε τον επιλογέα και επιλέγουµε µια από τις τρεις πρώτες θέσεις:  
Φ1,  Φ2,  και  Φ3. 

 
 
• Ανοιγοκλείνοντας τη τσιµπίδα περνάµε τον αγωγό µέσα σε αυτή και πιέζουµε 
το ( Α ). 

 
 

 
• Στην οθόνη τώρα αναγράφεται η True RMS τιµή του ρεύµατος που 
διαπερνάει τον αγωγό. 

 
 
• Κατά τη διάρκεια αυτής της µέτρησης ,µπορούµε ένα πιέσουµε το (ΜΑΧ \ ▲) 
και µε αυτό τον τρόπο να αναγράφεται στο κάτω µέρος της οθόνης η 
µεγαλύτερη τιµή ρεύµατος RMS που έχει καταγράψει το όργανο. Πιέζοντας 
πάλι το (ΜΑΧ \ ▲) επαναφέρουµε το όργανο στη κανονική του λειτουργία. 

 
 

 
• Ανάλογη λειτουργία επιτυγχάνεται και µε το πλήκτρο (ΜΙΝ \ ▼), το οποίο 
όταν πιεστεί κατά τη διάρκεια της µέτρησης στο κάτω µέρος της οθόνης 
αναγράφεται η ελάχιστη RMS τιµή ρεύµατος που έχει καταγράψει το όργανο. 
Όπως και πριν για αν επανέλθει το όργανο στη κανονική του λειτουργία 
πιέζουµε ξανά το (ΜΙΝ \ ▼) όπότε και ακυρώνεται η επιλογή ελάχιστης 
µέτρησης. 

 
 
• Όταν η τιµή του ρεύµατος ξεπερνάει τα 1000Α στην οθόνη εµφανίζεται το 

“ΟL “και η ψηφιακή µπάρα είναι τελείως γεµάτη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ / 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
(ΕΙΚΟΝΑ 5) 
 
 

• Περιστρέφουµε τον επιλογέα και επιλέγουµε µια από τις τρεις πρώτες θέσεις:  
Φ1,  Φ2,  και  Φ3. 

 
 

Επιλογέας Ακροδέκτης 1 Ακροδέκτης 2 Φάση 
Φ1 V1 ---- Κίτρινος  COM Μαύρος 1η 
Φ2 V2 ---- Πράσινος COM Μαύρος 2η 
Φ3 V3 ---- Κόκκινος COM Μαύρος 3η 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙΑ. 

(ΕΙΚΟΝΑ 8) 
 
 

• Αν οι συνδέσεις είναι σωστές θα µπορέσουµε να µετρήσουµε 5 διαφορετικά 
µεγέθη σχετικά µε την ισχύ: Άεργος Ισχύς, Φαινόµενος Ισχύς, ενεργός Ισχύς, 
Ενέργεια Δράσης (µετατρεπόµενη σε άλλη µορφή) και Συνηµίτονο 

 
• 1) Ενέργεια Δράσης και Συνηµίτονο (PF)à Πιέζουµε το ( KW / PF ). Στο 
πάνω µέρος της οθόνης θα αναγράφεται η τιµή της Ενεργούς Ισχύος και στο 
κάτω µέρος της οθόνης η τιµή του συνηµίτονου. (ΕΙΚΟΝΑ 8) αν το 
συνηµίτονο είναι αρνητικό τότε έχουµε φορτίο χωρητικότητας ενώ όταν είναι 
θετικό βέβαια έχουµε επαγωγικό φορτίο. 

 
 
• Η µέγιστη τιµή που µπορεί να µετρηθεί είναι 600kW. Όταν ξεπεραστεί αυτή η 
τιµή ή όταν η τιµή ρεύµατος ξεπεράσει τα 1000Α, ή όταν η τιµή της τάσης 
ξεπεράσει τα 600V στην οθόνη αναγράφεται η ένδειξη “OL”. 

 
• Για να επιτευχθεί σωστή µέτρηση οι ελάχιστες τιµές ρεύµατος και τάσεως 
πρέπει να είναι 5 Α και 20V αντίστοιχα. Αν δεν τηρηθεί αυτή η συνθήκη τότε 
το όργανο θα αναγράφει  0.00kW. 

 
 
• Πιέζοντας το ( ΜΑΧ \ ▲ ) στο κάτω µέρος της οθόνης θα αναγράφεται η 

µέγιστη τιµή της ενεργούς Ισχύος. 
 
• Πιέζοντας το ( ΜΙΝ \ ▼ ) στο κάτω µέρος της οθόνης θα αναγράφεται η 
ελάχιστη τιµή της ενεργούς Ισχύος 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

•  2) Φαινόµενος (kVA) και Άεργος Ισχύς (kVAr): Πιέζουµε το ( kVA / kVAr). 
Στο πάνω µέρος της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη της φαινοµένους ισχύος 
ενώ στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη της άεργους ισχύος. 

• Όταν η τάση είναι µικρότερη των 20V και το ρεύµα µικρότερο των 5 A τότε η 
οθόνη δείχνει 0.00kVA. 

• Πιέζοντας το ( ΜΑΧ \ ▲) στο κάτω µέρος της οθόνης αναγράφεται η µέγιστη 
τιµή της φαινόµενους ισχύος. 

• Πιέζοντας το ( ΜΙΝ \ ▼ ) στο κάτω µέρος της οθόνης αναγράφεται η 
ελάχιστη τιµή της φαινόµενους ισχύος. 

• Η Άεργος ισχύς υπολογίζεται έµµεσα από τον τύπο kVAr2=kVA2 – kW2  
 
 
 
• 3) Ωφέλιµη ισχύς και Χρόνος. Για τη µέτρηση της ωφέλιµου ισχύος ο 
επιλογέας πρέπει να είναι στη θέση Φ1 και να χρησιµοποιηθεί η θέση V1 και 
ο αγωγός να είναι «µέσα» στη τσιµπίδα. Μόνο τότε η µέτρηση θα είναι 
σωστή. (ΕΙΚΟΝΑ 11) 

• Πιέζουµε το (kWh \ TIME ). Στην αρχή  η τιµή θα είναι 0,000kWh και όσο 
περνάει ο χρόνος η τιµή αυτή θα µεγαλώνει. 

• Αν θέλουµε να διαβάσουµε τη τιµή της Ωφέλιµης ισχύος πιέζουµε το (HOLD) 
και κλειδώνουµε την µέτρηση στην οθόνη χωρίς το όργανο να σταµατάει τις 
µετρήσεις. Μόλις ξαναπατήσουµε το (HOLD) στην οθόνη θα αναγράφεται η 
συνολική Ωφέλιµος Ισχύς χωρίς να έχει διακοπεί η ροή της µέτρησης. 

• Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε  τα ( ΜΙΝ \ ▼ )   και ( ΜΑΧ \ ▲) ώστε να 
αναγραφούν οι µέγιστες και οι ελάχιστες τιµές όπως και στις άλλες µετρήσεις. 

• Η µέγιστη τιµή είναι το 9999kWh. Όταν υπερβούµε αυτή τη τιµή τότε το 
όργανο θα δείχνει το “OL”. 

• Αν η µέτρηση ξέρουµε ότι θα διαρκέσει για αρκετή ώρα και ο αγωγός που 
είναι συνδεδεµένος στο V1 βρίσκεται υπό τάση  µικρότερη ή ίση των 
250V, τότε το όργανο µπορεί να χρησιµοποιήσει ως πηγή τροφοδοσίας το 
σήµα του αγωγού και όχι τις µπαταρίες. Αυτό επιτυγχάνεται µε την λειτουργία 
ΕΧ-(Ρ). προσοχή η ΄τάση δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 250V αλλιώς οι 
ασφάλειες του οργάνου θα καούν.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

 
Το όργανο δε µπορεί να πραγµατοποιήσει µέτρηση συνολικής ωφέλιµης ισχύος και 
για τρεις φάσεις. Η µεθοδολογία που ακολουθείται είναι να µετρήσουµε τα διάφορα 
µεγέθη και για τους 3 αγωγούς του τριφασικού ξεχωριστά και µετά να επιλέξουµε 
από το όργανο να κάνει τους υπολογισµούς για τα σύνολο του κάθε µεγέθους που µας 
ενδιαφέρει. 
 

• Όπως πάντα ο πίνακας που συµβουλευόµαστε για αν συνδέσουµε τα κλίπς 
στους αγωγούς είναι: 

 
Επιλογέας Ακροδέκτης 1 Ακροδέκτης 2 Φάση 
Φ1 V1 ---- Κίτρινος  COM Μαύρος 1η 
Φ2 V2 ---- Πράσινος COM Μαύρος 2η 
Φ3 V3 ---- Κόκκινος COM Μαύρος 3η 
 
(ΕΙΚΟΝΑ 12) 
 

• Επιλέγουµε το Φ1 για να πραγµατοποιήσουµε τις µετρήσεις για την πρώτη 
φάση και ακολουθούµε τη συνδεσµολογία που περιγράφεται στην Εικόνα 12,  
και έχοντας τοποθετήσει την τσιµπίδα µε τέτοιο τρόπο ώστε να αγκαλιάζει 
τον αγωγό της πρώτης φάσης. 

Α) Πιέζουµε το  ( kW / PF ) για να µετρήσουµε την ενεργό ισχύ και το 
συνηµίτονο. Οι τιµές θα πρέπει να αναγράφονται στην οθόνη του οργάνου. Μόλις 
πραγµατοποιηθεί η µέτρηση πιέζουµε το ( Σ ) για να αθροίσουµε τους παράγοντες 
ισχύος για αυτή τη φάση. 
Β) Πιέζουµε  το ( kVA \ kVAr ) για αν µετρήσουµε την Φαινόµενο και Άεργο 
ισχύ. Οι τιµές θα πρέπει µε τη σειρά τους και αυτές να αναγράφονται στην οθόνη 
του οργάνου. Πιέζουµε και πάλι το ( Σ ) για αθροίσουµε τις άλλες παραµέτρους 
ισχύος για αυτή τη φάση. 
 
• Έτσι Ολοκληρώνουµε τις µετρήσεις για την πρώτη φάση.  
• Πιέζουµε το  ( SAVE )σε περίπτωση που θέλουµε να σώσουµε τα δεδοµένα 
της µέτρησης. 

 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 2ΗΣ ΦΑΣΗΣ 

 
• Γυρίζουµε τον επιλογέα στη θέση Φ2 και περνάµε τη τσιµπίδα στον αγωγό 
της 2ης φάσης.. 

• Πιέζουµε το ( kW / PF ) και το ( kVA \ kVAr ) για να µετρήσουµε τις 
παραµέτρους ισχύος αντίστοιχα. 

• Κάθε φορά που αναγράφονται τα αποτελέσµατα µετρήσεων πιέζουµε το ( Σ ) 
για αθροίσουµε τις παραµέτρους. Η διαδικασία είναι ίδια όπως και στη πρώτη 
φάση. (ΕΙΚΟΝΑ 13) 

 
 
 
 



 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 3ΗΣ ΦΑΣΗΣ 

 
• Γυρίσουµε τον επιλογέα στη θέση Φ3 και πάλι τοποθετούµε τη τσιµπίδα στον 
αγωγό της 3ης φάσης. Πιέζουµε το ( kW / PF ) και το ( kVA \ kVAr ) για να 
µετρήσουµε τις παραµέτρους ισχύος αντίστοιχα. 

• Κάθε φορά που αναγράφονται τα αποτελέσµατα µετρήσεων πιέζουµε το ( Σ ) 
για αθροίσουµε τις παραµέτρους. Η διαδικασία είναι ίδια όπως και στη πρώτη 
φάση. (ΕΙΚΟΝΑ 14) 

 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
 
 

• Όταν τελειώσουν οι µετρήσεις και για τις 3 φάσεις γυρίζουµε τον επιλογέα 
στο            ( ΣW ). Η οθόνη τότε δείχνει την συνολική Ενεργό Ισχύ και το 
συνηµίτονο (ΕΙΚΟΝΑ15). 

• Μετά από 3 δευτερόλεπτα η οθόνη θα αλλάξει µέτρηση και η οθόνη θα 
δείχνει τη συνολική Φαινόµενου Ισχύος και συνολικής Άεργου Ισχύος. 

• Στην οθόνη θα εναλλάσσονται οι µετρήσεις κάθε 3 δευτερόλεπτα µέχρι να 
αλλάξουµε τις ρυθµίσεις του οργάνου. 

 
 
Οι µετρήσεις τριφασικών συστηµάτων µε 3 αγωγούς είναι οι ίδιες όπως 
περιγράφονται πιο πάνω µόνο που η συνδεσµολογία των κλιπ αλλάζει. Στην 
ΕΙΚΟΝΑ 17 φαίνεται ο σωστός τρόπος συνδεσµολογίας. 
 


