Teknisk Informasjon

Måleinstrument
DIGOHM
Digohm digitalohmmeter er beregnet for måling av motstand
i elektriske tennere eller ferdig koblede tennkretser. Salvens
eller tennerens motstand avleses direkte i ohm ved tilkobling
til polskruene. Dighohm er bryterløst med automatisk nullstilling og valg av måleområde.
Digohm er et ohmmeter med flytende krystall display. Det er
godt avlesbart selv under ugunstige betingelser, men bør
beskyttes mot sterk kulde, da displayet kan bli utydelig.
Målestrømmen vil ikke overskride 4 mA. Batteriet er nok til
ca 15 – 20.000 målinger. Ohmmeteret er robust og vanntett
og har en hendig størrelse.

DIGOHM
Måleområde
Målestrøm
Målenøyaktighet
Strømkilde
Mål
Vekt
Kuldebestandighet

0 – 1999 
max. 4 mA
0.5 %
1.5 V alkalisk batteri R6
135 x 80 x 22 mm
325 g
Ned til -20 °C

Bruksanvisning

Varemerker

Koble tenneren eller tennkretsen til polskruene. Vent noen
sekunder til apparatet har stabilisert seg (ca. 3 sekunder).
Motstand i kretsen angis med 0,1 ohms nøyaktighet i
området 0 - 150 ohm og avrundet til nærmeste hele ohm i
området 150 - 1999 ohm.
Når kretsen kobles fra, skrus ohmmeteret automatisk av.

Ordet Orica, figuren med ringen og Oricamerket, er et varemerke
som eies av Oricakonsernet.
Ansvarsbegrensning
Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer i
produktene uten å informere om dette på forhånd. All informasjon i
denne brosjyren forutsettes å være aktuell ved utgivelsen. Ettersom

Motstand utenfor måleområdet

Orica ikke kan forutse eller råde over de omstendigheter hvor

Ved måling av motstand større enn 2000 ohm og opptil ca.
3000 ohm fremkom-mer et 1- tall til venstre i displayet. Over
3000 ohm blir tallet borte. Det kan bety for stor motstand
eller brudd i krets.

denne informasjonen og produktene brukes, tar Orica ikke ansvar
for deres egnethet i forhold til det å bruke dem til et bestemt formål
utover pålagt ansvar gjennom lovgivning og slikt ansvar som
selskapet ikke kan frasi seg. Det gjøres uttrykkelig klart at det er
brukers ansvar å kontrollere at både informasjon og produkt er

Batteribytte

egnet til bestemte formål. Oricas generelle salgsvilkår omfatter alt

Når en pil vises i øverste venstre del av avlesningsvinduet
under måling, må bat-teriet skiftes ut innen 500 nye
målinger.
Ta ohmmeteret ut av lærvesken. Skru ut de to skruene i
bunnen av ohmmeteret, med den vedlagte spesialnøkkelen.
Ta av bunndekselet og ta ut batteriet. Kontroller samtidig at
kontaktfjærene er rene og i orden. Sett inn et nytt 1,5 V
batteri med betegnelsen IEC R6. Sett sammen ohmmeteret.

salg og det henvises til disse. Eksemplar av vilkårene kan gis på
forespørsel.
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