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ΤΟ  ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ  ΩΣ  ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ  
 

Για να συνδεσμολογή-
σουμε το πολύμετρο ως 
αμπερόμετρο, γυρίζουμε 
το κουμπί επιλογής κλιμά-
κων στην περιοχή μέτρη-
σης ηλεκτρικού ρεύματος 
(στη φωτογραφία έχει επι-
λεγεί η περιοχή για την 
μέτρηση συνεχούς ρεύμα-
τος) και στην επιθυμητή 
κλίμακα (στην φωτογρα-
φία έχει επιλεγεί η κλίμακα 
με μέγιστη ένταση ηλε-
κτρικού ρεύματος 200mA). 

Παρ΄ όλο που το όργα-
νο είναι ανθεκτικό και α-
σφαλίζεται με ασφάλεια 
ταχείας τήξεως, καλό είναι 
να προσέχουμε την κλίμα-
κα. Αν η ένταση του  ρεύ-
ματος που διέρχεται από 
το κύκλωμα δεν είναι 
γνωστή, ξεκινάμε τοποθε-
τώντας το κουμπί στη με-
γαλύτερη κλίμακα. 

Η συνδεσμολογία γίνε-
ται όπως φαίνεται στη δι-
πλανή φωτογραφία, στην 
θέση COM (χαμηλό δυνα-
μικό, μαύρο καλώδιο) και 
Α (υψηλό δυναμικό, κόκκι-
νο καλώδιο). 

Η θέση 20Α είναι για 
ρεύματα μεγαλύτερα των 
2Α. 
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ΤΟ  ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ  ΩΣ  ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ  

 
Για να συνδεσμολογή-

σουμε το πολύμετρο ως 
βολτόμετρο, γυρίζουμε το 
κουμπί επιλογής κλιμάκων 
στην περιοχή μέτρησης 
διαφοράς δυναμικού (στη 
φωτογραφία έχει επιλεγεί η 
περιοχή για την μέτρηση 
συνεχούς τάσεως) και στην 
επιθυμητή κλίμακα (στην 
φωτογραφία έχει επιλεγεί η 
κλίμακα με μέγιστη τάση 
20V). 

Στην κλίμακα των 200mV 
η μέγιστη επιτρεπόμενη τά-
ση στην είσοδο του οργά-
νου είναι 300mV για 15sec 
το μέγιστο, και σε όλες τις 
άλλες κλίμακες 1000V. Αν η 
τάση που θα μετρήσουμε 
δεν είναι γνωστή, ξεκινάμε 
τοποθετώντας το κουμπί 
στη μεγαλύτερη κλίμακα. 

Η συνδεσμολογία γίνεται 
όπως φαίνεται στη διπλανή 
φωτογραφία, στην θέση 
COM (χαμηλό δυναμικό, 
μαύρο καλώδιο) και V/Ω 
(υψηλό δυναμικό, κόκκινο 
καλώδιο). 
 
ΤΟ  ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ  ΩΣ  

ΩΜΟΜΕΤΡΟ  
Για την μέτρηση αντιστά-

σεων αγωγών, οι οποίοι 
ακολουθούν τον νόμο του 
ΟΗΜ, χρησιμοποιούμε την 
αντίστοιχη κλίμακα που φαίνεται στη φωτογραφία με την ένδειξη Ω, και συνδεσμολογούμε 
στη θέση COM και V/Ω. Προσέχουμε οι αγωγοί να βρίσκονται σε ανοικτό βρόχο, ειδ΄ 
άλλως θα πάρουμε λανθασμένες μετρήσεις.  
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Πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργία και τη συντήρηση του πολυμέτρου που αφορούν 

τον Υπεύθυνο ΣΕΦΕ. 
 
Το πολύμετρο λειτουργεί με εν-

νεάβολτη μπαταρία, που πρέπει να 
συνδέσουμε αφού ανοίξουμε το 
καπάκι στο πίσω μέρος του οργά-
νου (ξεβιδώνοντας τις τέσσερις βί-
δες με τις οποίες είναι βιδωμένο). Η 
μπαταρία πρέπει να αλλάζεται μό-
λις εκφορτιστεί. 

Το πολύμετρο έχει δύο ασφά-
λειες ταχείας τήξεως γυάλινου σω-
ληνωτού τύπου, μία των 20Α/250V 
και μία των 2Α/250V που ασφαλί-
ζουν τις αντίστοιχες κλίμακες και 
βρίσκονται ακριβώς δίπλα στην μπαταρία όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Η συσκευασία 
περιέχει άλλες δύο ανταλλακτικές ανταλλακτικές ασφάλειες. 

Αν παρά την αντικατάσταση των ασφαλειών και της 
μπαταρίας διαπιστώσουμε ότι το πολύμετρο εξακολουθεί 
να μη λειτουργεί, πρέπει να διαβάσουμε το σχετικό man-
ual, ώστε, αν έχουμε την σχετική εμπειρία, να προβούμε 
στην αντικατάσταση εξαρτημάτων που χρησιμεύουν ως 
ασφάλειες και πιθανόν να έχουν καταστραφεί λόγω κακής 
χρήσεως. 

Η θήκη του πολυμέτρου χρησιμεύει στην προφύλαξή 
του από πιθανές πτώσεις. Ανάλογες θήκες υπάρχουν στο 
εμπόριο για τα τηλεχειριστήρια των οικιακών ηλεκτρονικών 
συσκευών. Οι ανταλλακτικές ασφάλειες μπορούν να τοπο-
θετηθούν στις εγκοπές της θήκης (όπως φαίνεται στη φω-
τογραφία) ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμες. 

Το πολύμετρο διαθέτει ειδικό ποδαράκι για να είναι δυ-
νατή η τοποθέτησή του με τέτοιο τρόπο, ώστε η οθόνη να 
διαβάζεται εύκολα από κάποιον που κάθεται στο κάθισμα 
του εργαστηρίου. 




