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1.1Opis testera

Tester SMO 100 zbudowany został w oparciu o najwyższej klasy podzespoły. Dzięki zastosowaniu

nowoczesnych technologii uzyskana została wysoka klasa oraz niezawodność przyrządu. SMO 100

jest miernikiem małych rezystancji stosowanym do pomiaru rezystancji styków wyłączników niskie-

go, średniego i wysokiego napięcia, rozłączników, torów prądowych rozdzielnic średniego napięcia

oraz rezystancji połączeń śrubowych, spawanych, nitowanych itp. Tester umożliwia pomiar stabilizo-

wanym prądem stałym w zakresie 1A do 100A metodą czteroprzewodową. 

Wyniki pomiarów mogą zostać zapisane do pamięci urządzenia. Dzięki temu możliwe jest przepro-

wadzenie serii testów a następnie odczyt wyników. 

Tester zasilany jest z wewnętrznych, wbudowanych akumulatorów umożliwiających min. 100 

pomiarów prądem 100A. Stan naładowania oraz sam proces ładowania akumulatorów testera 

kontrolowany jest przez mikroprocesor, dzięki czemu użytkownik w każdej chwili może ocenić 

czy akumulatory wymagają ponownego ładowania.
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1.2Budowa testera
Tester SMO 100 zbudowano w oparciu o przenośną, obudowę SCHROFFF. 

Panel sterujący wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz graficzny z panelem dotykowym, włącznik,

wysokoprądowe gniazda wyjściowe,  gniazda wejść pomiarowych,  gniazdo czujnika zewnętrznej

temperatury, gniazdo cęgów prądowych oraz diody sygnalizacyjne ładowarki. 

Gniazdo sieciowe i uziemienia znajdują się na tylnej ścianie urządzenia.

Płyta czołowa
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1.3Podłączenie testera 
Przed rozpoczęciem pomiarów tester należy właściwie połączyć z badanym urządzeniem. 

Poniżej znajduje się schematyczny rysunek przykładowego połączenia testera z kolumną 

wyłącznika.

Dokładność pomiaru w dużej mierze uzależniona jest od sposobu przyłączenia 

napięciowych przewodów pomiarowych!!! 
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1.4Obsługa testera
Wszystkich nastaw testera dokonuje się wykorzystując wirtualne przyciski na ekranie dotykowym.

Po włączeniu testera włącznikiem znajdującym się na przedniej ściance urządzenia następuje we-

wnętrzna kontrola testera.

Na ekranie wyświetlacza zostanie wyświetlone nazwa urządzenia, jego numer seryjny oraz logo

producenta. Po ok. 15 sekundach zostanie wyświetlony ekran gotowości do pracy:

Urządzenie znajduje się w trybie pomiaru prądem 1A. 

Przez cały czas gotowości do pracy kontrolowane są przewody pomiarowe (napięciowe). W 

przypadku uszkodzenia przewodów lub odłączeniu się krokodylka od badanego obiektu nastę-

puje wyświetlenie wartości innej niż U= 0.00mV

Wartość napięcia akumulatorów (w powyższym przypadku akumulatory są naładowane i obcią-

żone znikomym prądem)

T - temperatura zewnętrzna (wyświetlana jest tylko wtedy, gdy do przyrządu podłączony jest ze-

wnętrzny czujnik temperatury. W innym przypadku wyświetlane jest NC) 

 Aby zmienić wartość prądu pomiarowego należy przycisnąć przycisk :

 Aby obejrzeć wyniki pomiarów należy przycisnąć przycisk: 
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1.4.1 Przykład : Jak wykonać pomiar rezystancji

Aby przeprowadzić pomiar rezystancji należy:

 Podłączyć przewody prądowe i przewody pomiarowe zwracając uwagę na ich polaryza-

cję

 Jeżeli chcemy uwzględnić temperaturę badanego obiektu należy podłączyć zewnętrzny 

czujnik temperatury i umieścić go w odpowiednim miejscu

 Włączyć miernik 

 Odczekać ok. 15sek, aż przyrząd przejdzie w stan gotowości

 Ustawić prąd pomiarowy 

 Wciśnięcie przycisku spowoduje załączenie procesu pomiarowego. Miernik do-

konuje doboru zakresu pomiarowego, mierzy prąd wyjściowy źródła prądowego oraz na-

pięcie w punktach dołączenia przewodów napięciowych.

 W zakresie pomiarowym prądu od 1…10A (pomiar rezystancji uzwojeń 

np. transformatora) należy obserwować, kiedy wskazania pomiaru spadku napięcia

i płynącego prądu ustabilizują się i dopiero wtedy zakończyć pomiar przyciskając 

przycisk .

 Czas pomiaru w zakresie pomiarowym prądu 20…100A wynosi 5s, 

po czym następuje automatyczne zakończenie testu. 

 Pomiar można w każdej chwili zatrzymać przyciskając przycisk
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 Po zakończeniu procedury pomiarowej wyświetlane są wartości prądu wyjściowego 

źródła, napięcia w punktach dołączenia przewodów napięciowych, wyliczonej rezystancji 

oraz data i godzina wykonania pomiaru. 

 Wyświetlane napięcie akumulatorów jest zmierzone tuż przed przerwaniem testu – czyli przy 

obciążeniu znacznym prądem.

 Jeżeli nastąpił błędny pomiar np. z powodu rozłączenia się przewodów prądowych lub 

napięciowych, po zakończonym pomiarze zostanie wyświetlony komunikat 

Błędny pomiar

 Po zakończonym pomiarze, aby zapisać do pamięci wynik pomiaru należy przycisnąć 

przycisk 

 Do wyniku pomiaru można dołączyć notatkę. Po naciśnięciu przycisku „Zapisz” 

Zostanie otwarte okno wyświetlające klawiaturę. Przy pomocy klawiatury można zapisać 

notatkę składającą się maksymalnie z 32 znaków.    Jeżeli nie zostaną wpisane żadne 

znaki, notatka nie będzie dołączona do wyniku.

                             Instrukcja obsługi SMO100  
                             KoCoS Polska Sp z o.o. ,43-300 Bielsko-Biała Michałowicza 12 Tel. +48/33 44 47500, Fax. +48/33 4871302

   http://www.  kocos.com   E-mail: info@pl.kocos.com

7

http://www.el-jet.pl/


1.4.2 Pomiar rezystancji uzwojeń transformatora

Mierniki SMO umożliwiają pomiar rezystancji obiektów, w których występuje indukcyjność, ta-

kich jak transformatory WN, SN, NN, silniki, przekładniki. Ten typ pomiaru możliwy jest jedynie 

w dolnym zakresie prądowym od 1…10A. Maksymalna indukcyjność mierzonego obiektu może 

wynosić 1kH. Miernik wyświetla automatycznie tryb pomiarowy. W zakresie prądów 1…10A w 

prawym, górnym rogu wyświetlany jest symbol transformatora , w zakresie prądów 20…

100A wyświetlany jest symbol wyłącznika .

Specjalny, algorytm pomiaru umożliwia szybki pomiar w całym zakresie prądów (1…10A).

Podczas pomiaru transformatorów należy zachować szczególną ostrożność.

Miernik SMO po zakończonym pomiarze rozładowuje rdzeń transformatora z nagromadzo-

nej w nim energii podczas pomiaru. Pod żadnym pozorem nie należy odłączać przewodów 

prądowych od transformatora aż do momentu, kiedy na wyświetlaczu zniknie ostrzeżenie.  

Często pomiar rezystancji transformatora jest dużo szybszy, niż późniejsze rozładowanie 

energii nagromadzonej w nim !!!

Przy pomiarze rezystancji uzwojeń należy liczyć się z istnieniem dużych indukcyjności. Nie

należy rozwierać zacisków prądowych, gdyż grozi to porażeniem wysokim napię-

ciem indukowanym w uzwojeniu.

Urządzenie SMO100 jest zabezpieczone od powstającego łuku podczas rozwierania prze-

wodów prądowych. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia należy po dokonaniu po-

miaru odczekać do momentu, aż wyświetlane na wyświetlaczu napięcie spadnie do 

zera i zniknie sygnał ostrzegawczy.

Przy pomiarze rezystancji transformatorów można również użyć zewnętrznego czujnika tempe-

ratury i uwzględnić współczynnik temperaturowy materiału, z którego wykonano uzwojenie.

Czas pomiaru w zakresie prądu 1…10A nie jest automatyczny i jest zależny od indukcyjności 

mierzonego obiektu. Użytkownik na podstawie wskazań miernika (brak wahań wartości płyną-

cego prądu i zmierzonego spadku napięcia) musi ręcznie zakończyć pomiar.
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Użytecznym wskaźnikiem pozwalającym uznać pomiar za stabilny jest zmiana koloru z 

niebieskiego na zielony wartości wyświetlanych po lewej stronie ekranu wyświetlacza

 

Urządzenie SMO100 jest zabezpieczone od powstającego łuku podczas rozwierania 

przewodów prądowych. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia należy po dokona-

niu pomiaru odczekać do momentu, aż wyświetlane na wyświetlaczu napięcie 

spadnie do zera i zniknie sygnał ostrzegawczy.

Sygnał ostrzegawczy informujący o poziomie energii zgromadzonej w transformatorze . 

Przewody można odpiąć dopiero, gdy z symbolu transformatora całkowicie zniknie kolor czer-

wony, i symbol przestanie migać!!! 
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1.4.3 Pomiar rezystancji styków głównych wyłącznika obustronnie

uziemionego

Przed rozpoczęciem pomiarów tester należy właściwie połączyć z badanym wyłącznikiem.

 Podłączyć przewody prądowe i przewody pomiarowe zwracając uwagę na ich 

polaryzację

 Jeżeli chcemy uwzględnić temperaturę badanego obiektu i współczynnik temperaturowy

należy podłączyć zewnętrzny czujnik temperatury(1.5.1 i 1.5.2) i umieścić go 

w odpowiednim miejscu

 Podłączyć cęgi prądowe do urządzenia, odpowiednio skonfigurować i zapiąć na 

uziemieniu badanego wyłącznika

 Włączyć miernik
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Po podłączeniu cęgów prądowych do gniazda Clamp

w prawym górnym rogu okna wyświetlacza pojawi się graficzny symbol  cęgów

a po lewej stronie wyświetli się mierzona wartość prądu Ie.

 Przed rozpoczęciem pomiaru należy następnie skonfigurować cęgi.

W tym celu należy wejść do menu głównego poprzez naciśniecie

Zostanie otwarte okno menu głównego: 

 Nacisnąć przycisk cęgi 

wyświetli się okno ustawień

 

wybrać odpowiednia przekładnie wykonywanego pomiaru poprzez jej naciśnięcie

(wybrana przekładnia zostanie wyświetlona z niebieską ramką)

zatwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku OK
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nastąpi powrót do menu głównego, aby przejść do pomiaru nacisnąć 

przycisk Test Statyczny

 

za  pomocą  przycisków  strzałek ustawić wartość prądu

Rozpocząć pomiar poprzez naciśnięcie przycisku START

Miernik dobiera zakres pomiarowy w sposób automatyczny, generuje i mierzy prąd wyjściowy

źródła  prądowego  oraz  mierzy  napięcie  w  punktach  dołączenia  przewodów  napięciowych

uwzględniając prąd płynący w gałęzi uziemienia zmierzony za pomocą cęgów.

Pomiar można w każdej chwili zatrzymać przyciskając przycisk 

Po zakończonym  pomiarze wyświetlone zostaną wyniki pomiaru:

 na środku okna wartość Rx -zmierzona rezystancja

 z lewej strony wartość Ie – zmierzony prąd za pomocą cęgów prądowych

Po zakończonym pomiarze, aby zapisać do pamięci wynik pomiaru należy przycisnąć przycisk

Do wyniku pomiaru można dołączyć notatkę. Po naciśnięciu przycisku „Zapisz”

Zostanie otwarte okno wyświetlające klawiaturę. Przy pomocy klawiatury można zapisać 

notatkę składającą się maksymalnie z 32 znaków. Jeżeli nie zostaną wpisane żadne znaki,

 notatka nie będzie dołączona do wyniku.
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1.4.4 Konfiguracja i pomiar prądu przy użyciu cęgów prądowych

 Mierniki SMO umożliwiają pomiar prądu stałego i przemiennego

Aby przeprowadzić pomiar prądu należy:

-  Podłączyć cęgi prądowe do urządzenia, odpowiednio 

  skonfigurować i zapiąć na badanym przewodzie.

Po podłączeniu cęgów prądowych do gniazda Clamp 

w prawym górnym rogu okna wyświetlacza pojawi się graficzny symbol 

 cęgów

a po lewej stronie wyświetli się mierzona wartość prądu Ie.

 Przed rozpoczęciem pomiaru należy następnie skonfigurować cęgi.

W tym celu należy wejść do menu głównego poprzez naciśniecie
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Zostanie otwarte okno menu głównego: 

Nacisnąć przycisk cęgi

wyświetli się okno ustawień 

wybrać odpowiednia przekładnie wykonywanego pomiaru poprzez jej naciśnięcie(wybrana prze-

kładnia zostanie wyświetlona z niebieską ramką)

 Zachowując środki bezpieczeństwa można zapiąć cęgi na badanym przewodzie

wynik pomiaru jest stale wyświetlany  jako wartość Ie 

  

    MIERNIK NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAPISANIA WYNIKÓW  TEGO POMIARU
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1.4.5 Badanie dynamiczne rezystancji wyłącznika – konfiguracja i

pomiar 

Przed rozpoczęciem pomiarów tester należy właściwie połączyć z badanym wyłącznikiem.

Aby przeprowadzić pomiar rezystancji należy:

 Podłączyć przewody prądowe i przewody pomiarowe zwracając uwagę na ich

polaryzację

 Podłączyć przewody zasilające cewkę wyłącznika

 Podłączyć przetwornik ruchu do miernika, odpowiednio skonfigurować i podłączyć do

wyłącznika

 Po włączeniu miernika należy przejść do menu głównego naciskając

otworzy się okno menu głównego następnie wybrać ikonę poprzez jej naciśnięcie.
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Otworzy się okno ustawień przetwornika ruchu

należy wprowadzić  parametry danego przetwornika (typ,zakres,przekładnia)  zgodne z doku-

mentacją w celu jego skonfigurowania.

Parametry wprowadza się poprzez naciśnięcie odpowiedniej ikony.

Wybierając TYP przetwornika zostanie ona podświetlona niebieską ramką natomiast wybierając

ZAKRES lub PRZEKŁADNIĘ otworzy się numeryczne okno edycyjne po wprowadzeniu odpo-

wiedniej wartości zatwierdzamy przyciskając ENTER – następuje powrót do okna ustawień.

Chcąc zatwierdzić wszystkie ustawienia przetwornika naciskamy

następuje przejście do menu głównego.

 Nastawić parametry dla danego testu dynamicznego

Naciskamy otworzy się okno nastaw testu dynamicznego
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parametry wprowadza się wybierając odpowiednie okno poprzez 

jego  naciśnięcie  i  za  pomocą  przycisków ustawiając  odpowiednią wartość.

1. Prąd wyjściowy – zakres od  1-10 A skok co 1 od 10 – 100 A skok co 10

Przy każdej zmianie prądu należy wykonać zerowanie offsetu 

naciskając  ikonę

zastosować wyświetlone polecenie

zatwierdzić przyciskając

po wykonaniu zerowania ikona  zerowania zmieni kolor z czerwonego 

na zielony 

2. Czas wyzwalania – zakres od  0 – 1000ms skok co 10

3. Zakres napięcia – ( 20mV,200mV,2V,20V )

4. Czas testu – zakres od  0,01s – 20s skok co 0,01s

5. Częstotliwość próbkowania - ( 1,2,5,10,15,20kHz )
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Rozpocząć pomiar poprzez naciśnięcie przycisku START 

Po zakończeniu pomiaru wyświetlone zostanie okno z wykresem wyniku pomiaru.

                                                          

  Po zakończonym pomiarze, aby zapisać do pamięci wynik pomiaru należy przycisnąć przycisk 

Do wyniku pomiaru można dołączyć notatkę. Po naciśnięciu przycisku „Zapisz” Zostanie

otwarte okno wyświetlające klawiaturę. Przy pomocy klawiatury można zapisać notatkę składa-

jącą się maksymalnie z 32 znaków. Jeżeli nie zostaną wpisane żadne znaki, notatka nie będzie

dołączona do wyniku.
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1.4.6 Analiza i interpretacja wyników testu dynamicznego

 Chcąc odczytać zapisane wyniki należy z menu głównego przejść do 

testu dynamicznego naciskając

następnie nacisnąć przycisk

znajdujący się po lewej stronie w dolnej części ekranu. Wyświetlone zostaną wtedy 

chronologicznie zapisane wyniki pomiaru.

W celu przeglądania bazy wyników należy używać strzałek „góra-dół”

Po odnalezieniu interesującego nas wyniku (wyświetlany jest w formie wiersza) naciskamy go,

chcąc zobaczyć  graficzny wykres pomiaru.

Chcąc opuścić pamięć wyników należy nacisnąć przycisk 
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Legenda wykresu pomiaru: 

Linia wykresu kolor – żółty - PRĄD

 Linia wykresu kolor  - niebieski – NAPIĘCIA

 Linia wykresu kolor – zielony – REZYSTANCJA

 Linia wykresu kolor – fioletowy -POŁOŻENIE STYKU

Widoczne są również dwa pionowe kursory (kolor czerwony i zielony), które można przesuwać

wzdłuż osi czasu wykresu .

Należy za pomocą przycisku

wybrać, który kursor będzie przesuwany a następnie przyciskając 

przyciski   przesuwać  go  w lewo w prawo 

wzdłuż osi czasu.
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W lewym górnym rogu okna wyświetlacza znajdują się kolumny w których widnieją wartości od-

powiadające punktom przecięcia kursorów z osiami wykresu oraz ich różnica.

 Dostępne są również funkcję :

 zawężenia i poszerzenia wykresu wzdłuż osi czasu

naciskając przyciski 

 zawężenia i poszerzenia wartości pomiarowych na wykresie

naciskając przyciski 

 otwarcie/zamknięcie załączonej notatki

                

naciskając przycisk 

Chcąc opuścić wyświetlany  wynik należy nacisnąć przycisk 
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1.4.7 Przeglądanie-kasowanie wyników

Tester SMO100 umożliwia przechowywanie w pamięci wyników przeprowadzonych pomiarów 

rezystancji. Każdy wynik jest zapamiętany wraz z datą, godziną, temperaturą wykonanego po-

miaru oraz z notatką (uwagami). Aby przeglądać wyniki zapisane w pamięci urządzenia 

należy przycisnąć przycisk Wyniki 

Zostanie wyświetlony okno z wynikami:

 W menu „Stan testera” wyświetlana jest ilość wyników zapisanych w pamięci urządzenia 

oraz numer aktualnie wyświetlanego wyniku 

 Aby obejrzeć wyniki innych pomiarów należy przyciskać przyciski 

Wyniki zawierające notatkę posiadają załącznik. Notatka może zawierać 

maksymalnie 32 znaki. Aby odczytać notatkę należy przycisnąć przycisk.

 Aby zamknąć notatkę należy ponownie przycisnąć 
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Kasowanie wyniku

Aby usunąć aktualnie wyświetlany wynik należy przycisk  

Po wybraniu opcji kasowania zostanie wyświetlone zapytanie czy 

na pewno usunąć wynik. Aby skasować należy potwierdzić kasowanie, aby zrezygnować, nale-

ży nacisnąć przycisk Nie
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1.5Menu główne

Miernik posiada wiele dodatkowych funkcji dostępnych opcjonalnie. Wszystkie te funkcje do-

stępne są z poziomu menu głównego.

Aby wejść do menu głównego należy przycisnąć przycisk 

Zostanie otwarte okno menu głównego:

 Test statyczny podstawowa funkcja testera, zawsze dostępna umożliwia pomiar sta-

tyczny rezystancji styków i uzwojeń

 Test dynamiczny (opcja) umożliwia pomiar dynamiczny rezystancji wyłączników SN i 

WN w funkcji ruchu styków głównych, umożliwia diagnozę stanu kontaktów oraz amorty-

zatorów wyłącznika. Wymaga podłączenia przetwornika ruchu oraz cewek sterujących 

wyłącznikiem.

 Data, godzina i język – tutaj można dokonać nastaw zegara, daty i języka

 INFO – wyświetla informacje o urządzeniu oraz dostępnych funkcjach.

 Cęgi – (opcja) konfiguracja zakresu cęgów prądowych niezbędnych podczas pomiaru re-

zystancji styków wyłączników SN i WN obustronnie uziemionych.

 Materiał (opcja) miernik może posiadać wbudowaną bibliotekę materiałów wraz z przypi-

sanymi do nich współczynnikami temperaturowymi. Dzięki temu możliwy jest pomiar re-

zystancji z uwzględnieniem dowolnego materiału styku i dowolnej temperatury odniesie-

nia. (Użytkownik ma również możliwość wprowadzania własnych materiałów i współczyn-

ników)

 Przetwornik Konfiguracja przetwornika ruchu niezbędnego do przeprowadzenia testu 

dynamicznegoUstawianie daty, godziny i języka
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1.5.1 Ustawienie daty,godziny i języka

Miernik SMO posiada wbudowany zegar, dzięki czemu wszystkie pomiary posiadają stempel 

czasu.

Aby ustawić zegar należy przejść do menu głównego  i nacisnąć 

przycisk

Zostanie otwarte okno nastaw zegara,daty i języka

Należy przycisnąć pole, którego wyświetlaną wartość chcemy zmienić, 

a następie przyciskami ustawić właściwe wartości.

Po dokonaniu nastaw należy je potwierdzić przyciskając przycisk

Aby zrezygnować z zapisu nastaw należy opuścić menu nastaw zegara 

bez potwierdzania zmian, przyciskając przycisk „powrót”
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1.5.2 Pomiar  temperatury

Tester SMO100 posiada wbudowany czujnik temperatury mierzący temperaturę radiatora prze-

twornicy prądu oraz zewnętrzny czujnik (opcja) mierzący temperaturę badanego obiektu.

Przekroczenie wewnętrznej temperatury przetwornicy sygnalizowane jest na wyświetlaczu. Gdy 

temperatura osiągnie zbyt wysoką wartość wskaźnik zmieni kolor z zielonego na czerwony oraz 

zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Praca urządzenia zostanie wstrzymana do mo-

mentu spadku temperatury. 

Zewnętrzna temperatura (temperatura obiektu) wyświetlana jest na wyświetlaczu.

Podczas pomiaru rezystancji czynnikiem mającym wpływ na wynik pomiaru jest również tempe-

ratura. Aby wykorzystać zewnętrzny czujnik temperatury należy połączyć go z urządzeniem i 

umieścić w takim miejscu, aby mierzona przez niego temperatura była temperaturą badanego 

obiektu. 

Po odczekaniu ok. 1 – 2 minut wskazania temperatury powinny stabilne i można rozpocząć po-

miary.
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1.5.3 Pomiar  z uwzględnieniem współczynnika temperaturowego

Aby dokonać pomiaru rezystancji uwzględniając współczynnik temperaturowy materiału z które-

go wykonany jest mierzony styk (OPCJA),  należy podłączyć zewnętrzny czujnik temperatury. 

Po podłączeniu czujnika temperatury urządzenia wyposażone w tą opcję automatycznie wy-

świetlą domyślny materiał (miedź), temperaturę odniesienia (25oC), aktualną temperaturę w 

miejscu umieszczenia czujnika oraz dodatkowy wynik pomiaru rezystancji po przeliczeniu do 

temperatury odniesienia (Rt - w kolorze zielonym).

  

Aby zmienić materiał, należy przycisnąć przycisk z aktualnie wyświetlanym materiałem. Zosta-

nie otwarte okno zawierające cała bibliotekę materiałów. Można wybrać inny materiał lub wpro-

wadzić własny.

Aby zmienić temperaturę odniesienia należy przycisnąć i przytrzymać przycisk materiału, zosta-

nie otwarte okno z temperaturą, 

którą można zmienić przyciskając przyciski

Wyniki pomiaru z uwzględnieniem współczynnika temperaturowego.

W zapisanych wynikach wynik pomiaru rezystancji wyświetlany jest podwójnie. Na biało bez-

względny wynik i na zielono po przeliczeniu do temperatury odniesienia z uwzględnieniem 

współczynnika temperaturowego dla wybranego materiału.
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1.5.4 Obsługa ładowarki

Urządzenie zasilane jest z wewnętrznych akumulatorów o łącznym napięciu 36V. Podczas pra-

cy urządzenia na wyświetlaczu widoczne jest aktualne napięcie akumulatorów. Tester SMO100 

samoczynnie przerywa pracę w momencie, gdy napięcie spadnie poniżej poziomu uniemożli-

wiającego jego właściwe funkcjonowanie. Na wyświetlaczu zostaje wyświetlony komunikat infor-

mujący o zbyt niskim napięciu. Należy wtedy podłączyć urządzenie do sieci. Maksymalny czas 

ładowania mocno rozładowanych akumulatorów wynosi max 6h. Na przedniej ściance urządze-

nia znajdują się diody świecące informujące o procesie ładowania:

          Dioda czerwona – trwa ładowanie akumulatorów

     Dioda zielona – akumulatory naładowane

Możliwa jest praca testera w trakcie pracy ładowarki. Przedłuża to czas pracy urządzenia, po-

nieważ akumulatory są ciągle doładowywane.

1.5.5 Połączenie z komputerem PC

 Tester SMO 100 posiada możliwość podłączenia do komputera PC poprzez gniazdo USB-B .

Podłączenie to umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą komputera oraz bezpo-

średnie zapisywanie wyników pomiaru na komputerze oraz  pobieranie zapisanych wyników w 

pamięci urządzenia. 

W celu podłączenia miernika do komputera PC należy podłaczyć przewód komputera do gniaz-

da USB-B miernika.

 Następnie w oknie menu głównego wybrać ikonę połaczenie poprzez jej nacisnięcie.
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1.5.6 Informacje o urządzeniu

 Chcąc uzyskać informację o danym mierniku SMO należy w oknie menu głównego wybrać 

ikonę otworzy się okno zawierające informację o danym urządzeniu.

• Dane firmy

• Typ urządzenia

• Numer seryjny

• Data produkcji

• Wersja oprogramowania

• Wersja sprzętu

• Data kalibracji

Oraz opcje jakie są możliwe w mierniku SMO – na kolor  zielony wyświetlane są opcje dostępne

natomiast w kolorze czerwonym wyświetlane są opcje niedostępne dla danego urządzenia.  
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