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Wstęp 

Gratulujemy zakupu miernika pola elektromagnetycznego Extech 480823. Ten zasilany 
bateryjnie miernik umożliwia pomiar i wyświetlenie wartości pola elektromagnetycznego w 
Gaussach i Teslach z pasmem częstotliwości od 30 do 300Hz. Ostrożne obchodzenie się z 
tym profesjonalnym miernikiem zapewni lata bezawaryjnej pracy. 

Gwarancja 

EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION gwarantuje, że urządzenie to będzie wolne od 
wad materiałowych i wykonawczych przez okres jednego roku od daty zakupu (czujniki i 
przewody objęte są 6-miesięczną ograniczoną gwarancją). Jeśli zajdzie konieczność 
oddania urządzenia do serwisu podczas trwania okresu gwarancyjnego lub po upływie 
gwarancji, skontaktuj się z serwisem, żeby uzyskać dalsze wskazówki lub odwiedź naszą 
stronę www.tme.eu, żeby uzyskać numer RA (autoryzacji zwrotu). Numer ten musi zostać 
przedstawiony przed zwrotem urządzenia do serwisu. Osoba wysyłająca urządzenie ponosi 
koszty wysyłki, ubezpieczenia i odpowiedniego opakowania zapobiegającego uszkodzeniu 
urządzenia w transporcie. Gwarancja ta nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych 
postępowaniem użytkownika, w tym: niewłaściwym użytkowaniem, używaniem 
nieodpowiednich przewodów, użytkowaniem w sposób niezgodny ze specyfikacją, 
niewłaściwą konserwacją lub naprawami oraz nieautoryzowanym modyfikowaniem 
urządzenia. Extech wyklucza jakiekolwiek dołączone, zewnętrzne gwarancje oraz nie bierze 
odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe 
uszkodzenia. Całkowita odpowiedzialność firmy Extech ograniczona jest do naprawy lub 
wymiany urządzenia. Postanowienia gwarancyjne przedstawione powyżej są obowiązujące i 
żadne inne pisemne lub ustne gwarancje nie są ważne. 

 

Specyfikacje 

Wyświetlacz 13mm (0.5”), 3 ½ cyfry, LCD z maksymalnym pomiarem 
1999 oraz symbolem wyczerpanej baterii i przekroczenia 
zakresu 

Częstotliwość próbkowania Około 0.4 sekundy 
Maksymalne zakresy i rozdzielczość 19.99µTesli (0.01) i 199.9mGaussa (0.1) 

UWAGA: 1µTesla = 10 mili Gausów 
Dokładność ±(4% + 3 cyfry) przy 50/60Hz 
Pasmo częstotliwości 30 do 300Hz (tylko pomiary jednej osi) 
Wskaźnik przekroczenia zakresu Wyświetlane „1_____” 
Temperatura i wilgotność pracy Temperatura: 0 do 50°C (32 do 122°F) 

Wilgotność względna: maksymalnie 90% (0 do 35°C); 
Maksymalnie 80% (35 do 50°C) 

Zasilanie Bateria 9V 
Pobór prądu Około 3mA DC 
Wymiary 131 x 70 x 25 
Ciężar 165g 
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Opis miernika 

1. Wyświetlacz LCD 

2. Czujnik pola elektromagnetycznego 

3. Przełącznik zasilania/jednostek 

Podstawka stołowa oraz pojemnik na baterię 
znajduje się z tyłu urządzenia 

 

 

 

 

 

Obsługa miernika 

1. Przesuń przełącznik ‘OFF/Tesla/Gauss’ na pozycję Gauss  lub Tesla . 

2. Przesuwaj czujnik miernika powoli w kierunku mierzonego urządzenia i odczytuj 
wynik pomiaru z wyświetlacza. Jeśli wyświetlacz jest pusty lub z jego lewej strony 
widać symbol ‘LO BAT’, sprawdź stan baterii 9V (wymień ją w razie potrzeby). 

3. Zauważ, że wartość natężenia pola wzrasta wraz ze zbliżaniem miernika do pola. 

4. Umieść miernik pod różnymi kątami do mierzonego urządzenia i obserwuj, jak zmiana 
położenia wpływa na odczyt wartości pola elektromagnetycznego. 

5. Zarejestruj najwyższy odczyt uzyskany w różnych położeniach miernika. 

6. Jeśli testowane urządzenie jest wyłączone, odczyt wartości pola 
elektromagnetycznego powinien wynosić zero, chyba że w pobliżu są inne 
urządzenia generujące pole elektromagnetyczne. 

7. Jeśli na wyświetlaczu miernika widać ‘1’ z lewej strony, oznacza to, że przekroczony 
został zakres pomiarowy. To znaczy, że natężenie pola elektromagnetycznego jest 
większe niż miernik może zmierzyć. 

Działanie pola elektromagnetycznego 

Skutki działania pola elektromagnetycznego na ludzi i zwierzęta są tematem dnia 
dzisiejszego. W chwili przygotowywania tej instrukcji nie zostały określone standardy i 
zalecenia dotyczące ograniczenia narażenia na działanie pola elektromagnetycznego. 
Materiały badawcze sugerują, ze nie ma zagrożenia zdrowia wynikającego z działania pola 
elektromagnetycznego, jednak zdrowy rozsądek podpowiada, żeby przebywać w jego 
zasięgu w jak najmniejszym stopniu. 



 3 

Wymiana baterii 

Pojawienie się z lewej strony wyświetlacza symbolu „LO BAT” oznacza, że napięcie baterii 
9V jest już bardzo niskie i należy wymienić baterię jak najszybciej. Pokrywka pojemnika na 
baterię znajduje się z tyłu miernika. Otwórz pokrywkę pojemnika na baterie (odsuwając ją), 
wymień baterię na nową i zamknij pokrywkę. 

 

Kalibracja i naprawy gwarancyjne 

 

Extech zapewnia pełny zakres usług związanych z naprawami i kalibracją dla wszystkich 
sprzedawanych urządzeń. W celu przeprowadzenia okresowej kalibracji, uzyskania 
certyfikatu NIST lub naprawy produktu firmy Extech, zadzwoń do biura obsługi klienta, żeby 
uzyskać więcej szczegółów. Extech zaleca przeprowadzanie kalibracji co roku w celu 
zapewnienia dokładnych pomiarów. 

Specyfikacja urz ądzenia mo że ulec zmianie bez powiadomienia 
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