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         Rohatec 1.10.2018 

 

Vyjádření dovozce/výrobce 

 

Od 1.10.2018 nebude dále vyráběn a dodáván demonstrační měřící přístroj DE700-1M. Servis 

na již prodané přístroje bude dále zajištěn. Možná náhrada tohoto výrobku je pomocí: 

 

DE712-02 Univerzální multimetr „inno“ magnetický 

Robustní demo servo-měřicí přístroj pro použití v 

každé situaci pro vertikální nebo horizontální 

projekce; Ukazatel nastavení: nula vlevo a nula 

uprostřed; 4 dvojité výměnné stupnice (jsou 

v dodávce): 1/3 10/30 100/300  -5 ... +5 / -15 ... +15 

Délka oblouku stupnice: cca 200 mm, výška číslic: 

26 mm. Z dálky viditelný LED displej s měřenou 

veličinou a druhem proudu, výška: 20 mm 

Rozsahy: 

Stejnosměrné napětí: 1 mV, 1 ... 30 V 

Střídavé napětí: 1 V ... 30V 

Stejnosměrné a střídavé proudy: 100μA ... 10 A 

Elektronická ochrana proti přetížení s kontrolními světly (bez pojistek!). 

Zadní stěna s neodymiovými magnety slouží k přichycení na tabuli. S bateriovým pouzdrem kvůli 

snadné výměně baterií. Napájení: 4x baterie 1,5 V (v balení), nebo přes 5,5 mm – DC, konektor 

pro externí napájení 6V / 500 mA P3120-6N. 

 

Rozměry: cca 265x75x230 mm 

Hmotnost (se stupnicemi): cca 2070g 
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DE712-1P Výměnné stupnice průhledné, sada 8 ks (nejsou součástí dodávky) 

Zásuvné stupnice průhledné, akryl; pro DE712-02 univerzální multimetr "inno". 

Rozsahy:0 ... 1, 0 ... 3, 0 ... 10, 0 ... 30, 0 ... 100, 0 ...300, -5 ... + 5, -15 .. . + 15 

 

DE710-7N Předřadný odpor 30 MOhm 

Pro rozšíření měřicího rozsahu univerzálního multimetru "inno" DE712-00 na 300V AC nebo DC. 

 

 

DE722-1O Ohmmetr ”inno” 

 

Demonstrační měřicí přístroj pro měření odporu a na 

zkoušení diod. 

Technické údaje: 

Zobrazení: LED displej, 3 ½ místný, výška číslic: 26 

mm. 

Měřicí rozsahy: 

200 Ω / 2/20/200 kOhm / 2 MΩ, zkoušení diod (2V) 

Přesnost: do 200 kOhm: pod 0,2% ± 1 číslo 

Měření diod: ± 20% 

Vypínač ON / OFF, měřicí vstup: dvě 4 mm bezpečnostní zdířky 

Napájení: bateriemi 4 x 1,5 V AA (jsou v dodávce) nebo přes 5,5 mm DC dutou zdířku pro externí 

napájení síťovým adaptérem 6V / 500 mA P3120-6N 

Skříňka: plastická hmota ABS 

Rozměry: cca 160x120x45 mm, hmotnost: cca 450 g 


