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Udskiftning af batteri:
Hvis symbolet ses i displayet, skal bat-
terierne udskiftes (6 stk. 1.5V AA batterier).

Sørg for at måleren er slukket og alle kabler 
er � ernet, før du åbner måleren ved at 
� erne skruerne. Derefter skiftes batterierne 
og coveres skrues på igen.

Rengøring og opbevaring:
Måleren tørres af med en fugtig klud med 
vaskemiddel. Brug ikke slibemidler eller 
opløsningsmidler.

Hvis måleren ikke bruges i længere tid (30 
dage), så � ernes batterierne og opbevares 
separat. 
dage), så � ernes batterierne og opbevares 
separat. 

TALEVARSLING - TILBEHØR

AIT - Audio Impedans Tester
Med hjælp fra impedans testeren kan du nu enkelt og nemt teste 
højttalere kredse i et 100 V talevarslingsanlæg. Impedans testeren 
måler højttalersystemets sande impedans med en testtone på 
1KHz. 

AIT tjekker at tilslutningen er udført korrekt, at der er korrekt 
e� ekt ift. projektering, og at zone inddeling er i orden.

Impedans måleren er med praktisk batteridrevet funktion.
Den er drevet af 6 x 1.5V AA-batterier (9V DC) og har ”Data hold” 
-funktion. Måleren leveres med testkabler, instruktionsmanual og 
taske.

Måleren leveres i praktisk taske Overskuelig betjeningspanel Praktisk skulderrem medfølger Kabler medfølger

Generelt

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

1.  Test - 30 sekunder
2.  Lås - Kan låses i test-mode
3.   Hold - Tryk for at holde nuværende 

måling
4.  Lampe - Tænder og slukker backlight
5.   Funktionsvælger - Vælg måleområde 

eller on/o� 
6.  Udtag for sort test kabel
7.  Udtag for rød test kabel
8.  Test indikator LED
9.  LCD display - viser måling
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Display:  LCD 3 1/2 cifre (2000 tæller).
Data Hold-indikator:  ”H” symbol vises på display.
Strømforsyning:  9V DC (6 stk. 1.5V AA batterier).
Lav batteri-indikator:    vises på display.
Mål:  L: 168 x B: 110 x H: 62 mm.
Vægt:  Ca- 483 g (inkl. batteri).
Fugtighed:  Max. 80%.

Nøjagtighed er speci� ceret i en periode på et år efter kalibrering og ved 18°C- 28°C med 
relativ luftfugtighed <75%. 

Område Resolution Nøjagtighed Test frekvens

20Ω 10mΩ ±(2% + 2)(or ±0.1Ω)

1 kHz200Ω 100mΩ
±(2% + 2)

2000Ω 1Ω

Sådan her tester du;
1.   Kredse der skal måles må ikke være tilslut-

tet centraludstyret
2.   Batterisymbolet må IKKE lyse (gør den det, 

skift batteri)
3.  Vælg måleområde (start ved 2000Ω)
4.  Tryk på ”TEST” og a� æs resultat
5.  Lyt om 1kHz tonen høres i alle højttalere

Regn ud hvilken e� ekt måleresultatet mod-
svarer.
For et 100V anlæg gælder følgende;
P = 10.000/Z
Z = 10.000/P

P = E� ekten i kredsen
Z = Målt værdi i Ohm

Eksempel:
En højttaler kreds med 16 højttalere som e� ekt-
mæssigt (P) er sat på hver 10W.
Forventet/beregnet total e� ekt på kredsen er 
160W (16 x 10W = 160W)
10.000/160 (P) = 62Ω

a.  Testeren kan måle impedans op til 2kΩ 
(10W at 100V line).

b.  Testeren kan ikke måle 100V system med 
e� ekt lavere end 10W.

6.  Tjek af højttalere
Højttalere er generelt fra 2Ω til 16Ω, der bru-
ges måleområdet 20Ω. Ved højere impedans 
højttalere bruges 200Ω eller 2000Ω.

7. Tjek af PA system
For eksempel på et PA-system bruges en 100 
V konfiguration.

Z=V2/P=1002/P=10000/(10+50+200)=38.46Ω

a.  Hvis Z målingen er lavere, så kig efter kort-
sluttede ledninger eller defekte højttalere 
eller transformere.

b.  Hvis Z målingen er højere, så efterse 
ledninger eller komponenter (højttalere, 
transformere eller tilslutninger).

PANEL INSTRUKTION MÅLING

SPECIFIKATIONER

VEDLIGEHOLD


