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UT131 kompakt multimeter 
Bruksanvisning 
I. Allmänt 
Nya UT131-serien sätter ny standard för digitalmultimetrar på instegsnivå. Tack vare 
den innovativa, industriella utformningen är multimetern stöttålig och klarar fall från 2 
meters höjd. Displayens nya utformning gör instrumentet mycket lättavläst. 
Multimetrarna i UT131-serien har mätkategori CAT II och är avsedda för mätning av 
upp till 250 V. 
De olika modellernas funktioner 
UT131A: kapacitansmätning 2 mF 
UT131B: batteritest med statusindikatorer 
UT131C: temperaturmätning 
UT131D: beröringsfri spänningsdetektering (NCV) 
 
II. Uppackning och kontroll 
Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten. Kontrollera att nedanstående 
delar finns och är fria från skador. Om något saknas eller är skadat, kontakta utan 
dröjsmål inköpsstället. 
 Bruksanvisning 1 st. 
 Mätledare ------ 1 par 
 Skyddshölje --- 1 st. 
 Termoelement typ K 1 st. (endast UT131C) 
VARNING! 
Läs noga säkerhetsanvisningarna nedan innan produkten används. 
 
III. Säkerhetsanvisningar 
1. Säkerhetsgodkännanden 
Produkten uppfyller kraven i följande CE-standarder: EN 61010-1:2010, EN 
61010-2-030: 2010, EN 61326:2013, samt CAT II: 250 V, RoHS, föroreningsklass II, 
samt är dubbelisolerad. 
2. Säkerhets- och försiktighetsåtgärder 

1. Använd inte mulitmeterna om den eller dess mätledare är skadade, eller om du 
misstänker att multimetern inte fungerar korrekt. Kontrollera isoleringen efter 
varje användning. 

2. Om någon mätledare är skadad, ska den bytas ut mot en mätledare med 
samma elektriska data som den ursprungliga. 

3. Vid mätning, vidrör inte blottade ledare, anslutningar, oanvända ingångar eller 
den krets i vilken mätning görs. 

4. Vid mätning av spänning överskridande 60 VDC eller 30 VACrms, håll fingrarna 
bakom mätledarnas fingerskydd för att undvika elolycksfall. 

5. Om den spänning som ska mätas är okänd, börja mätningen med multimeterns 
högsta spänningsmätområde inställt och välj sedan stegvis lägre mätområde. 

6. Försök aldrig mäta spänning eller ström som överskrider multimeterns 
märkdata. 

7. Koppla alltid bort mätledarna från mätobjektet före omkoppling till annat 
mätområde. Byt aldrig mätområde under pågående mätning. 

8. Använd eller förvara inte produkten i hög temperatur eller hög luftfuktighet, i 
närheten av explosiva eller antändliga material eller i kraftiga magnetfält. 

9. Försök inte modifiera produkten på något sätt – risk för personskada och skada 
på produkten. 
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10. För att undvika felmätning, byt batterierna när batteriindikatorn  visas. 
11. Använd en ren trasa för att rengöra produkten och dess skyddhölje. Använd 

inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. 
 
IV. Elsymboler 
Urladdade batterier Farlig spänning 
Jord Växelspänning (AC) / Likspänning (DC) 
Dubbelisolerad VARNING! 
 
V. Tekniska data 

1. Högsta tillåtna spänning mellan ingång och jord 250 VACrms 
2. 10 A-ingång: snabb säkring 10 A 250 V, Φ 5 × 20 mm 
3. mA/μA-ingång: snabb säkring 200 mA 250 V, Φ 5 × 20 mm 
4. Max. visningsvärde 1999, högre värden visas som ”OL”, uppdateringsfrekvens 

2–3 Hz 
5. Mätområdesval: automatiskt (UT131A) eller manuellt (UT131B/C/D) 
6. Bakgrundsbelysning: tänds manuellt, släcks automatiskt efter 30 sekunder 
7. Polaritet: symbolen "-" på displayen indikerar att signalen har negativ polaritet 
8. Hållfunktion för värden: symbolen  visas när hållfunktionen är aktiverad 
9. Låg batteriladdning: symbolen  visas när batterierna börjar bli urladdade 
10. Batteri: 2 st. AAA 1,5V 
11. Drifttemperatur: 0 till 40 ˚C 

Förvaringstemperatur: –10 till 50 ˚C 
Relativ luftfuktighet: 0 till 30 ˚C: högst 75 % RH, 30 till 40 ˚C: högst 50 % RH 
Drifthöjd: 0 till 2000 m.ö.h. 

12. Mått: 134 × 77 × 47 mm 
13. Vikt: cirka 0,21 kg med batterier 
14. Elektromagnetisk kompatibilitet: 

I radiofrekventa fält svagare än 1 V/m är mätnoggrannheten = angiven 
noggrannhet + 5 % av mätområdet. 
I radiofrekventa fält starkare än 1 V/m är ingen noggrannhet angiven. 

 
VI. Beskrivning (se fig. 1) 
BILD 1 

1. Display 
2. Funktionsknappar 
3. Mätområdesväljare 
4. 10 A-ingång 
5. COM-ingång 
6. Ingång för övriga funktioner 

 
VII. Knappfunktioner 
1. UT131A: 

• SEL/REL: tryck på knappen för att växla mellan AC- och DC-mätning för lägena 
mV , I  och REL. 

• : Tryck för att aktivera/avaktivera datahållning. Håll knappen intryckt mer 
än 2 sekunder för att tända och släcka bakgrundsbelysningen. 

2. UT131B/C/D: 
• HOLD/SEL: Tryck för att aktivera/avaktivera datahållning. 

I mätläge genomledningsprovning/diodprovning, tryck på knappen för att växla 
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mellan de båda lägena. 
• : Tryck för att tända och släcka bakgrundsbelysningen. 

 
VIII. ANVÄNDNING 
För att undvika felmätning, byt batterierna om batteriindikatorn  visas. Beakta 
varningssymbolen  intill mätledaringången, vilken anger att den spänning eller 
ström som ska mätas inte får överskrida de på multimetern angivna gränserna. 
1. AC/DC-spänningmätning (fig. 2b) 

1. Sätt mätområdesväljaren i läge ”V~”. 
2.  Anslut den röda mätledaren till ingång ”VΩmA” och den svarta mätledaren till 

ingång ”COM”. Anslut mätledarna till mätobjektet. 
BILD. 2a 
Kapacitans 
Röd 
Svart 
BILD. 2b 
Röd 
Svart 
OBS! 

• Försöka aldrig mäta spänningar överstigande 250 VACrms, eftersom det kan 
medföra både personskada och skador på multimetern. Om den spänning som 
ska mätas är okänd, börja mätningen med multimeterns högsta 
spänningsmätområde inställt och välj sedan lämpligt lägre mätområde. 

• Var försiktig vid mätning av höga spänningar – risk för elolycksfall. 
• Före mätning är det tillrådigt att funktionskontrollera multimetern genom att 

kontrollmäta en känd spänning. 
2. Resistansmätning (BILD. 2b) 

1. Sätt mätområdesväljaren i läge ”Ω”. 
2. Anslut den röda mätledaren till ingång ”VΩmA” och den svarta mätledaren till 

ingång ”COM”. Anslut mätledarna till mätobjektet. 
OBS! 

• Före resistansmätning ska den krets i vilken mätning ska göras slås från och 
eventuella kapacitanser i kretsen laddas ur helt. 

• Om multimetern visar mer än 0,5 Ω när mätledarna kortsluts, kontrollera att 
mätledarna inte är skadade eller glappar i mätingångarna. 

• Om den resistansmätta komponenten eller kretsen är öppen (t.ex. ledarbrott) 
eller om resistansen överskrider mätområdet, visas ”OL” på displayen. 

• Vid mätning av mycket låga resistansvärden orsakar mätledarnas egen 
resistans ett mätfel om cirka 0,1 till 0,2 Ω. För att uppnå god mätnoggrannhet 
också för låga resistanser, minska mätvärdet med det resistansvärde som visas 
när mätledarna kortsluts. 

• Vid mätning av höga resistansvärden (högre än 1 MΩ), tar det vanligen några 
sekunder för mätvärdet att stabiliseras. Denna stabilisering går fortare om 
kortast möjliga mätledare används 

 
3. Genomledningsprovning (BILD. 2b) 

1. Sätt mätområdesväljaren i läge ” ”. 
2. Anslut den röda mätledaren till ingång ”VΩmA” och den svarta mätledaren till 

ingång ”COM”. Anslut mätledarna till de punkter mellan vilka genomledningen 
ska provas. 
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3. Om den uppmätta resistansen mellan punkterna överskrider 51 Ω är kretsen 
bruten (ingen genomledning). 
Om den uppmätta resistansen mellan punkterna underskrider 10 Ω är 
genomledningen god och ljudsignal ges. 

OBS! 
Före genomledningsprovning ska den krets i vilken mätning ska göras slås från och 
eventuella kapacitanser i kretsen laddas ur helt. 
 
4. Diodprovning (BILD. 2b) 

1. Sätt mätområdesväljaren i läge ” ”. 
2. Anslut den röda mätledaren till ingång ”VΩmA” och den svarta mätledaren till 

ingång ”COM”. Anslut mätledarna till dioden. 
3. Om ”OL” visas på displayen föreligger avbrott i dioden eller är dioden ansluten 

med fel polaritet. 
För en kiseldiod är det normala framspänningsfallet cirka 500 till 800 mV (0,5 till 
0,8 V) 

OBS! 
• Före mätning av en PN-övergång ska den krets i vilken mätning ska göras slås 

från och eventuella kapacitanser i kretsen laddas ur helt. 
 
5. Kapacitansmätning (endast UT131A, fig. 2a) 

1. Sätt mätområdesväljaren i kapacitansmätningsläge 
2. Anslut den röda mätledaren till ingång ”VΩmA” och den svarta mätledaren till 

ingång ”COM”. Anslut mätledarna till kondensatorn. 
3. När ingen mätsignal finns (ingen kondensator ansluten) visas ett fast värde 

(multmeterkretsens egenkapacitans). För att uppnå god mätnoggrannhet också 
för låga kapacitanser, minska mätvärdet med det egenkapacitansen. Små 
kondensatorers kapacitans kan mätas med relativmätningsfunktionen (REL). 
Multimetern subtraherar då egenkapacitansen automatiskt. 

OBS! 
• Om ”OL” visas på displayen föreligger avbrott i kondensatorn eller överskrider 

kapacitansen mätområdet. 
• Vid mätning av höga kapacitansvärden tar det vanligen några sekunder för 

mätvärdet att stabiliseras. 
• Kondensatorer (särskilt högspänningskondensatorer) ska laddas ur fullständigt 

innan de mäts. 
 
6. DC-strömmätning (BILD. 3) 

1. Sätt mätområdesväljaren i läge DC. 
2. Anslut den röda mätledaren till ingång ”VΩmA” och den svarta mätledaren till 

ingång ”COM”. Anslut mätledarna till mätobjektet, i serie med strömbanan. 
BILD. 3 
Röd 
Svart 
OBS! 

• Före mätning, kontrollera att den krets i vilken mätning ska göras är frånslagen, 
att rätt multimeteringång används och att rätt mätområde är valt. 

• Om den ström som ska mätas är okänd, börja mätningen med multimeterns 
högsta spänningsmätområde inställt och välj sedan lämpligt lägre mätområde. 

• Byt säkringen mot en ny med samma data. 
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10 A-ingång: säkring 10 A 250 V, Φ 5 × 20 mm 
VΩmA-ingång: säkring 10 A 250 V, Φ 5 × 20 mm 

• Vid strömmätning får multimetern inte vara parallellkopplad med någon 
komponent eller krets. Parallellkoppling vid strömmätning medför risk för 
personskada och risk för skador på multimetern. 

• Om den uppmätta strömmen överskrider 10 A, får mätningen pågå i högst 10 
sekunder och nästa mätning får göras först efter 15 minuter. 

 
7. AC-strömmätning (endast UT131A, se BILD. 3) 
Görs på samma sätt som DC-strömmätning. 
Se avsnitt 6 (DC-strömmätning) och fig. 3. 
 
8. Batteriprovning (endast UT131B, se BILD. 4) 

1. Sätt mätområdesväljaren i batteriprovningsläge. 
2. Anslut den röda mätledaren till ingång ”VΩmA” och den svarta mätledaren till 

ingång ”COM”. Anslut den röda mätledaren till batteriets pluspol (+) och den 
svarta mätledaren till batteriets minuspol (–). 

 
3. Batteristatus 
Good: Normal status 
Low: Delvis urladdat men fortfarande funktionsdugligt 
Bad: Urladdat – byt eller ladda batteriet 
4. Indikering av batteristatus 
Fig. 4 
Röd 
Svart 
* 1,5 V-batteri 
Belastningsresistans: 30 Ω 
Good: spänning ≥ 1,31 V 
Low: spänning 0,95–1,31 V 
Bad: spänning ≤ 0,94 V 
* 9 V-batteri 
Belastningsresistans: 900 Ω 
Good: spänning ≥ 7,8 V 
Low: spänning 5,7–7,7 V 
Bad: spänning ≤ 5,6 V 
* 12 V-batteri 
Belastningsresistans: 60 Ω 
Good: spänning ≥ 10,5 V 
Low: spänning 7,6–10,4 V 
Bad: spänning ≤ 7,5 V 
OBS! 
Om uppmätt spänning är lägre än 0,2 V (0,05–0,19 V), visas ingen batteristatus och 
displayen blinkar sakta (tänd 3 sekunder, släckt 3 sekunder). 
 
9. Temperaturmätning (endast UT131C, se fig. 5) 

1. Sätt mätområdesväljaren i temperaturmätningsläge. 
2. Anslut K-termoelementet till multimetern och håll termoelementets mätspets i 

stadig kontakt med mätobjektet. Läs av temperaturen när värdet är stabilt. 
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OBS! 
Endast termoelement typ K kan användas. Mätobjektets mättemperatur ska vara 
lägre än 250 ˚C/ 482 ˚F (˚F = ˚C * 1,8 + 32) 
BILD. 5 
 
10. Beröringsfri spänningsdetektering (NCV) (endast UT131D, se fig. 6) 
BILD. 6 

1. Sätt mätområdesväljaren i läge ”NCV”. 
2. Håll multimetern nära mätobjektet. Elfältets styrka indikeras med ett eller flera 

streck (-) samt en summersignal. Ju starkare elfält, desto fler streck och högre 
summersignalfrekvens. 

3. Indikering av elfältstyrka 
* EF: 0–50 mV 
* -: 50–100 mV 
* --: 100–150 mV 
* ---: 100–150 mV 
* ----: över 200 mV 

11. Övrigt 
• Multimetern växlar till mätningsläge 2 sekunder efter att den slagits på. 
• Multimetern stängs av automatiskt efter 15 minuters inaktivitet. Tryck på valfri 

knapp för att återaktivera den. 
För att avaktivera den automatiska avstängningen, sätt mätområdesväljaren i 
läge ”OFF”, håll knappen ”HOLD” intryckt och vrid mätområdesväljaren till 
påslaget läge. 

• När någon knapp trycks in eller mätområdesväljaren vrids avger summern en 
kort ljudsignal. 

• Summersignaler 
1. Vid ingångsspänning ≥ 250 V (AC /DC) ljuder summern kontinuerligt, för att 

indikera att mätområdet överskrids. 
2. Vid ingångsström ≥ 10 A (AC /DC) ljuder summern kontinuerligt, för att indikera 

att mätområdet överskrids. 
• 1 minut före automatisk avstängning avger summern 5 ljudstötar. 

Omedelbart före automatisk avstängning avger summern 1 lång ljudsignal. 
• Varning vid låg batteriladdning 

Vid batterispänning < 2,5 V visas symbolen  långsamt blinkade (tänd 3 
sekunder, släckt 3 sekunder). Multimetern kan fortfarande fungera. 
Vid batterispänning < 2,2 V visas symbolen  fast och multimetern slutar 
fungera. 

 
Tekniska data 

• Noggrannhet: ±(% av mätutslag + numeriska värdet för minst signifikanta siffra), 
1 år garanti 

• Omgivningstemperatur: 23 ˚C ± 5˚C 
• Luftfuktighet: högst 75 % RH 

OBS! 
Angiven noggrannhet gäller vid omgivningstemperatur 18 till 28 ˚C. 
Temperaturkoefficient = 0,1 * (angiven noggrannhet) / ˚C vid omgivningstemperatur 
lägre än 18 ˚C eller högre än 28 ˚C. 
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1. DC-spänningsmätning 
Mätområde Modell Upplösning Noggrannhet 
200,0 mV UT131A/B/C/D 0,1 mV ±(0,7 % + 3) 
2000 mV 1 mV ±(0,5 % + 2) 
20,00 V 0,01 V ±(0,7 % + 3) 
200,0 V 0,1 V ±(0,7 % + 3) 
250 V 1 V ±(0,7 % + 3) 

• Ingångsimpedans: cirka 10 MΩ. 
• Instabila mätvärden kan visas i mV-området när inget mätobjekt är anslutet. 

Värdet stabiliseras när ett mätobjekt ansluts. Minst signifikanta siffra ≤ ±3. 
• Max. ingångsspänning: ±250 V, om spänningen överskrider 610 V visas ”OL”. 
• Överbelastningsskydd: 250 Vrms (AC/DC). 

 
2. AC-spänningsmätning 
Mätområde Modell Upplösning Noggrannhet 
200,0 mV UT131A 0,1 mV ±(1,0 % + 2) 
2,000 V UT131A 0,001 V ±(0,7 % + 3) 
20,00 V UT131A 0,01 V ±(1,0 % + 2) 
200,0 V UT131A/B/C/D 0,1 V ±(1,2 % + 3) 
250 V UT131A/B/C/D 1 V ±(1,2 % + 3) 

• Ingångsimpedans: cirka 10 MΩ. 
• Frekvensåtergivning: 40–400 Hz sinus RMS (effektivvärde). 
• Max. ingångsspänning: ±250 V, om spänningen överskrider 610 V visas ”OL”. 
• Överbelastningsskydd: 250 Vrms (AC/DC) 

 
3. Resistansmätning 
Mätområde Modell Upplösning Noggrannhet 
200,0 Ω UT131A/B/C/D 0,1 Ω ±(1,0 % + 2) 
2000 Ω UT131A/B/C/D 1 Ω ±(0,8 % + 2) 
20,00 kΩ UT131A/B/C/D 0,01 kΩ ±(0,8 % + 2) 
200,0 kΩ UT131A/B/C/D 0,1 kΩ ±(0,8 % + 2) 
20,00 MΩ UT131A/B/C/D 0,01 MΩ ±(1,2 % + 3) 
200,0 MΩ UT131A/D 0,1 MΩ ±(5,0 % + 10) 

• Uppmätt resistans = avläst mätvärde – avläst värde med kortslutna mätledare 
• Överbelastningsskydd: 250 Vrms (AC/DC) 

 
4. Genomlednings- och diodprovning 
Mätområde Upplösning Anmärkning 

 0,1 Ω 

Inställda provningsgränser: 
R ≥ 50 Ω tolkas som öppen krets/ingen 
genomledning, multimetern ger ingen ljudsignal. 
R ≤ 10 Ω tolkas som god genomledning, multimetern 
ger kontinuerlig ljudsignal. 

 
0,001 V Spänning vid krets (diodens spärriktning) 2,1 V, 

testström cirka 1 mA 
Framspänningsfall i kiseldiod: 0,5–0,8 V. 

• Överbelastningsskydd: 250 Vrms (AC/DC) 
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5. Kapacitansmätning (endast UT131A) 
Mätområde Upplösning Noggrannhet 
2,000 nF 0,001 nF ±(5 % + 5) i REL-läge 
20,00 nF 0,01 nF ±(4 % + 8) 
200,0 nF 0,1 nF ±(4 % + 8) 
2,000 μF 0,001 uF ±(4 % + 8) 
20,00 μF 0,01 uF ±(4 % + 8) 
200,0 μF 0,1 uF ±(4 % + 8) 
2,000 mF 0,001 mF ±(10 %) 

• Överbelastningsskydd: 250 Vrms (AC/DC) 
• För kapacitans ≤ 200 nF, använd REL-läge.6. Temperaturmätning (endast 

UT131C) 
Mätområde Upplösning Noggrannhet 

°C –40 till 1000 ˚C 
–40 till 40 ˚C 

1 ˚C 
±4 ˚C 

> 40 till 500 ˚C ±(1,0 % + 4) 
> 500 till 1000 ˚C ±(2,0 % + 4) 

°F –40 till 1832 ˚F 
–40 till 104 ˚F 

1 ˚F 
±5 ˚F 

> 104 till 932 ˚F ±(1,5 % + 5) 
> 932 till 1832 ˚F ±(2,5 % + 5) 

• Överbelastningsskydd: 250 Vrms (AC/DC) 
• Termoelement typ K kan bara användas för temperatur lägre än 250 ˚C/482 ˚F. 

 
7. DC-strömmätning 
Mätområde Modell Upplösning Noggrannhet 
200,0 μA UT131A/B 0,1 μA ±(1,0 % + 2) 
2000 μA UT131A/C/D 1 μA ±(1,0 % + 2) 
20,00 mA UT131A/C/D 0,01 mA ±(1,0 % + 2) 
200,0 mA UT131A/B/C/D 0,1 mA ±(1,0 % + 2) 
2,000 A UT131A 0,001 A ±(1,2 % + 5) 
10,00 A UT131A/B/C/D 0,01 A ±(1,2 % + 5) 

• Vid ström > 10 A visas ”OL” på displayen och ljudsignal ges 
• Överbelastningsskydd: 250 Vrms 

Mätområde μA och mA: säkring F1 0,2 A 250V, Φ 5 × 20 mm 
Mätområde 10 A: säkring F2 10 A 250V, Φ 5 × 20 mm 

 
8. AC-strömmätning (endast UT131A) 
Mätområde Modell Upplösning Noggrannhet 
200,0 μA UT131A 0,1 μA ±(1,2 % + 3) 
2000 μA 1 μA ±(1,2 % + 3) 
20,00 mA 0,01 mA ±(1,2 % + 3) 
200,0 mA 0,1 mA ±(1,2 % + 3) 
2,000 A 0,001 A ±(1,5 % + 5) 
10,00 A 0,01 A ±(1,5 % + 5) 

• Frekvensåtergivning: 40-400 Hz. 
• Giltighetsområde för angiven noggrannhet: 5–100 % av mätområdet, 

kortslutning medger minst signifikanta siffra ≤ 2 
• Vid ström > 10,10 A visas ”OL” på displayen och ljudsignal ges 
• Överbelastningsskydd: 250 Vrms 
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Mätområde μA och mA: säkring F1 0,2 A 250 V, Φ 5 × 20 mm 
Mätområde 10 A: säkring F2 10 A 250 V, Φ 5 × 20 mm 

 
X. Underhåll 
VARNING! Öppna aldrig det bakre höljet utan att först avlägsna mätledarna från 
mätobjektet samt ta ut dem ur multimeterns mätingångar och stänga av multimetern. 
1. Allmänt 

1. Rengör produkten med en trasa fuktad med milt rengöringsmedel. Använd inte 
slipande medel eller lösningsmedel. 

2. Om produkten upphör att fungera normalt, avbryt användningen och lämna 
produkten till serviceverkstad. 

3. Underhållsåtgärder ska utföras av kvalificerad tekniker eller behörig 
servicerepresentant. 

2. Byten (se BILD. 7a och 7b) 
Byte av batteri 
För att undvika felmätning, byt batterierna när batteriindikatorn  visas. 
Batteridata: AAA 1,5 V, 2 st. 

1. Sätt mätområdesväljaren i läge ”OFF” och ta bort mätledarna ur mätingångarna. 
2. Ta av skyddshöljet. Lossa batterilockets skruv, ta av batterilocket och byt 

batterierna. Sätt i de nya batterierna med rätt polaritet. 
Byte av säkring 

1. Sätt mätområdesväljaren i läge ”OFF” och ta bort mätledarna ur mätingångarna. 
2. Lossa de båda skruvarna på multimeterns baksida, lyft av det bakre höljet och 

byt ut säkringen. 
Säkringsdata 
Säkring F1 0,2 A 250 V Φ 5 × 20 mm keramisk rörsäkring 
Säkring F2 10 A 250 V Φ 5 × 20 mm keramisk rörsäkring 
BILD. 7a 
Skyddshölje 
Skruv 
BILD. 7b 
Skyddshölje 
Skruv 
Säkring 


