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Keithley DMM7510 

muuttaa käsityksesi digitaalisesta 
yleismittarista! 

 

Kosketusnäytöllinen DMM! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näytteenotolla! 
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Kosketusnäyttö 
Keithley DMM7510 on ensimmäinen kosketusnäytöllinen yleismittari.  
Käytettävyydeltään se on aivan toista luokkaa kuin muut mittarit.  Zoomaus 
in ja out toiminnot tehdään nykykännyköistä ja tableteista tutulla tavalla.  
Käytettävyyttä helpottaa myös matala valikkorakenne; vain 2 painallusta 
riittää.  Ei enää syviä ja pitkiä valikkopolkuja.  Suoraan etupaneelissa oleva 
HELP painike auttaa, kun tarvitset lisätietoja, joten voit unohtaa helposti 
katoavat käsikirjat. 
 

 

Tarkkaakin tarkemmin 

 3 ½ - 7 ½ numeron erottelukyky 

 DCV perustarkkuus 14ppm 

 Auto-kalibrointi parantaa tarkkuutta ja aikakannan vakavuutta. 
Lisäksi se kompensoi ja poistaa lämpötilasta aiheutuvaa aikakannan 
siirtymää / vaellusta. 
 

 

Näytteenotto 
Älä enää tuskaile mittarisi kanssa, joka näyttää vain min ja max. arvot.  Sen 
toiminta perustuu vanhaan tekniikkaan ja siksi se ”näkee” vain osan 
signaalistasi.  Nykytekniikan mukainen mittaus tehdään ottamalla näytteitä 
sisääntulosignaalista, joka voi olla joko virtaa tai jännitettä.  Näytteistys 
tapahtuu nopealla (1Ms/s) ja erottelukykyisellä 18bit (262 144 tasoa) A/D 
muuntimella.  
 
Keithley DMM7510 mittarilla voidaan tutkia ja analysoida kertailmiöitä sekä 
nopeita että hitaita muutostapahtumia. . Napatut ilmiöt voidaan tutkia 
skooppimaisella värinäytöllä, vaikkapa zoomattuna. 
 
Pitkään 27.5Mb muistiin mahtuu riittävästi dataa myös pidempikestoisten 
ilmiöiden mittauksiin. 
 
 

 
 

Triggeri – Liipaisu 
DMM7510 Triggaa haluamaasi ilmiöön! 
Koskaan aikaisemin ei DMM ole ollut näin tehoas kertailmiöiden mittauksiin, 
sillä siihen tarvittavaa triggeriä ei yleismittareissa ole. Triggeri on totuttu 
näkemään vain skoopeissa, paitsi nyt.  DMM7510:ssä on vakiona analoginen 
triggeri, jolla liipaisu voidaan suorittaa: 

 nousevaan reunaan 

 laskevaan reunaan 

 pulssin leveyden perusteella 

 jänniteikkunan perusteella 
Huomaa että mittausten tekoon ei tarvita erillistä ”probea” niin kuin 
skoopissa.  Sisäänmenokin on suurohminen skooppiin verrattuna, joten 
DMM7510 soveltuu paremmin kuin hyvin pienitasoisten signaalien 
mittauksiin.  

 

  

1MS/sec Digitizer 
18bit A/D 
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Zoomaus tuo yksityiskohdat esille 
Kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa 

  

Tarkastele mittauksia usealla eri tavalla suuressa 5” värinäytössä 
1) numeroina 

 
 
2) taulukkona 

 
 
3) skooppikuvana 

 

3) kursorein 

 
 
5) vertaillen 

 
 
 
 
Tulokset ja kuvakaappaukset voidaan tietysti 
tallentaa suoraan USB-tikulle. 
 
Laitteessa on vakiona USB, LAN /LXI ja GPIB- 
liitännät sekä 6 I/O porttia. 
 
Mukaan tulee myös KickStart PC-ohjelmisto. 
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15 tarkkaa mittaustoimintoa 
 

 DCV resoluutio 1uV 

 DCI resoluutio 10pA 

 Resistanssi resolutio 100uΩ 
 

 

Pienikohinainen 
 

 
 
DMM7510:n sisäinen kohina on jopa pienempi 
kuin monilla 81/2 numeron mittareilla! 
 
Siksi DMM7510 sopii erinomaisesti signaalien 
tarkempiin mittauksiin. 
 

 

 

 

Nyt on aika siirtyä uudenlaiseen ja tehokkaampaan 

DMM-maailmaan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilaukset ja lisätiedot: 
 
Aarne Vikström, 0400 285 390, aarne.vikstrom@tekfinland.fi 
Mittauslaitteita vuodesta 1978 alkaen. 


