
SCOPE METER 700S 
 

 

700s adalah sebuah alat ukur yang boleh dikatakan sangat lengkap. Mengapa? 

Karena 700s selain memilki fungsi standar sebagai alat ukur / multimeter, juga dilengkapi 

dengan berbagai macam fitur-fitur unggulan yang juga sangat membantu kita dalam 

pengukuran. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya:  

 

1. MULTIMETER, yang melingkupi :  

a. Pengukuran tegangan ( mV, V) baik AC maupun DC 

b. Pengukuran arus ( mA, A) 

c. Pengukuran hambatan 

d. Pengukuran kapasitor 

e. Pengetesan dioda 

 

2. RELATIVE measurement 

3. AVG / MIN / MAX 

4. PEAK HOLD measurement 

5. LIMIT FUNCTION 

6. OSCILLOSCOPE 

7. FUNCTION GENERATOR 

  

Selain itu juga, keunggulan 700s yaitu alat ukur ini dapat dihubungkan ke komputer 

(akuisisi data). Karena pada bagian atas 700s ini terdapat serial port ( RS232 PC 

Communication ) yang dapat digunakan untuk dihubungkan ke komputer. 

 

 

PENGENALAN TOMBOL 

 

 F1, F2, F3, dan F4  : Tombol untuk memilih beberapa fungsi yang dapat diakses. 

 SCOPE : Tombol untuk memindahkan tampilan layar dari mode Multimeter Test  

   menjadi mode Oscilloscope Graphics. 

 SAVE / PRINT : Tombol untuk menyimpan dan mengambil data. 



 SAVE / PRINT : Tekan 4 detik sampai muncul simbol PRINT untuk mencetak data. 

 HELP / RS232 : Untuk menampilkan bantuan (Help), misalnya kode peringatan, Input  

   Jack location, dan prosedur pengetesan. 

 HELP / RS232 : Tekan 3 detik sampai muncul simbol RS232. Itu tandanya bahwa  

    WENS 700s sudah siap untuk terhubung ke komputer. 

 RANGE : Tombol untuk memilih mode AUTORANGE maupun Range manual. 

 AC / DC : Tombol untuk memilih jenis pengukuran, yaitu AC atau DC. 

 HOLD : Untuk menahan pembacaan agar mudah dalam pencatatan data  

    karena nilainya tidak berubah-ubah. 

 

 

RS232 - PC Connection 

 

1. Hubungkan RS232 cable antara  700s dengan PC (melalui serial port) 

2. Jalankan program “All in one” pada komputer. 

3. Pilih “Setup / Comm Port” pilih COM 1, klik OK. ( Lihat Device Manager ) 

4. Pilih “RUN / START“  atau  “ ►”. 

5. Tekan tombol “RS232” selama 4 detik, sampai simbol “RS232” muncul di layer meter. 

Di layar monitor PC akan mendeteksi dan langsung menampilkan hasil pengukuran. 

6. Pilih “Setup”  →   Sampling Time  →   Berfungsi untuk mengeset waktu sampling 

pengambilan data. 

7. Tekan “STOP”  atau  “  “. 

8. Untuk keluar dari mode “RS232”, tekan tombol “RS232” sampai gambar simbol RS232 

hilang dari layar meter. 

 

 

MULTIMETER 

 

1.  PENGUKURAN TEGANGAN 

 Hubungkan Jack pada port COM dan SCOPE. Putar switch pada posisi V. Lakukan 

pengukuran seperti biasa. Data pengukuran akan tampil pada layar meter secara digital. 

 

 



2.  PENGUKURAN ARUS 

 Hubungkan Jack pada port COM dan mA atau 20 A. Perbedaannya adalah Range 

pengukurannya. Port ma untuk range lebih kecil daripada 20 A. Tekan F3 untuk mengubah dari 

mA menjadi 20A. Port mA untuk pengukuran orde mA, sedangkan Port 20 A untuk pengukuran 

orde Ampere. Putar switch pada posisi I. Lakukan pengukuran seperti biasa. Data pengukuran 

akan tampil pada layar meter secara digital. 

 

3.  PENGUKURAN HAMBATAN 

 Hubungkan Jack pada port COM dan SCOPE. Putar switch pada posisi Ω. Lakukan 

pengukuran seperti biasa. Data pengukuran akan tampil pada layar meter secara digital. 

 

4.  PENGUKURAN KAPASITOR 

 Hubungkan Jack pada port COM dan SCOPE. Putar switch pada posisi CAP. Lakukan 

pengukuran seperti biasa. Data pengukuran akan tampil pada layar meter secara digital. 

 

5.  PENGETESAN DIODA 

 Hubungkan Jack pada port COM dan SCOPE. Putar switch pada posisi Ω. Tekan F2 

untuk memilih pengetesan Dioda. Tempelkan ujung probe pada Dioda yang akan dites. Ini 

akan menampilkan kemungkinan pembacaan : 

 Pembacaan I  : Menampilkan nilai tegangan : 0.25 V (Germanium) atau 0.7 V (Silicon). 

Pembacaan II : Menampilkan “ OVER “. 

Berarti Dioda tersebut adalah  :  BAIK 

 Kedua pembacaan menampilkan “OVER”. Berarti Dioda / rangkaian : OPEN 

 Kedua pembacaan menampilkan 0 V / kecil sekali. Berarti Dioda / rangkaian : SHORT 

 

 

RELATIVE measurement 

 Pada saat pengukuran, tekan F!. 

 Ini akan menampilkan perbedaan nilai antara nilai referensi dengan nilai actual. 

 Relaitve mode tidak akan bekerja pada mode Auto Ranging. 

 

 

 



AVG / MIN / MAX 

 Pada saat pengukuran, tekan F4. 

 Layar akan menampilkan nilai Max, nilai Rata-Rata,  dan nilai Min. 

 Akan ditampilkan juga grafik dari tiap waktu sampling : 

F1  :  Restart 

F2  :  Run / Pause 

F3  :  Bentuk Grafik  :  Line / Bar   →   Ini juga dapat diganti pada komputer. 

F4  :  Exit 

 

PEAK HOLD measurement 

 Mode ini adalah untuk menampilkan nilai puncak pengukuran. 

 Penggunaan tombol sama seperti di atas (AVG / MIN / MAX). 

 

 

LIMIT FUNCTION 

 Mode ini digunakan untuk mengeset batas pengukuran ( bukan RANGE !! ) 

 Mengeset batas limit :  

o Jangan gunakan Auto Range : Pilih salah satu Range. 

o Tekan F3. 

o Gunakan  F1  dan  F2                :  untuk    dan   

o Gunakan  CURSOR  dan  LOGIC  :  untuk    dan   

 Indikator : 

o Jika pengukuran antara batas min dan max :  PASS 

o Jika pengukuran lebih kecil dari batas max :  HIGH 

o Jika pengukuran lebih kecil dari batas min :  LOW 

 

 

SAVE MODE 

 Tekan tombol SAVE / PRINT untuk masuk ke SAVE Mode. 

 Layar akan menampilkan 15 list lokasi memory dan menampilkan tipe dari data yang 

tersimpan dalam tiap lokasinya. Memory yang tidak terisi data tidak akan menampilkan 

apa-apa. 



 Tekan tombol   dan   untuk menggerakkan kursor/ pointer ( → ) naik/turun dari 15 

list yang tersedia. 

 Pilih salah satu lokasi memory yang diinginkan, tekan F1 untuk menyimpan data 

terakhir yang ditampilkan pada layar pengukuran. 

 Untuk memanggil data yang telah disimpan, tekan tombol F2. 

 Untuk menghapus data, tekan tombol F3 pada lokasi memory yang ingin dihapus. 

 Untuk keluar dari SAVE Mode, tekan tombol SAVE / PRINT kembali. 

 

OSCILLOSCOPE 

 Pada saat pengukuran tekan “SCOPE”. 

 Operasikan biasa seperti pada oscilloscope biasa. 

 

FUNCTION GENERATOR 

 Mode ini adalah salah satu keunggulan WENS 700s, yaitu dapat berfungsi menjadi 

sebuah Sumber Tegangan AC. Dimana frekuensi dan amplitudanya dapat diatur. 

 Output : Sinyal segitiga, sinyal sinus, dan sinyal kotak. 

 Range : 2Hz – 5 MHz ; 6 range. 

 Display : 3 digits 

 Output Impedance : 600 ohm  10% 

 Amplitude : 2V – 10V p-p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POWER – METER 

 
 

GAMBAR RANGKAIAN 3 PHASA - 4 KAWAT 
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Nanti pada prakteknya, untuk lebih jelasnya gunakan gambar rangkaian ini : 
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CARA - CARA PENGUKURAN : 
 

1. Mengukur Tegangan : Tidak  diclamp, kabel R S T dihubungkan. 

2. Mengukur Arus  :  Diclamp, kabel R S T tidak dihubungkan (dibiarkan). 

3. Mengukur Daya : Diclamp, kabel R S T dihubungkan. 

 

 

Sumber Teg. 3 Phasa 
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Keterangan : 

 Diclamp  : Kabel yang akan diukur dimasukkan di dalam lobang  

   Power-Meter. 

 Tidak Diclamp  : Kabel yang akan diukur ditempelkan dengan Power- 

   Meter. 

 Kabel RST dihubungkan :  Kabel Yellow & Black ke ground, kabel Red  

    ke kabel yang akan diukur. 

 

 

JENIS - JENIS DAYA YANG DIUKUR : 

 

 Daya Nyata : S  ..........  [ VA ] 

 Daya Resistif : P  ..........  [ Watt ] 

 Daya Reaktif : Q  ..........  [ VAR ] 

 Cos φ 

 

PROSEDUR PENGUKURAN 

 

1. Tekan POWER untuk menyalakan. 

2. Tekan tombol ”Line / Harm” untuk memilih jenis phasa yang akan diukur. 

3. Tekan tombol ”Watt” untuk memilih pengukuran :  - Watt 

    - VA 

    - Cos φ 

4. Lihat layar pada bagian bawah untuk nilai : - Volt 

    - Ampere 

5. Tekan tombol “Mode” untuk melihat nilai VAR pada bagian bawah layar. 

    Tekan tombol ini lagi untuk kembali melihat nilai Volt & Ampere. 

    Hati-hati, Anda hanya dapat menekan tombol ini hanya pada saat layar  

    sedang menampilkan pengukuran Watt atau VA. 

6. Untuk mengukur nilai Distorsi Harmonik, tekan tombol ”Line / Harm”. Akan 

ada 2 pilihan, yaitu Harm V dan Harm I. Harm V adalah untuk mengukur 

niali distorsi tegangan, sedangkan Harm I adalah untuk mengukur niali 

distorsi arus. Tekan tombol   dan   untuk memilih orde distorsinya. Sedangkan 

nilai THD akan selalu tampil di layar bagian kanan bawah dalam mode Harmonics. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.   CONSTANT Scope Meter 700S Fig. 2.   HIOKI Hi Power Meter 3286 

 


