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Multimetry cęgowe
3280-10F i 3280-20F
Dwa nowe multimetry cęgowe 3280-10F i 3280-20F produkowane przez japońską 
fi rmę HIOKI współpracują z sondą elastyczną, dzięki czemu można nimi mierzyć 
prądy przemienne aż do 4200 A. Multimetry cęgowe 3280-10F (fot. 1) i 3280-20F 
zastępują produkowane wcześniej multimetry 3280-10 i 3280-20.

Pierwszy z nowych przyrzą-
dów mierzy wartość średnią 
sygnału przemiennego, drugi 
zaś jego rzeczywistą wartość 
skuteczną (True RMS). Każ-
dy z multimetrów jest ofero-
wany bez i z sondą elastyczną 
CT6280. Komplety z sondą ela-
styczną są oznaczone odpowied-
nio 3280-70F i 3280-90F. Ofe-
ruje je w Polsce fi rma LABIMED 
ELECTRONICS Sp. z o.o.

Oba nowe przyrządy − 
oprócz prądu przemiennego 
mierzonego do 1000 A cęgami 
tradycyjnymi i do 4200 A son-
dą elastyczną − mierzą napię-
cie przemienne i stałe oraz rezy-
stancję. Sprawdzają też ciągłość 
obwodu, sygnalizując ten stan 
dźwiękiem. Dokładne dane tech-
niczne tych multimetrów oraz 
współpracującej z nimi sondy 
elastycznej CT6280 zamiesz-
czono w tablicach 1 i 2.

Nowe multimetry, podob-
nie jak wszystkie przyrządy se-
rii 328X, mają kieszonkowe roz-
miary, są bardzo cienkie i lekkie 
oraz odporne na uszkodzenie 
w wyniku upadku.

Poszerzony zakres 
temperatur pracy
Ważną własnością nowych mul-
timetrów cęgowych jest szeroki 
znamionowy zakres temperatur 
otoczenia pracy, znacznie szer-
szy niż ich poprzedników. Oba 
przyrządy pracują poprawnie 
w zakresie temperatur otocze-

nia od -25 do 65°C, podczas gdy 
multimetry 3280-10 i 3280-20 
– od 0 do 40°C.

Wybór funkcji 
i podzakresu 
pomiarowego
Większość dostępnych funk-
cji pomiarowych wybiera się 
przełącznikiem obrotowym. Je-
dynie, aby przełączyć przyrząd 
na test ciągłości obwodu, trze-
ba w trybie pomiarowym re-
zystancji nacisnąć jeszcze od-
powiedni przycisk.

Poszczególne podzakresy po-
miarowe wybiera automatycz-
nie sam przyrząd i jest to tryb 
domyślny jego pracy. Nie mniej 
jednak użytkownik może w ra-
zie potrzeby przełączyć przyrząd 
na zmianę ręczną i samodziel-
nie ustawić „na stałe” wymaga-
ny podzakres. Automatyczna 
zmiana podzakresu nie jest do-
stępna przy sprawdzaniu cią-
głości obwodu. W trybie tym 
przyrząd używa zawsze pod-
zakresu pomiarowego rezystan-
cji 420 Ω.

Cęgi prądowe
Choć multimetry 3280-10F 
i 3280-20F zalicza się do przy-
rządów miniaturowych, łatwo 
mieszczących się w kieszeni, 
to ich cęgi, choć cienkie, trud-
no zaliczyć do małych. Mogą 
one objąć przewód o średnicy 
do 33 mm; a dzięki niewielkiej 
grubości, można nimi dotrzeć 

nawet do trudno dostępnych 
przewodów ukrytych w wiąz-
kach lub rozdzielnicach.

W cęgach multimetrów 3280-
10F i 3280-20F nie ma rdzenia 
magnetycznego, są tylko odpo-
wiednio wykonane cewki po-
wietrzne. Stąd też bierze się 
niewielka masa tych przyrzą-

dów wynosząca zaledwie 100 g 
oraz grubość ich cęgów − tyl-
ko 9,5 mm. Dzięki zastosowaniu 
cęgów o unikatowej konstrukcji 
wyeliminowano niekorzystne 
zjawiska spotykane w tradycyj-
nych cęgach przy pomiarze du-
żych prądów, a polegające na in-
dukowaniu się w nich sygnałów 

Rys. 1. Multimetr cęgowy 3280-10F
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zakłócających pomiar oraz wy-
dzielaniu się dużych ilości cie-
pła. Multimetry są też w dużym 
stopniu odporne na uszkodze-
nia powstające w wyniku upad-
ku. W przypadku upuszczenia 
przyrządu cęgowego o tradycyj-
nej konstrukcji cęgów następuje 
zwykle pęknięcie rdzenia cęgów. 
Naprawa wtedy jest bardzo kosz-
towna, a często wręcz nieopła-
calna. Producent multimetrów 
cęgowych 3280-10F i 3280-20F 
deklaruje, że przyrządy te wy-

trzymują upadek na betonową 
podłogę z wysokości 1 m.

Na uwagę zasługują dwie 
dźwignie otwierania cęgów 
umieszczone po obu stronach 
obudowy, zamiast tradycyjnie 
tylko z prawej. Takie rozwiąza-
nie sposobu otwierania cęgów 
ułatwia obsługę osobom lewo-
ręcznym.

Pomiar prądu
Multimetry 3280-10F i 3280-
20F różnią się jedynie metodą 

pomiaru prądu przemiennego. 
Pierwszy z nich mierzy wartość 
średnią, a drugi rzeczywistą, sku-
teczną (True RMS).

Przewaga multimetru 3280-
20F nad 3280-10F uwidacz-
nia się przy pomiarze prądów 
odkształconych. Gdy mierzo-
ny prąd ma kształt odbiegają-
cy od sinusoidy, to wynik po-
miaru wykonany przyrządem 
mierzącym wartość średnią 
(np. 3280-10F) jest obarczo-
ny znacznym błędem. Wady 

Tablica 1. Dane techniczne multimetrów cęgowych HIOKI

Multimetr
Funkcja 3280-10F 3280-20F

Metoda pomiaru sygnału
przemiennego Pomiar wartości średniej Pomiar wartości skutecznej

(True RMS)
Średnica wewnętrzna cęgów 33 mm 33 mm

Podzakresy pomiarowe prądu 
przemiennego 42,00/420,0/1000 A 42,00/420,0/1000 A

Dokładność pomiaru ± 1,5% w.w. ± 5 cyfr ± 1,5% w.w. ± 5 cyfr

Pasmo pomiaru Od 50 do 60 Hz Od 40 Hz do 1 kHz

Pomiar napięcia przemiennego 4,200/42,00/420,0/600 V 4,200/42,00/420,0/600 V

Dokładność pomiaru ± 1,8% w.w. ± 7 cyfr ± 1,8% w.w. ± 7 cyfr

Pasmo pomiaru Od 45 do 500 Hz

Pomiar napięcia stałego 420,0m/4,200/42,00
/420,0/600 V

420,0m/4,200/42,00
/420,0/600 V

Dokładność pomiaru ± 1,0% w.w. ± 3 cyfry ± 1,0% w.w. ± 3 cyfry

Pomiar rezystancji 420,0/4,200k/42,00k/
420,0k/4,200M/42,00 MΩ

420,0/4,200k/42,00k/
420,0k/4,200M/42,00 MΩ

Dokładność pomiaru ± 2,0% w.w. ± 4 cyfry ± 2,0% w.w. ± 4 cyfry

Test ciągłości Podzakres 420,0 Ω (± 2,0% w.w. ± 4 cyfry)
Próg zadziałania sygnalizacji dźwiękowej: 50 Ω ± 40 Ω

Czas odświeżania wskazania wy-
świetlacza 400 ms ± 25 ms

Współczynnik szczytu Nie dotyczy ≤ 2,5
(≤ 1,5 przy wskazaniu 4200)

Maksymalne wskazanie
wyświetlacza 4199

Średnica wewnętrzna/grubość 
cęgów 33 mm

Zasilanie 3 V, jedna bateria CR2032

Czas pracy baterii 120 h 70 h
Automatyczne wyłączanie

zasilania Po 30 minutach

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 57 x 175 x 16 mm

Masa (włącznie z baterią) 100 g

Zakres temperatur pracy Od -25 do +65°C

Bezpieczeństwo
Pomiar prądu: kat. IV 300 V, kat. III 600 V zgodnie z EN61010

Pomiar napięcia i rezystancji: kat. III 300 V, kat. II 600 V zgodnie 
z EN61010

Szczelność obudowy IP40
Uwagi: w.w. – wartość wskazywana

tej jest pozbawiony multimetr 
3280-20F, który zapewnia uzy-
skanie wyspecyfi kowanej do-
kładności pomiaru nawet przy 
pomiarze małych prądów prze-
miennych na podzakresie 42 A
i w paśmie od 40 Hz do 1 kHz. 
Parametrem, który wskazuje, 
na ile może być odkształco-
ny przebieg przemienny, aby 
wyspecyfi kowana dokładność 
była zachowana, jest współ-
czynnik szczytu. W przypad-
ku multimetru 3280-20F gra-
niczna wartość tego parametru 
wynosi 2,5.

Oba multimetry mierzą prąd 
cęgami na trzech podzakresach: 
42, 420 i 1000 A, a przy uży-
ciu sondy elastycznej CT6280 
na dwóch podzakresach: 420 
i 4200 A. Przy pomiarze prądu 
cęgami zintegrowanymi, w try-
bie ciągłym, mierzony prąd nie 
może przekroczyć 2000 A, 
w przeciwnym razie przyrząd 
ulegnie uszkodzeniu.

Sondę elastyczną CT6280 
(fot. 2) dołącza się przewodem 
o długości 800 mm połączo-
nym z nią na stałe do trójsty-
kowego gniazda umieszczone-
go w dolnym boku obudowy 
multimetru i wykorzystywane-
go również przy pomiarze na-
pięcia i rezystancji oraz spraw-
dzaniu ciągłości obwodu. Przed 
pomiarem prądu trzeba nie tyl-
ko ustawić przełącznik obroto-
wy w pozycję pomiaru prądu, 
należy też wybrać sposób po-
miaru, naciskając odpowiedni 
przycisk tak, aby na wyświetla-
czu pojawiła się ikona przedsta-
wiająca sondę elastyczną.

Sondą elastyczną CT6280 
można objąć obiekt o średni-
cy nieprzekraczającej 130 mm. 
Aby rozpiąć sondę, wystarczy 
pociągnąć za zakończenie jej 
przewodu roboczego. W kom-
plecie z sondą jest prostokątna 
nasadka. Po założeniu nasad-
ki na przewód roboczy w od-
ległości równej lub większej 
od 6 mm od jego zakończenia, 
sonda przyjmuje kształt litery 
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„L”, dzięki czemu można ją ła-
two manipulować w miejscach 
z dużą liczbą przewodów.

Sonda CT6280 spełnia wy-
magania normy bezpieczeństwa 
EN61010 na kategorię IV 300 V 
i III 600 V. Mieści się w przegród-
ce futerału C0205 dostarczanego 
wraz z multimetrem w komple-
tach 3280-70F i 3280-90F. Użyt-
kownik, który kupi multimetr 
w wersji 3280-10F lub 3280-20F 
może dokupić do niego sondę 
elastyczną później, gdyż fi rma 
HIOKI oferuje ją jako wyposa-
żenie opcjonalne. Warto wte-
dy zakupić też wymieniony fu-
terał C0205.

Inne funkcje pomiarowe
Oprócz prądu przemiennego 
multimetry 3280-10F i 3280-
20F mierzą napięcie przemien-
ne i stałe oraz rezystancję (aż 
na sześciu podzakresach od 
420 Ω do 42 MΩ). Sprawdza-
ją też ciągłość obwodu, sygna-
lizując dźwiękiem stan ciągło-
ści. Sygnał dźwiękowy włącza 
się, gdy rezystancja sprawdza-
nego obwodu jest mniejsza 
niż graniczna wartość progo-
wa (50 Ω).

Do pomiaru wykorzystuje się 
komplet przewodów pomia-
rowych L9208 dostarczanych 
standardowo wraz z multime-
trem. Przewody te są zakoń-
czone z jednej strony sonda-
mi szpilkowymi z nasadkami 
ochronnymi, a z drugiej wspól-
nym płaskim wtykiem. Dołącza 
się go do gniazda trójstykowego 
mieszczącego się w dolnym boku 
obudowy multimetru.

Wejściowe układy pomiaro-
we napięcia i rezystancji (w tym 
testu ciągłości) są zabezpieczo-
ne termistorem PTC (o dodat-
nim współczynniku tempera-
turowym) zamiast typowego 
bezpiecznika.

Wyświetlanie
Oba multimetry wyposażono 
w wyświetlacz ciekłokrysta-
liczny o maksymalnym wska-
zaniu 4199. Wskazanie na wy-
świetlaczu jest odświeżane 
co 400 ms, co odpowiada uak-
tualnianiu raz na 2,5 s. Bieżą-
ce wskazanie wyniku pomia-
ru można w razie potrzeby 

Średnica cęgów 130 mm (średnica przekroju poprzecznego przewodu roboczego:
5 mm, średnica pokrywki zakończenia przewodu roboczego: 7 mm)

Podzakresy pomiarowe prądu 
przemiennego 420,0/4200 A (dokładność 3,0% w.w. ± 5 cyfr), pasmo: 40 Hz – 1 kHz

Długość przewodu
połączeniowego 800 mm

Masa 71 g

Bezpieczeństwo Kat. IV 300 V, kat. III 600 V zgodnie z EN61010

Uwagi: w.w. – wartość wskazywana

Tablica 2. Dane techniczne sondy elastycznej CT6280 „zamrozić”, naciskając przy-
cisk „HOLD”, aby zanotować 
je później w dowolnym miej-
scu i czasie.

Zasilanie
Do zasilania multimetrów słu-
ży typowa bateria zegarkowa 
CR2032 o napięciu znamiono-
wym 3 V. Gdy napięcie baterii 
spadnie poniżej 2,3 V, na wy-
świetlaczu pojawia się ostrze-
gawczy wskaźnik, sygnalizu-
jąc konieczność wymiany jej 
na nową. Bateria CR2032 za-
pewnia ciągłą pracę multime-
tru 3280-10F przez ok. 120 h,
a multimetru 3280-20F – przez 
ok. 70 h. Czas pracy baterii wy-
dłuża funkcja wyłączająca auto-
matycznie zasilanie po upływie 
30 minut od ostatniego użycia 
przycisku lub przełącznika ob-
rotowego. Przy potrzebie cią-
głego użytkowania przyrządu 
przez czas dłuższy niż 30 minut 
funkcję tę można wyłączyć.

Wyposażenie 
standardowe 
i opcjonalne
Wraz z multimetrami 3280-10F 
i 3280-20F producent dostar-
cza komplet przewodów po-
miarowych L9208 oraz fute-
rał 9398. Jako wyposażenie 
opcjonalne do tych multime-
trów można zamówić sondę 
elastyczną CT6280, futerał 
C0205, uchwyt na przewo-
dy pomiarowe 9209 nakłada-
ny na tylną ściankę multimetru, 
dwie sondy szpilkowe L4933 
i dwa miniaturowe chwytaki 
krokodylowe L4934.

W kompletach 3280-70F 
i 3280-90F multimetrów są 
cęgi elastyczne CT6280, fute-
rał C0205 i zestaw przewodów 
L9208. Można do nich dokupić 
wymienione akcesoria, tj. uchwyt 
na przewody pomiarowe 9209, 
sondy szpilkowe L4933 i chwy-
taki krokodylowe L4934.  ■

mgr inż. Leszek Halicki,
LABIMED ELECTRONICSRys. 2. Multimetr cęgowy 3280-20F z sondą elastyczną CT6280

Sonda CT6280 spełnia 
wymagania normy 
bezpieczeństwa 
EN61010 na kategorię 
IV 300 V i III 600 V.


