
Nowy miernik mocy jest następcą pro-
dukowanego wcześniej miernika 3187, 
ma też większość funkcji produkowanego 
równolegle miernika 3332. Główne włas-
ności nowego miernika to szeroki zakres 
mierzonego prądu (od 100 mA do 30 A) 
przydatny przy testowaniu prawie wszyst-
kich urządzeń gospodarstwa domowego 
(np. chłodziarek, klimatyzatorów) zasila-
nych napięciem przemiennym (z wyjąt-
kiem tych o bardzo małym poborze prądu 
w stanie czuwania – gotowości do pracy), 
wysoka dokładność pomiaru równa 0,1% 
(w porównaniu z dokładnością 0,4% 
miernika 3187) oraz trzyletni okres gwa-
rantowanej dokładności, wydłużony trzy-
krotnie w porównaniu z miernikiem mocy 
3187, co pozwala zmniejszyć koszty kali-
bracji. Miernik mocy 3334 spełnia też 
rosnące wymagania odnośnie pomiarów 
mocy prądu stałego, w związku z coraz 
większą popularnością urządzeń zasila-
nych z baterii lub akumulatora oraz alter-
natywnych źródeł zasilania, umożliwiając 
sporządzanie charakterystyk ładowania i 
rozładowywania. Nie bez znaczenia jest 
przystępna cena przyrządu w stosunku 
do jego możliwości pomiarowych.

Funkcje pomiarowe
Zasilany z sieci 230 V, miernik mocy 

3334 (rys. 1) mierzy napięcie przemienne 
i stałe od 0,15 V do 300 V na czterech 

podzakresach 15, 30, 150 i 300 V oraz 
jednocześnie prąd przemienny i stały od 
1 mA do 30 A na sześciu podzakresach 
100 i 300 mA oraz 1, 3, 10 i 30 A. Mierzy 
też częstotliwość oraz wartość szczyto-
wą napięcia i prądu. Wyboru potrzebne-

go podzakresu pomiarowego napięcia 
i prądu przyrząd dokonuje automatycz-
nie. Użytkownik w razie potrzeby może 
przełączyć przyrząd na „zmianę ręczną” 
i samodzielnie wybierać potrzebny pod-
zakres.

Miernik Mocy Hioki 3334
Szeroką ofertę przyrządów 
pomiarowych produkowanych 
przez japońską firmę HIOKI 
uzupełnił nowy, laboratoryjny 
miernik mocy 3334. Przyrząd 
jest przeznaczony do pomiarów 
w instalacjach jednofazowych 
prądu przemiennego i prądu 
stałego.

Leszek Halicki

Rys. 1. Miernik mocy HIOKI 3334

Rys. 2. Tylna płyta miernika mocy HIOKI 3334
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Przyrząd przy pomiarze stosuje metodę 
jednoczesnego, cyfrowego próbkowania 
napięcia i prądu z częstotliwością 74,4 kHz, 
przy czym otrzymywane wartości skutecz-
ne są typu True RMS, a więc w dużym stop-
niu niezależne od stopnia odkształcenia 
przebiegu od sygnału sinusoidalnego.

Na podstawie uzyskanych danych 
pomiarowych przyrząd oblicza moc czyn-
ną i pozorną, współczynnik mocy, całkę 
mocy czynnej i całkę prądu.

Wszystkie gniazda w tym pomiarowe, 
interfejsów oraz wyjścia analogowego (U, 
I, P)/przebiegu (u, i, p) są umieszczone 
na tylnej płycie przyrządu (rys. 2).

Szczegółowe dane techniczne mier-
nika mocy 3334 wraz z rozdzielczościa-
mi wskazania i dokładnościami pomiaru 
podano w załączonej tablicy.

Wyświetlanie wyników pomiarów
Przyrząd wyposażono w cztery wyświet-

lacze zbudowane z siedmiosegmento-
wych, czerwonych wskaźników typu LED. 
Oprócz tego diody LED umieszczone na 
płycie czołowej sygnalizują stany konfi-
guracyjne przyrządu, spełniają też zada-
nia ostrzegawcze informując użytkownika 
np. o wystąpieniu impulsu napięciowego 

lub prądowego o wartości szczytowej 
przekraczającej znacznie zakres wyświet-
lania miernika.

Bieżące wskazania wyświetlaczy mier-
nika można „zamrozić” naciskając przy-
cisk HOLD. Można też przyciskiem PEAK 
HOLD „zamrozić” wskazanie wartości 
szczytowej.

Elementy obsługowe
Do wyboru podzakresów pomiarowych 

oraz konfigurowania rodzajów pracy przy-
rządu służą przyciski dotykowe, herme-
tycznie szczelne. Gdy przyrząd pracuje 
w trybie zdalnego sterowania (REMOTE) 
za pośrednictwem interfejsu, to przy-
ciski znajdujące się na płycie czołowej 
można zablokować wybierając funkcję 
KEY LOCK.

Współpraca z komputerem
Miernik mocy jest oferowany w dwóch 

wersjach różniących się tylko liczbą inter-
fejsów. Wersja tańsza 3334 jest wypo-
sażona standardowo tylko w interfejs 
RS-232C. W wersji droższej 3334-01 są 
montowane standardowo dwa interfejsy: 
RS-232C i GPIB.

Wymiary i masa
Miernik mocy ma masę 2,5 kg i jest 

montowany w kompaktowej obudowie  
o wymiarach 210x100x245 mm.

Leszek Halicki 
LABIMED ELECTRONICS
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TabLIca. Dane techniczne miernika mocy HIOKI 3334

Typ instalacji Jednofazowa, dwuprzewodowa a.c/d.c.

Mierzone parametry
Napięcie, prąd, moc czynna, moc pozorna, współczynnik 
mocy, częstotliwość, całka prądu, całka mocy czynnej, 
wartość szczytowa (napięcia i prądu)

Metoda próbkowania Jednoczesne, cyfrowe próbkowanie napięcia i prądu,  
True RMS

Częstotliwość próbkowania Ok. 74,4 kHz
Wybór podzakresu pomiarowego Automatyczny lub ręczny (przełączany)
Podzakresy pomiarowe napięcia 15,000/30,00/150,00/300,0 V
Podzakresy pomiarowe prądu 100,00 mA/300,0 mA/1,0000 A/3,000 A/10,000 A/30,00 A
Zakres pomiaru mocy czynnej Od 1,5000 W do 9,000 kW
Pasmo pomiaru d.c., od 45 Hz do 5 kHz
Dokładność pomiaru (gwarantowana w warunkach: temperatura 23oC ±5oC i wilgotność względna 80% 
maks., współczynnik mocy =1, takie same napięcie przewodowe = 0 V)

Okres gwarantowanej dokładności 
Maksymalnie 3 lata (wartości wyspecyfikowanej dokładności 
różnią się zależnie od tego, czy przyrząd jest użytkowany 
przez rok czy przez 3 lata)

Efektywny zakres pomiaru Napięcie, prąd: od 1 do 100% (moc: od 0% do 100%)
Efekt współczynnika mocy (przy PF=0,5) Maksymalnie ±0,4% w.w. (od 45 do 66 Hz)
Współczynnik temperaturowy Maksymalnie ±0,03% w.p. /oC

Dokładność podstawowa ±0,1% w.w. ±0,1% w.p. (1 rok)
±0,1% w.w. ±0,2% w.p. (3 rok)

w.w. = wartość wskazywana, w.p. = wartość pełnozakresowa


