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Precyzyjne woltomierze 
laboratoryjne
HIOKI DM7275 i DM7276
Japońska fi rma HIOKI wprowadziła na rynek aparatury pomiarowej dwa nowe 
laboratoryjne woltomierze napięcia stałego DM7275 i DM7276 (fot. 1) z wyświetlaczem 
długości 7½ cyfry. Nowe przyrządy wyróżniają się wysoką dokładnością pomiaru 
i doskonałą długoterminową stabilnością wskazań. Są też w dużym stopniu 
odporne na zakłócenia. Ze względu na te własności są, jak twierdzi ich producent, 
równoważne woltomierzom 8½ cyfry klasy referencyjnej. Przewiduje się, że nowe 
woltomierze znajdą zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki, zarówno 
w placówkach naukowo-badawczych, jak i na liniach produkcyjnych.

Własności podstawowe
Oba przyrządy mierzą napięcie 
stałe (metodą konwersji delta-
sigma) i jednocześnie, w razie 
potrzeby, temperaturę, której 
wskazania wykorzystują do re-
alizacji funkcji kompensacji tem-
peraturowej bieżącego wskaza-
nia napięcia.

Użytkownik przyrządu ma
do wyboru pięć podzakresów 
pomiarowych napięcia stałego: 
0,1; 1; 10; 100 i 1000 V wskazy-
wanego z rozdzielczością rów-
ną odpowiednio 10n, 100n,
1, 10 i 100 µV (przy maksymal-
nej liczbie wyświetlanych cyfr). 
Wszystkie podzakresy są usta-
wiane automatycznie lub, w ra-
zie potrzeby, ręcznie.

Użytkownik konfi gurując wol-
tomierz do pomiaru napięcia 
stałego może też ustawić war-
tość jego rezystancji wejściowej. 
W trybie automatycznym impe-
dancja wejściowa woltomierza 
wynosi na trzech dolnych pod-
zakresach co najmniej 10 GΩ 
(na ekranie jest wtedy wyświetla-
ny symbol „Hi-Z”), a na pozosta-
łych dwóch jest równa 10 MΩ. 
Gdy użytkownik nie wybierze 
trybu automatycznego, to rezy-

Fot. 1. Woltomierz cyfrowy HIOKI DM7276

stancja wejściowa jest ustawia-
na domyślnie na 10 MΩ.

Dokładność i stabilność 
danych pomiarowych
Oba przyrządy wyróżniają się 
wyjątkową stabilnością długo-
okresową i doskonałymi para-
metrami temperaturowymi. Róż-
nią się wyłącznie długookresową 
dokładnością pomiaru gwaran-
towaną dla tych woltomierzy 
przez jeden rok. Woltomierz 
DM7276 charakteryzuje się do-

kładnością równą 9 ppm, a wol-
tomierz DM7275 – 20 ppm, 
przy czym wymienione war-
tości dotyczą podzakresu po-
miarowego 10 V.

Rdzeniem nowych woltomie-
rzy jest nowo opracowane przez 
fi rmę HIOKI źródło napięcia od-
niesienia o dużej stabilności oraz 
przetwornik a/c o wysokiej roz-
dzielczości. Podzespoły użyte 
do budowy tego rdzenia prze-
chodzą specjalne testy fabryczne 
i długookresową ocenę, zanim 

zostaną wmontowane w jego 
układ. W połączeniu z opra-
cowaną przez HIOKI w pełni 
automatyczną techniką samo-
kalibracji pozwala to na uzyski-
wanie wymienionej dokładno-
ści (9 ppm).

Parametry źródła odniesie-
nia nie ulegają zmianom przy 
zmieniającej się temperaturze 
otoczenia i to w szerokim za-
kresie zmian tego parametru 
(nawet szerszym niż zadekla-
rowany w danych technicznych 
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przedstawianych woltomierzy), 
dzięki czemu uzyskuje się dużą 
powtarzalność otrzymywanych 
wyników pomiarów.

Układy woltomierza, których 
zadaniem jest zminimalizowa-
nie wpływu zmian temperatu-
ry zawierają podzespoły czułe 
na zewnętrzne sygnały zakłóca-
jące i aby uzyskać pomiar stabil-
ny w długim okresie czasu, trze-
ba zastosować kalibrację własną. 
W obu woltomierzach HIOKI 
uzyskano wartości dwóch pa-
rametrów charakteryzujących 
ich odporność na zakłócenia tj. 
współczynnika tłumienia syg-
nału współbieżnego (CMRR) 
i wejściowego prądu polary-
zującego na poziomie cechują-
cym przyrządy klasy referencyj-
nej. Wartość pierwszego z tych 
parametrów jest równa co naj-
mniej 140 dB dla sygnału stałe-
go i co najmniej 100 dB dla syg-
nału przemiennego, drugiego 
zaś − 10 nA.

Funkcje poprawiające 
stabilność pomiaru
Aby zapewnić stabilność otrzy-
mywanych wskazań napięcia 
użytkownik woltomierza może, 
zależnie od potrzeby, samo-
dzielnie ustawić czas całkowa-
nia, który jest czasem, w którym 
mierzony sygnał jest uśrednia-
ny. Czas całkowania jest wpro-
wadzany w trakcie konfigurowa-
nia woltomierza w jednostkach 
PLC lub milisekundach. 1 PLC 
odpowiada jednemu okresowi 
napięcia przemiennego sieci za-
silającej przyrząd. Gdy do zasi-
lania wykorzystuje się napięcie 
o częstotliwości 50 Hz, to 1 PLC 
odpowiada 20 ms. W konfigura-
cyjnym menu ekranowym usta-
wiania czasu całkowania są wy-
świetlane trzy przyciski szybkości 
pomiaru „FAST” (pomiar szybki), 
„MEDIUM (pomiar ze średnią 
szybkością) i „SLOW” (pomiar 
wolny), których naciśnięcie usta-
wia czas całkowania odpowiednio 
na 1, 10 i 100 PLC. Niezależnie 
od tego użytkownik może wpro-

wadzić czas całkowania w trybie 
ręcznym („MANUAL”) w jed-
nostkach PLC (100, 10, 1, 0,2 
i 0,02 PLC) lub w milisekundach 
w zakresie od 1 do 9999 ms, 
ze skokiem 1 ms.

Drugą funkcją pozwalającą 
na uzyskiwanie stabilnych wska-
zań jest funkcja wygładzania, do-
stępna tylko w trybie pomiaru 
ciągłego woltomierza. Funkcja 
wygładzania uśrednia kolejne 
wskazania przy użyciu metody 
średniej ruchomej. Użytkownik 
wybiera wcześniej liczbę uśred-
nień od 2 do 100 ze skokiem 1. 
Wartość domyślna liczby uśred-
nień wygładzania jest równa 4. 
Przy włączonej funkcji wygładza-
nia nie zmienia się szybkość od-
świeżania ekranu, wzrasta nato-
miast czas odpowiedzi.

Funkcja sprawdzania 
stanu styku
Do wielu ważnych prognozo-
wanych zastosowań nowych 
woltomierzy zalicza ich produ-
cent również testy produkcyjne 
i prace wykonywane przy kon-
serwacji akumulatorów litowo-
jonowych. W trakcie kontroli ja-
kości w procesie produkcyjnym 
akumulatora litowo-jonowego 
mierzy się napięcie między elek-
trodą (zaciskiem) akumulatora 
a powierzchnią zewnętrzną jego 
obudowy. Zły styk między sondą 
pomiarową a powierzchnią obu-
dowy jest powodem zmniejsze-
nia się pojemności między linia-
mi (przewodami) pomiarowymi. 
Pomiar zewnętrznego poten-
cjału jest skuteczny przy wy-
krywaniu uszkodzonych miejsc 
w ochronnej warstwie izolacyj-
nej (folii aluminiowej) pokrywa-
jącej zewnętrzne powierzchnie 
obudowy akumulatora litowo
-jonowego. Obudowy takie 
mają wytłaczane powierzchnie 
zewnętrzne, stąd też przy ich 
testowaniu jest ważna nie tyle 
dokładność, co styk sondy po-
miarowej z powierzchnią. Wol-
tomierze DM7275 i DM7276 
sprawdzają styk, mierząc pojem-

ność między sondą pomiarową 
a miejscem jej styku. Używają 
do tego niewielkiego napięcia 
przemiennego o wartości sku-
tecznej 10 mV. Napięcie to nie 
ma żadnego wpływu na obiekt 
pomiarowy. Użytkownik wol-
tomierza może ponadto usta-
wiać próg mierzonej pojemno-
ści w zakresie od 0,5 do 50 nF, 
sprawdzając jednocześnie wynik 
pomiaru pojemności za pomocą 
wbudowanej w woltomierz funk-
cji monitora pojemności.

Tryby pomiarowe
Każdy z woltomierzy może pra-
cować, zależnie od wyboru użyt-
kownika, w jednym z dwóch try-
bów pomiarowych tj. w trybie 
ciągłym (stanie „RUN”) lub wy-
zwalanym.

Domyślnym trybem pracy 
jest pomiar ciągły, rozpoczyna-
ny i kończony naciśnięciem przy-
cisku „RUN/STOP”, gdy wol-
tomierz znajduje się w stanie 
„STOP”. Wskazanie wyświet-
lacza jest wtedy stale odświe-
żane i może być automatycz-
nie „zamrożone”, aby ułatwić 
użytkownikowi odczytanie wy-
niku pomiaru. Po zakończeniu 
pomiaru ciągłego, po przejściu 
przyrządu w stan „STOP” ostat-
nie wskazanie pozostaje na wy-
świetlaczu, lecz już nie jest od-
świeżane. Aby włączyć wtedy 
odświeżanie wskazania trzeba 
ponownie wprowadzić przyrząd 
w tryb pomiaru ciągłego lub wy-
konać pomiar wyzwalany, naci-
skając przycisk „TRIG”.

Sposób rozpoczęcia pomia-
ru w trybie wyzwalanym za-
leży od stanu, w którym wol-
tomierz aktualnie się znajduje. 
W trybie „STOP” wyzwolenie 
pomiaru może nastąpić tylko 
po naciśnięciu przycisku „TRIG”, 
a przyrząd nie zaakceptuje wte-
dy doprowadzenia sygnału wy-
zwalającego do wejścia interfejsu 
EXT I/O, ani też rozkazu *TRIG 
z komputera. W stanie współ-
pracy z zewnętrznym źród-
łem wyzwalania „EXTERNAL” 

przyrząd rozpoczyna pomiar 
po naciśnięciu przycisku „RUN”, 
doprowadzeniu zewnętrzne-
go sygnału wyzwalającego lub 
rozkazu *TRIG. Gdy przyrząd 
znajduje się w trybie „RUN”, 
to wyzwalanie jest doprowa-
dzane automatycznie, po czym 
jest prowadzony pomiar ciągły. 
Użytkownik może wprowadzić 
wartość opóźnienia między mo-
mentem doprowadzania sygna-
łu wyzwalającego a rozpoczę-
ciem pomiaru w zakresie od 0 
do 9999 ms, ze skokiem 1 ms, 
może też ustawić liczbę wy-
konywanych pomiarów od 1 
do 5000, przy czym wartość 
domyślna jest równa 1.

Pomiar następuje po dopro-
wadzeniu sygnału wyzwalające-
go w sytuacji, w której przyrząd 
znajduje się w stanie oczekiwa-
nia na wyzwolenie. Przy usta-
wieniu liczby pomiarów na „1” 
czas pomiaru składa się z trzech 
czasów: czasu sprawdzania stanu 
styku (o ile ta funkcja jest włączo-
na), czasu opóźnienia wyzwala-
nia i czasu pomiaru właściwego. 
Na koniec przyrząd przecho-
dzi w stan oczekiwania na wy-
zwolenie. Przy ustawieniu licz-
by pomiarów na „n”, właściwy 
czas pomiaru składa się z n cza-
sów cząstkowych. Cząstkowy 
czas pomiaru jest wtedy rów-
ny ustawionemu czasowi cał-
kowania.

Wyniki otrzymywane kolejno 
w trakcie pomiaru są zapisywa-
ne w wewnętrznej pamięci wol-
tomierza, która ma konstrukcję 
bufora pierścieniowego składa-
jącego się z 5000 komórek. Gdy 
pamięć ta zapełni się, to następny 
nowy zapis zastępuje zapis naj-
starszy. Zawartość tej pamięci 
można sprawdzać w trybie wy-
świetlania wykresu trendu. Moż-
na też ją wyprowadzić na pamięć 
zewnętrzną USB.

Pomiar temperatury
Oba woltomierze mierzą tem-
peraturę w zakresie od -10 
do 60°C i wskazują ją z rozdziel-
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czością równą 0,1°C. Na tylnej 
płycie woltomierza znajduje się 
specjalne gniazdo, do którego 
dołącza się termistorowy czuj-
nik temperatury Z2001. Czuj-
nik HIOKI oferuje wyłącznie jako 
wyposażenie opcjonalne.

Korygowanie bieżącego 
wskazania
Funkcje korygowania bieżącego 
wskazania dostępne w obu wol-
tomierzach to: kompensacja tem-
peraturowa, skalowanie i usta-
wianie punktu zerowego.

Własność jednoczesnego po-
miaru napięcia i temperatury 
wykorzystuje się w obu wol-
tomierzach do realizacji funkcji 
kompensacji temperaturowej 
wskazania napięcia. Funkcja kom-
pensacji przelicza bieżące wska-
zanie napięcia stałego uzyskane 
w danej temperaturze otocze-
nia miejsca pomiaru (zmierzo-
nej za pomocą czujnika Z2001) 
na wartość tego napięcia w tem-
peraturze odniesienia (np. 20°C). 
Aby otrzymać wartość skorygo-
waną trzeba przed pomiarem 
wprowadzić do pamięci wol-
tomierza wartości temperatu-
ry odniesienia i współczynnika 
temperaturowego.

Funkcja skalowania wykorzy-
stuje do korekcji wskazań funk-
cję liniową, przeliczając wyniki 
pomiarów zgodnie ze wzorem 
VS = A x VT0 + B, w którym 
A jest współczynnikiem wzmoc-
nienia, B wartością offsetu, VT0 
wartością napięcia po wykona-
niu kompensacji temperaturo-
wej i zerowania, a VS wartością 
napięcia po skalowaniu.

Funkcja zerowania zeruje 
wskazanie woltomierza po naciś-
nięciu przez użytkownika przyci-
sku „NULL”. Od tego momentu 
wartość napięcia VN wyświet-
lana w momencie wyzerowa-
nia wskazania jest odejmowa-
na od każdego kolejnego wyniku 
pomiaru. Użytkownik może też 
samodzielnie wprowadzić war-
tość napięcia, które woltomierz 
będzie następnie traktować jako 

punkt zerowy, odejmując tę war-
tość od kolejnych wyników po-
miarów. Zakres ustawiania punk-
tu zerowego wynosi od -1000 V
do +1000 V, przy czym domyśl-
ną wartością jest 0 V.

Wyświetlanie
Oba woltomierze mają kolorowy 
ekran ciekłokrystaliczny z gra-
fi czną matrycą TFT o przekąt-
nej 4,3”. Ekran zawiera dotyko-
wy panel rezystywny. Położenie 
na ekranie panelu dotykowe-
go można dowolnie ustawiać 
w procesie konfi guracji. Panel 
można nawet obsługiwać, mając 

założoną na rękę rękawicę. Pole 
cyfrowe wyświetlacza ma dłu-
gość 7½ cyfry, pod nim zaś znaj-
duje się analogowy bargraf.

Należy podkreślić, że ekran 
zastosowany w woltomierzach 
DM7275 i DM7276 wyświetla 
nie tylko wartości cyfrowe, lecz 
również przebiegi. Użytkownik 
może korzystać z różnorodnych 
funkcji, w tym z wyświetlania 
trendu zmian mierzonego na-
pięcia, wyświetlania wyników 
obliczeń statystycznych, auto-
matycznego zamrażania wskaza-
nia, komparatora z funkcją BIN, 
wygładzania wskazań bargrafu, 
dostosowywania wyglądu wy-
świetlacza do swoich potrzeb 

oraz pamięci wszystkich doko-
nanych ustawień.

Po włączeniu funkcji wyświet-
lania trendu napięcia przyrząd 
wyświetla przebieg napięcia 
w funkcji czasu. Poszczególne 
wartości są wyświetlane z od-
stępem odpowiadającym usta-
wionemu czasowi całkowania, 
od 1 do 9999 ms. Korzystając 
z wykresu trendu można spraw-
dzać otrzymane dane pomiaro-
we obserwując ich wolne zmiany 
lub wychwytując krótkie zmia-
ny napięcia, będące np. zakłó-
ceniami. Użytkownik obser-
wując przebieg trendu może 

go powiększać lub zmniejszać, 
zmieniać położenie na ekranie 
i regulować podstawę czasu. 
Jest też dostępna funkcja 
„Auto Once” ustawiająca auto-
matycznie, po naciśnięciu przyci-
sku, oś napięcia wyświetlonego 
przebiegu tak, aby zoptymalizo-
wać warunki obserwacji.

Wyświetlane dane będące 
wynikami obliczeń statystycz-
nych to nie tylko wartość mak-
symalna, minimalna i średnia, 
lecz również dane przydatne 
w procesach produkcyjnych ta-
kie jak odchylenie standardowe 
(z populacji i próby) oraz indeksy 
zdolności procesu Cp i Cpk. Przy 
obliczaniu danych statystycz-

nych woltomierz uwzględnia 
dane z maksymalnie 1000000 
punktów pomiarowych.

Automatyczne zamrażanie 
wskazania „Auto Hold” to funk-
cja będąca rozwinięciem funkcji 
zamrażania bieżącego wskazania 
„Hold” spotykanej obecnie po-
wszechnie w multimetrach cy-
frowych. Po włączeniu zamra-
żania automatycznego bieżące 
wskazanie jest zapamiętywane 
i wyświetlane dopiero wtedy, 
gdy się ustabilizuje.

Funkcja komparatora na bie-
żąco porównuje wyświetlo-
ny wynik pomiaru z dwoma 

wartościami granicznymi górną 
i dolną ustawionymi przez użyt-
kownika przyrządu, po czym 
sygnalizuje odpowiednim kolo-
rem podświetlenia ekranu wy-
nik porównania − tj., czy wy-
nik ten jest większy od górnej 
wartości granicznej, mniejszy 
od dolnej wartości granicznej, 
czy też wypada w oknie wyzna-
czonym przez te dwie wartości 
graniczne. Rozwinięciem funk-
cji komparatora jest tryb BIN, 
który umożliwia przypisywa-
nie otrzymywanych wyników 
kategoriom (w tym przypadku 
dziesięciu) określonym przez 
wybrane wartości graniczne, 
górną i dolną.

Fot. 2. Płyta tylna woltomierza HIOKI DM7275
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Bargraf analogowy jest wygod-
nym narzędziem do obserwa-
cji trendów zmian mierzonego 
napięcia oraz wychwytywa-
nia nagłych jego zmian. Bargraf 
ze względu na dużą szybkość 
dziania może z powodzeniem 
zastąpić wskazówkę miernika 
analogowego, przy czym jego 
wskazanie odpowiada wskaza-
niu pola cyfrowego wyświetlacza 
woltomierza. Własnością wol-
tomierza usprawniającą korzy-
stanie z bargrafu przez ułatwie-
nie odczytywania jego wskazań 
w sytuacjach, w których ulega-
ją one nagłym i częstym zmia-
nom jest wymieniona funkcja 
wygładzania.

Użytkownik konfi gurując przy-
rząd przed pomiarem może 
wybrać i ustawić maksymal-
ne wskazanie pola cyfrowego 
wyświetlacza na 12000000, 
1200000, 120000, 12000 lub 
1200, co odpowiada długoś-
ciom wyświetlacza równym od-
powiednio 7½, 6½, 5½, 4½ 
i 3½ cyfry. Może też ustawić 
datę i czas bieżący, kolor i ja-
skrawość ekranu, dźwięki syg-
nalizujące różne operacje i stany 
przyrządu, zablokować klawiatu-
rę, nadawać otrzymanym wyni-
kom pomiarów etykiety, włączyć 
wyświetlanie przecinka zamiast 

kropki dziesiętnej, ustawić czę-
stotliwość sieci (mimo, że jest 
wykrywana i ustawiana auto-
matycznie), a także ustawić wy-
świetlanie na ekranie tylko na-
pięcia lub tylko temperatury. 
Wszystkie dokonane ustawie-
nia konfi guracyjne może na ko-
niec zapisać jako zestaw nastaw 
płyty przedniej (panelu) w pa-
mięci wewnętrznej woltomie-
rza, przy czym liczba takich za-
pisanych zestawów nie może 
przekroczyć 30.

Interfejsy 
i oprogramowanie
Firma HIOKI produkuje wol-
tomierze DM7275 i DM7276 
w trzech wersjach różniących 
się między sobą tylko rodza-
jem oraz liczbą interfejsów ko-
munikacyjnych (fot. 2). Interfej-
sy te są montowane wyłącznie 
fabrycznie, stąd też zamawia-
jąc woltomierz trzeba zdecydo-
wać się na wersję odpowiadają-
cą własnym potrzebom w tym 
względzie.

Wersje podstawowe wolto-
mierzy DM7275-01 i DM7276-01
mają wbudowane interfejsy 
LAN i USB device, a ponadto 
interfejs USB host przeznaczo-
ny do obsługi pamięci przenoś-
nych USB. Gniazdo interfejsu 

USB host jest umieszczone dla 
wygody użytkownika na przed-
niej płycie woltomierza. Każ-
dy z woltomierzy, niezależnie 
od wersji jest też wyposażony 
w interfejs zewnętrznego stero-
wania „EXT I/O”. Gniazdo tego 
interfejsu (z 37 wyprowadzenia-
mi) znajduje się na tylnej płycie 
woltomierza. Zadaniem sygna-
łów doprowadzanych do gniazda 
jest zdalne sterowanie przyrzą-
dem, a sygnałów wyprowadza-
nych − informowanie o bieżą-
cym stanie przyrządu. Sygnały 
wejściowe są wykorzystywane 
do: wyzwalania pomiaru, bloka-
dy przycisków na płycie przed-
niej woltomierza, drukowania 
oraz ładowania zestawów na-
staw konfi guracyjnych. Sygna-
ły wyprowadzane sygnalizują 
koniec pomiaru oraz informują 
o decyzji komparatora.

W ofercie producenta wolto-
mierzy są też wersje DM7275-02
i DM7276-02 z wbudowa-
nym dodatkowo interfejsem 
GPIB oraz wersje DM7275-03
i DM7276-03 z interfejsem 
RS-232C, zamiast interfejsu GPIB. 
Należy jeszcze dodać, że wer-
sje DM7275-03 i DM7276-03 są 
jako jedyne z serii przystosowa-
ne do współpracy z opcjonalną 
drukarką termiczną 9442.

Firma HIOKI oferuje oprogra-
mowanie użytkowe, które moż-
na pobrać bez opłat z jej strony 
internetowej, akceptując warun-
ki licencjodawcy.

Wyposażenie
W wyposażeniu fabrycznym 
woltomierzy DM7275 i DM7276 
jest tylko CD z instrukcją obsłu-
gi rozkazów komunikacyjnych 
i sterownikiem USB, a ponad-
to przewód zasilający i instruk-
cja obsługi w wersji papierowej. 
W komplecie nie ma żadnych ak-
cesoriów pomiarowych (prze-
wodów, sond, chwytaków), któ-
re trzeba zakupić osobno.

Inne własności
Oba woltomierze są zasilane 
z sieci napięcia przemiennego 
ustawianego automatycznie w za-
kresie od 100 do 240 V i po-
bierają z niej moc 30 VA. Mają 
identyczne obudowy o wymia-
rach 215 x 88 x 232 mm. Masa 
woltomierzy w wersji „-01” wy-
nosi 2,3 kg, a w wersjach „-02” 
i „-03” – 2,4 kg.

Wol tomierze DM7275 
i DM7276 oferuje w Polsce fi rma
LABIMED ELECTRONICS.  ■

mgr inż. Leszek Halicki
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Multimetry cęgowe 3280-10F i 3280-20F
WAR TO WIEDZIEĆ

Dwa nowe multimetry cęgowe 3280-10F i 3280-20F (fot.) wyprodukowane przez ja-
pońską fi rmę HIOKI zastępują produkowane wcześniej multimetry 3280-10 i 3280-20. 
Oba przyrządy współpracują z opcjonalnymi cęgami elastycznymi CT6280 i tym tylko 
różnią się od swoich poprzedników. Multimetry 3280-10F i 3280-20F mają cęgi o we-
wnętrznej średnicy 33 mm i mierzą prąd przemienny na podzakresach 42,00; 420,0 
i 1000 A. Mierzą ponadto napięcie przemienne i stałe oraz rezystancję. Sprawdzają też 
ciągłość obwodu. Wersja 3280-10F mierzy wartość średnią sygnału przemiennego, a wer-
sja 3280-20F – rzeczywistą wartość skuteczną (True RMS). Po dołączeniu cęgów ela-
stycznych CT6280 można za ich pomocą mierzyć prądy przemienne na podzakresach 
420,0 i 4200 A. Cęgi elastyczne po założeniu mogą objąć obiekt o średnicy nie więk-
szej niż 130 mm. Średnica przewodu cęgów wynosi 5 mm, a przewód łączący je z mul-
timetrem ma długość 800 mm. Multimetry 3280-10F i 3280-20F są oferowane również 
w komplecie z wymienionymi cęgami pod oznaczeniami 3280-70F i 3280-90F. Oferuje 
je w Polsce fi rma LABIMED ELECTRONICS Sp. z o.o.

(LABIMED ELECTRONICS)


