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MultiMetr cęgowy HioKi 3288–20

Funkcje, podzakresy pomiarowe, roz-
dzielczości wskazania i dokładności pomia-
ru podano w tablicach załączonych do arty-
kułu. Multimetr cęgowy 3288–20 podobnie 
jak i inne przyrządy firmy HIOKI oferuje 
firma LABIMED ELECTRONICS, wyłącz-
ny dystrybutor produktów tej firmy na ryn-
ku polskim.

Cęgi prądowe
Jest to charakterystyczny element każ-

dego przyrządu mierzącego prąd metodą 
pośrednią, wygodną i bezpieczną dla użyt-
kownika. Cęgi multimetru 3288–20 mogą 
objąć przewód o średnicy do 35 mm, a dzię-
ki niewielkiej grubości (10 mm), pozwalają 
dotrzeć nawet do trudno dostępnych prze-
wodów w wiązkach. Przycisk otwierania 
cęgów, który w typowym przyrządzie cę-
gowym występuje zazwyczaj z lewej stro-

Japońska firma HIOKI produkuje od kilku lat kieszonkowe multimetry cęgowe o unikatowej 
konstrukcji, dzięki której są one nie tylko bardzo cienkie i lekkie, ale też dokładne i bezpieczne 
w obsłudze. Ofertę tych przyrządów wzbogacił niedawno multimetr cęgowy 3288–20 mierzący 
prądy stałe i przemienne do 1000 A, przy czym w przypadku tych drugich również odkształcone.

ny obudowy, został w przypadku 3288–20 
powtórzony z prawej strony. Takie rozwią-
zanie zapewnia komfort obsługi zarówno 
osobom prawo, jak i leworęcznym. Choć 
wewnątrz cęgów znajduje się rdzeń ze stali 
krzemowej, to jest on całkowicie osłonię-
ty. W typowym mierniku cęgowym blachy 
rdzenia w miejscach styków połówek cęgów 

są nieosłonięte, co ma niekorzystny wpływ 
na bezpieczeństwo obsługi.

Wyświetlacz
Ciekłokrystaliczny wyświetlacz multi-

metru cęgowego 3288–20 charakteryzuje się 
maksymalnym wskazaniem 4199 odświeża-
nym 2,5 raza na sekundę. Oprócz bieżące-
go wyniku pomiaru wyświetlacz wskazuje 
symbol i jednostkę wybranej funkcji po-
miarowej oraz inne symbole informacyj-
ne. Bieżące wskazanie wyświetlacza można 

Tablica 1. Funkcje, podzakresy i dokładności pomiaru multimetru HIOKI 3288–20

Typ pomiaru Podzakresy Dokładność

Pomiar prądu 
przemiennego 100,0/1000 A

od 45 Hz do 66 Hz od 10 do 45 Hz 
i od 66 do 500 Hz

±(1,5% w.w. + 5 cyfr) ±(2% w.w. + 5 cyfr)

Pomiar prądu stałego 100,0/1000 A ±(1,5% w.w. +5 cyfr)
Pomiar napięcia 
przemiennego 4,200/42,00/420,0/600 V ±(2,3% w.w. ±8 cyfr)

Pomiar napięcia 
stałego

420,0m/4,200/42,00 
/420,0/600 V ±(1,3% w.w. +4 cyfry)

Pomiar rezystancji 420,0/4,200k/42,00k/420,0k
/4,200M/42,00 MΩ ±(2,0% w.w. ±4 cyfry)

Test ciągłości podzakres 420,0 Ω ±(2,0% w.w. ±6 cyfr)
w.w. = wartość wskazywana

Multimetr cęgowy 3288–20

w razie potrzeby zamrozić naciskając przy-
cisk „HOLD”.

Funkcje i podzakresy pomiarowe
Głównym zadaniem każdego multime-

tru cęgowego jest pomiar prądu. Multimetr 
3288–20 mierzy prąd stały i przemien-
ny na dwóch podzakresach: 100 i 1000 A, 
przy rozdzielczości wskazania wynoszącej 
odpowiednio 0,1 i 1 A. Podzakresy są wy-
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W ofercie również szeroka gama: multimetrów cęgowych na prąd stały i przemienny, rejestratorów, analizatorów jakości zasilania, mierników i analizatorów mocy, testerów wytrzymałości i rezystancji izolacji oraz innych przyrządów dla elektryków

Rejestratory 8860–50/8861–50
■ 16/32 kanały
■ rejestrator, oscyloskop i logger
■ 20 MSa/s
■  wymienne

moduły

Analizator mocy 3390
■ 4 izolowane kanały U/I
■  zakres pomiaru:

do 1500 V/500 A
(cęgami)

Rejestrator 8847
■  16 kanałów

analogowych
■ 20 MSa/s
■ wymienne moduły

Przenośny tester 
wytrzymałości
izolacji 3173–03
■  napięcie pomiarowe:

od 0 do 3 kV a.c.
Cena 5300 zł (plus VAT 22%)

Analizator jakości
zasilania 3197
■ 3 kanały prądowe i 3 napięciowe
■  wykrywanie,

rejestracja
i analiza
anomalii sieci

■ FFT (do 50.)

02–796 Warszawa,
ul. Migdałowa 10

tel./fax: 22 649–94–52,
649–58–11, 648–96–84

Mierniki mocy 3169–20/-21
■ 4 kanały prądowe i 3 napięciowe
■ pomiar prądu od 5 do 5000 A (cęgami)
■  rejestracja mocy, zapotrzebowania

i harmonicznych

Rejestrator 8870–20
■ 2 kanały
■  kompaktowa

obudowa
(176x101x41 mm)
masa: 600 g

■  próbkowanie 1 MSa/s
■  USB 2.0, oprogramowanie w komplecie

Cena 4900 zł (plus VAT 22%)

PRZYRZĄDY
POMIAROWE

Rejestrator 8870–20Rejestrator 8870–20

bierane automatycznie przez przyrząd i nie 
ma możliwości włączenia zmiany ręcznej. 
Przy pomiarze prądów stałych należy wy-
zerować, jak w każdym multimetrze cęgo-
wym, szczątkowe wskazanie wyświetlacza 
związane z pozostałością magnetyczną 
rdzenia cęgów po poprzednim pomiarze. 
W przypadku 3288–20 operację zerowania 
wykonuje się prosto, naciskając jednocze-
śnie dwa przyciski umieszczone bezpośred-
nio pod wyświetlaczem.

Multimetr cęgowy 3288–20 mierzy też 
napięcie stałe i przemienne (patrz tablica) 
oraz rezystancję. Sprawdza ciągłość obwo-
du sygnalizując dźwiękiem stan tzw. przej-
ścia, gdy rezystancja testowanego obwodu 
jest mniejsza od 50 Ω. W celu pomiaru 
napięcia i rezystancji lub sprawdzenia cią-
głości, obiekt badany łączy się z gniazdami 
pomiarowymi multimetru (umieszczonymi 
na dolnym boku obudowy) dwoma prze-
wodami pomiarowymi dostarczonymi wraz 
z przyrządem.

Na uwagę zasługuje funkcja pomiarowa 
rezystancji. Użytkownik ma w tym przypad-

ku do dyspozycji aż siedem podzakresów 
pomiarowych od 420 Ω do 42 MΩ. Dolny 
podzakres (420 Ω) wykorzystuje się ponad-
to do sprawdzania ciągłości obwodu.

Pomiar prądów i napięć odkształconych
Zdolność do dokładnego pomiaru prze-

miennych sygnałów odkształconych, okre-
ślana angielskojęzycznym terminem True 
RMS, jest jedną z ważniejszych własności 
każdego przyrządu cęgowego mierzącego 
prądy i napięcia przemienne. Istnieją dwa 
sposoby przetwarzania wartości sygnału 
przemiennego na wartość skuteczną (RMS). 
Pierwszym z nich jest pomiar wartości 
średniej i przeliczenie na wartość skutecz-
ną (RMS), a drugim przetwarzanie na rze-
czywistą (prawdziwą) wartość skuteczną 
(True RMS). Gdy mierzony sygnał nie jest 
odkształcony (sinusoidalny), to dwa przy-
rządy, jeden bez funkcji True RMS, a drugi 
z tą funkcją wskażą tą samą wartość. Jed-
nak, gdy mierzony sygnał jest odkształcony 
(np. przez falownik), to przyrządy te wska-
żą wartości różniące się znacznie. Przyrząd 

mierzący wartość średnią traktuje mierzony 
przebieg jako przebieg sinusoidalny o jednej 
częstotliwości (nieodkształcony), a obliczo-
na wartość sygnału przemiennego jest prze-
twarzana na wyświetlaną wartość skuteczną 
(RMS). Jednak, gdy stopień odkształcenia 
przebiegu rośnie, wzrasta też błąd pomia-
rowy. Wartość wyświetlona przez przyrząd 
z funkcją True RMS uwzględnia składowe 
harmoniczne przebiegu związane z jego 
odkształceniem. Stąd też przyrząd z funk-
cją True RMS będzie mierzył dokładnie 
i w dużym stopniu niezależnie od stopnia 
odkształcenia przebiegu.

Wraz z rosnącą liczbą pracujących fa-
lowników i zasilaczy impulsowych rośnie 
potrzeba dokładnego pomiaru sygnałów od-
kształconych. Wymagania te spełniają tylko 
mierniki wyposażone w funkcję True RMS 
i to było powodem wprowadzenia na rynek 
multimetru 3288–20. Warto dodać, że firma 
HIOKI produkuje od dawna multimetr 3288, 
który nie ma jednak funkcji True RMS.

Zasilanie
Do zasilania multimetru napięciem 

stałym 3 V służy typowa bateria litowa 
CR2032, która umożliwia ciągłą pracę tego 
przyrządu przez 35 h. Stan zużycia baterii, 
wymagający wymiany jej na nową, przyrząd 
sygnalizuje wyświetleniem symbolu baterii. 
Czas pracy baterii przedłuża funkcja auto-
matycznego wyłączania zasilania po 10 mi-
nutach braku aktywności operatora.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Wraz z multimetrem 3288–20 producent 

dostarcza standardowo komplet przewo-
dów pomiarowych 9208 i futerał 9398. Jako 
wyposażenie opcjonalnie można dokupić 
uchwyt na przewody pomiarowe 9209 mo-
cowany z tyłu multimetru.

mgr inż. Leszek Halicki
LABIMED ELECTRONICS

Tablica 2. Pozostałe dane techniczne multimetru HIOKI 3288–20

Parametr Wartość
Próg zadziałania sygnalizacji dźwiękowej < 50 Ω ±4 Ω

Maks. współczynnik szczytu 3 (podzakres 100 A), 2 (podzakres 1000 A)
1,5 (podzakresy pomiarowe napięcia)

Maksymalne wskazanie wyświetlacza 1999
Odświeżanie wskazania wyświetlacza co 400 ms ±25 ms
Zamrożenie wskazania wyświetlacza „Hold” +
Średnica wewnętrzna cęgów 35 mm
Zasilanie 3 V DC, bateria litowa CR2032
Czas pracy baterii 35 h (praca ciągła, brak obciążenia)

Automatyczne wyłączenie zasilania po 10 minutach od wykonania ostatniej 
operacji

Zakres temperatury pracy od 0 do 40°C przy wilgotności względnej <80%
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 57x180x16 mm
Masa 150 g


