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Nowe multimetry mierzą prąd
przemienny do 2000 A w szero-

kim zakresie temperatur otoczenia 
od – 25 do 65ºC. Ich długie, wąskie 
cęgi o szerokim rozwarciu i nowej, 
innowacyjnej konstrukcji łatwo wsu-
nąć w wąskie szczeliny między kab-
lami.

Multimetr CM3291 (fot. 1.) mie-
rzy rzeczywistą wartość skuteczną 
(True RMS) prądu przemiennego, 
a CM3281 (fot. 2.), będący „ekono-
miczną” wersją CM3291 – wartość 
średnią takiego sygnału. Do obu 
tych multimetrów można dołączyć 
opcjonalną, elastyczną sondę cęgo-
wą CT6280, zwiększając mierzony 
prąd maksymalnie do 4200 A. Mul-
timetry oferuje w Polsce firma LA-
BIMED ELECTRONICS.

rozmiary. Są nie tylko bardzo cien-
kie (16 mm) i lekkie (zaledwie 103 g), 
ale również odporne na uszkodzenie 
w wyniku upuszczenia. Wytrzymują 
upadek na betonową podłogę z wy-
sokości 1 m.

Długie i wąskie cęgi multimetrów 
CM3291 i  CM3281 mają nową, in-
nowacyjną konstrukcję. Obejmują 
przewodnik o maksymalnej średni-
cy równej 46 mm lub dwa przewod-
niki o średnicy 20 mm doprowadzo-
ne do wspólnego zacisku. Jeszcze 
grubszy przewodnik (o  średnicy aż 
do 130 mm) można objąć pętlą ela-
styczną cęgów CT6280. Pętlę tę rów-
nież łatwo przeprowadzić przez nie-
wielkie odstępy między przewodami 
i wsunąć w  ciasne, trudno dostęp-
ne miejsca.

wybór funkcji i podzakresu 
pomiarowego

Pokrętłem przełącznika obroto-
wego wybiera się większość funkcji 
pomiarowych multimetrów CM3291 
i  CM3281, a  przyciskiem umiesz-
czonym nad tym pokrętłem przełą-
cza między pomiarem rezystancji, 
a sprawdzeniem ciągłości obwodu lub 
między pomiarem prądu cęgami zin-
tegrowanymi, a sondą elastyczną. Do-
datkową funkcją przycisku jest prze-
łączanie przyrządu ze zmiany automa-
tycznej podzakresu pomiarowego na 
ręczną, a następnie wybór potrzebne-
go podzakresu.

Domyślnym trybem wyboru pod-
zakresu pomiarowego jest zmiana au-
tomatyczna. W trybie tym multimetr 

Uzupełnieniem bieżącej ofer-
ty HIOKI „kieszonkowych” mier-
ników cęgowych są odpowiedniki 
wymienionych multimetrów, lecz 
przeznaczonych na mniejsze prądy, 
do 1000 A, o oznaczeniach CM3289 
(z funkcją True RMS) i 3280-10F (bez 
wymienionej funkcji). Do tych przy-
rządów również można dołączyć ela-
styczną sondą cęgową CT6280.

Oprócz prądu przemiennego mul-
timetry CM3291 i  CM3281 mierzą 
napięcie przemienne i stałe oraz re-
zystancję. Sprawdzają ciągłość ob-
wodu, sygnalizując ten stan dźwię-
kiem. Szczegółowe dane techniczne 
multimetrów i elastycznej sondy cę-
gowej zamieszczono w tabeli. Nowe 
multimetry, podobnie jak ich wersje 
na prądy do 1000 A, mają niewielkie 
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multimetry cęgowe CM3291 
i CM3281
mgr inż. Leszek Halicki – Labimed Electronics Sp. z o.o.

Fot. 1.   Multimetr cęgowy CM3291 z funkcją True RMS

Fot. 2.   Multimetr cęgowy CM3281

Dwa nowe, „kieszonkowe”, multimetry cęgowe CM3291 i CM3281 produkowane przez 
japońską firmę HIOKI, należą do najlepszych w swojej klasie.
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sam dobiera podzakres stosownie do 
wartości mierzonej wielkości. W razie 
potrzeby można przełączyć multimetr 
na zmianę ręczną. Należy zaznaczyć, 
że automatyczna zmiana podzakresu 
nie jest dostępna przy sprawdzaniu 
ciągłości obwodu. Multimetr używa 
wtedy podzakresu pomiarowego re-
zystancji 420 Ω ustawionego na stałe.

cęgi prądowe

Choć mult imetry CM3291 
i CM3281 mają niewielkie rozmiary, 
to ich cienkie cęgi trudno zaliczyć 
do małych. Mogą one objąć przewód 
z prądem średnicy nie większej niż 
46 mm, a dzięki stosunkowo dużej 
długości i  niewielkiej grubości do-

trzeć nawet do trudno dostępnych 
przewodów ukrytych i  ściśniętych 
w wiązkach lub rozdzielnicach.

W  cęgach multimetrów CM3291 
i  CM3281 nie ma rdzenia magne-
tycznego, są tylko odpowiednio wy-
konane cewki powietrzne. Stąd cęgi 
są lekkie i odporne na uszkodzenie 
w  efekcie upuszczenia multimetru 
z wysokości 1 m na betonową podło-
gę. W takiej sytuacji w cęgach o trady-
cyjnej konstrukcji następuje zwykle 
pęknięcie rdzenia, a naprawa może 
stać się nieopłacalna. Należy zazna-
czyć, że wymieniona wytrzymałość 
dotyczy nie tylko cęgów, lecz całe-
go przyrządu.

Cęgi multimetrów CM3291 
i CM3281 są też odporne na efekty 

niekorzystnych zjawisk występują-
cych w tradycyjnych cęgach przy po-
miarze dużych prądów, a  polegają-
cych na indukowaniu się sygnałów 
zakłócających pomiar, a także wydzie-
laniu dużych ilości ciepła.

Cęgi można rozewrzeć za pomocą 
jednej z dwóch dźwigni umieszczo-
nych po obu stronach obudowy mul-
timetru. Multimetr cęgowy o trady-
cyjnej konstrukcji ma zwykle tylko 
jedną dźwignię po prawej stronie. To 
rozwiązanie przyda się z pewnością 
osobom leworęcznym.

pomiar prądu

Multimetry CM3291 i CM3281 róż-
nią się metodą pomiaru prądu prze-

miennego. Pierwszy z  nich mierzy 
rzeczywistą wartość skuteczną (True 
RMS). Dane przebiegu zawierające-
go składowe harmoniczne przelicza 
zgodnie z odpowiednim wzorem na 
wartości skuteczne (RMS) po czym 
wartości te wyświetla. Drugi z multi-
metrów, zanim wyświetli wynik po-
miaru, mierzy wartość średnią prze-
biegu, którą poddaje następnie kon-
wersji na wartość skuteczną (RMS).

Przewaga multimetru CM3291 daje 
znać o sobie, gdy mierzony prąd jest 
odkształcony (zawiera harmonicz-
ne). Takie prądy płyną na przykład 
w obwodach urządzeń z falownikami 
i zasilaczy impulsowych. Pomiar prą-
du odkształconego wykonany przy-
rządem mierzącym wartość średnią, 
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Multimetr cęgowy CM3281 CM3291

Metoda pomiaru sygnału przemiennego Prostowanie wartości średniej Rzeczywista wartość skuteczna (True RMS)

Maksymalna średnica obejmowanego przewodu Cęgi multimetrów CM3281 i CM3291: 46 mm
Sonda elastyczna CT6280: 130 mm

Maksymalne wskazanie wyświetlacza 4199

Maksymalne napięcie znamionowe do ziemi Cęgi: kat. IV 300 V, kat. III 600 V
Gniazdo pomiarowe napięcia: kat. III 300 V, kat. II 600 V 
Sonda elastyczna CT6280: kat. IV 300 V, kat. III 600 V

Prąd przemienny (ACA) – podzakresy, dokładność 
pomiaru

42,00 A/420,0 A/2000 A, ±1,5% w.w. ± 5 cyfr 
Z sondą elastyczną CT6280: 420,0 A/4200 A, 
±3% w.w. ± 5 cyfr*, w paśmie od 50 do 60 Hz

42,00 A/420,0 A/2000 A, ±2,0% w.w. ± 5 cyfr, w paśmie 
od 40 do 45 Hz i od 66 do 1 kHz, ±1,5% w.w. ± 5 cyfr, 
w paśmie od 45 do 66 Hz 
Z sondą elastyczną CT6280: 420,0 A/4200 A, 
±3,5% w.w. ± 5 cyfr*, w paśmie od 40 do 45 Hz i od 66 
do 1 kHz, ±3,0% w.w. ± 5 cyfr*, w paśmie od 45 do 66 Hz

Napięcie przemienne – podzakresy, dokładność 
pomiaru

4,200 V/42,00 V/420,0 V/600 V, 
±1,8% w.w. ± 7 cyfr w paśmie od 45 do 66 Hz 
±2,3% w.w. ± 8 cyfr w paśmie od 66 do 500  Hz

Napięcie stałe – podzakresy, dokładność pomiaru 420,0 mV/4,200 V/42,00 V/420,0 V/600 V, ±1,0% w.w. ± 3 cyfry

Rezystancja – podzakresy, dokładność pomiaru 420,0 Ω/4,200 kΩ/42,00 kΩ/420,0 kΩ/4,200 MΩ/42,00 MΩ, ±2,0% w.w. ± 4 cyfry

Test ciągłości obwodu – podzakres, dokładność 
pomiaru

420,0 Ω, ±2,0% w.w. ± 4 cyfry, próg zadziałania sygnalizacji dźwiękowej ≤ 50 Ω ± 40 Ω

Współczynnik szczytu (tylko dla multimetru CM3291) 2,5 przy wskazaniu ≤ 2500 (liniowo zmniejsza się do ≤ 1,5 przy wskazaniu 4200 (do ≤ 1,5 na podzakresie 2000 A ACA)

Odświeżanie wskazania Co 400 ms ± 25 ms

Zakres temperatur otoczenia pracy Od – 25°C do +65°C przy wilgotności względnej ≤ 80% (przy braku kondensacji)

Zakres temperatur otoczenia składowania Od – 25°C do +65°C przy wilgotności względnej ≤ 80% (przy braku kondensacji)

Wytrzymałość na upadek Z wysokości równej 1 m na betonową podłogę

Normy Bezpieczeństwo: EN61010 
Kompatybilność elektromagnetyczna: EC61326

Zasilanie Napięcie stałe 3 V, 15 mVA, bateria CR2032 x 1 szt.

Czas pracy (w trybie ciągłym, przy pomiarze prądu 
przemiennego bez obciążenia)

Ok. 120 h Ok. 70 h

Wymiary, masa Multimetry CM3281 i CM3291: 57 (długość) x 198 (szerokość) x 16 (wysokość) [mm], 103 g (z baterią) 
Sonda CT6280: 42 (długość) x 65 (szerokość) x 18 (długość) [mm], 71 g

Uwagi: w.w. – wartość wskazywana, wartości podanych dokładności pomiaru są dokładnościami podstawowymi, * – wartość dokładności pomiaru zawiera dokładność son-
dy elastycznej CT6280 równą ±1,0% wartości wskazywanej

Tab.   Dane techniczne multimetrów CM3281, CM3291 i sondy elastycznej CT6280
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sonda elastyczna
Dołączając do multimetru CM3291 

lub CM3281 opcjonalną sondę ela-
styczną CT6280 (fot. 3.), można nim 
mierzyć prądy płynące w przewodach 
trudnych do objęcia tradycyjnymi cę-
gami zintegrowanymi z przyrządem. 
Z taką sondą można też mierzyć prą-
dy w przewodach o stosunkowo dużej 
średnicy, a także takie, które przekra-
czają znacznie wartości mierzone za 
pomocą cęgów zintegrowanych. Po za-
łożeniu sondy na obiekt pomiarowy 
wystarczy wybrać przełącznikiem ob-
rotowym multimetru funkcję pomia-
ru prądu przemiennego, a następnie 
przyciskiem tryb z użyciem sondy.

Cęgami zintegrowanymi oba mul-
timetry mierzą prądy przemienne do 
2000 A, a  po dołączeniu sondy ela-
stycznej CT6280 aż do 4200 A. Sonda 
ta ma dwa przełączane podzakresy po-
miarowe 420 i 4200 A, stąd można nią 
mierzyć dokładnie prądy mniejsze od 
420 A płynące w przewodach grubych 
i  trudnych do objęcia cęgami trady-
cyjnymi. Dokładność pomiaru prądu 
przemiennego z użyciem sondy ela-
stycznej CT6280 multimetru CM3281 
wynosi ±3% wartości wskazywanej, 
a  za pomocą multimetru CM3291 – 
±3,5% wartości wskazywanej. Dokład-
ności te zawierają dokładność sondy 
równą ±1,0% wartości wskazywanej.

Przekrój przewodu roboczego (pęt-
li) sondy elastycznej CT6280 ma śred-
nicę ok. 5 mm. Przewodem tym moż-

na objąć obiekt pomiarowy o średnicy 
nieprzekraczającej 130 mm. Pociąga-
jąc za zakończenie przewodu, rozpi-
na się założoną sondę.

W komplecie z sondą jest prosto-
kątna nasadka. Po założeniu nasad-
ki na przewód roboczy sondy w odpo-
wiedniej odległości od jego zakończe-
nia przewód przyjmuje kształt litery 
L i łatwiej go wsunąć go między prze-
wody wiązki i otoczyć przewód z mie-
rzonym prądem.

Sygnał z  sondy CT6820 jest wy-
prowadzany przewodem o długości 
800 mm, połączonym z nią na stałe 
i  zakończonym wtykiem takim sa-
mym jak wtyk kompletu przewodów 
pomiarowych L9208 dostarczanych 
standardowo z multimetrami. Wtyk 
ten pasuje do trójstykowego gniaz-
da znajdującego się w dolnym boku 
obudowy multimetru (niewidocz-
nego na załączonych fotografiach). 
Z gniazda tego korzysta się nie tylko 
przy pomiarze prądu za pomocą son-
dy elastycznej, lecz również w pozo-
stałych trybach pomiarowych multi-
metru z wyjątkiem pomiaru prądu cę-
gami zintegrowanymi.

inne funkcje pomiarowe

Pozostałe funkcje pomiarowe 
i sprawdzające multimetrów CM3291 
i CM3281 to pomiary napięcia prze-
miennego i  stałego (do 600 V) oraz 
rezystancji (aż na sześciu podzakre-
sach od 420 Ω do 42 MΩ), a ponadto 
test ciągłości obwodu, z sygnalizacją 
dźwiękową. Sygnał dźwiękowy infor-
mujący o stanie ciągłości włącza się, 
gdy wartość rezystancji sprawdzane-
go obwodu jest mniejsza od granicz-
nej (patrz tabela).

Przy pomiarze napięcia i rezystan-
cji oraz sprawdzaniu ciągłości łączy 
się gniazda multimetru z obiektem 
pomiarowym przewodami pomiaro-
wymi L9208 dostarczanymi standar-
dowo z multimetrem. Przewody te są 
zakończone z jednej strony sondami 
szpilkowymi z nasadkami chronią-
cymi przed zwarciem, a z drugiej nie-
typowym, wspólnym wtykiem pła-
skim. Wtyk dołącza się do wymienio-

nego gniazda trójstykowego. W razie 
potrzeby na sondy szpilkowe przewo-
dów L9208 można założyć opcjonal-
ne sondy L4933 o długich szpilkach 
lub małe krokodylki L4934.

Wejściowe układy pomiarowe na-
pięcia i rezystancji (w tym testu cią-
głości obwodu) są pozbawione typo-
wego bezpiecznika. Chroni je termi-
stor PTC o dodatnim współczynniku 
temperaturowym rezystancji.

zasilanie

Do zasilania multimetrów CM3291 
i CM3281 służy typowa bateria litowa 
CR2032 o napięciu znamionowym 3 V. 
Gdy w trakcie pracy multimetru na-
pięcie baterii spadnie poniżej 2,3 V, 
na ekranie pojawi się ostrzegawczy 
wskaźnik baterii. Po 30 minutach od 
ostatniego naciśnięcia przycisku lub 
przekręcenia przełącznika obrotowe-
go zasilanie multimetru jest automa-
tycznie wyłączane. W  razie potrze-
by funkcję tę, której zadaniem jest 
oszczędzenie baterii, można wyłączyć.

wyposażenie standardowe 
i opcjonalne

Z multimetrami CM3291 i CM3281 
producent dostarcza komplet prze-
wodów pomiarowych L9208 oraz 
niewielki futerał. Jako wyposaże-
nie opcjonalne można zamówić son-
dę elastyczną CT6280 oraz wymie-
nione sondy szpilkowe L4933 i małe 
chwytaki krokodylowe L4934, a tak-
że w razie potrzeby dodatkowe prze-
wody L9208.

a takim jest CM3281, może być obar-
czony znacznym błędem. Porównu-
jąc wskazania amperomierza wartości 
średniej ze wskazaniami amperomie-
rza rzeczywistej wartości skutecznej 
(na przykład prądu płynącego w pier-
wotnym obwodzie falownika), moż-
na stwierdzić, że wskazanie tego 
drugiego jest większe nawet o 70%, 
czyli że w  rzeczywistości prąd ten 
jest dużo większy. Stąd z multime-
tru CM3281 zaleca się korzystać, gdy 
mierzy się prądy czysto sinusoidalne, 
a z CM3291 (niestety droższego) w ob-
wodach z harmonicznymi.

Parametrem charakteryzującym 
liczbowo zdolność każdego przyrzą-
du cęgowego do dokładnego pomia-
ru przemiennego prądu odkształco-
nego jest współczynnik szczytu. Jest 
on w przypadku multimetru CM3291 
równy 2,5 przy wskazaniach nie więk-
szych niż 2500 i maleje liniowo do 
wartości nie większej niż 1,5 przy 
wskazaniu 4200 (do nie większej niż 
1,5 na podzakresie 2000 A). Ponieważ 
amperomierz rzeczywistej wartości 
skutecznej ma uwzględniać przy po-
miarze prądu przemiennego przebie-
gi harmoniczne, zatem jego pasmo 
pomiaru musi być odpowiednio sze-
rokie. W przypadku CM3291 rozcią-
ga się od 40 Hz do 1 kHz. Jest zatem 
znacznie szersze od pasma pomia-
ru multimetru CM3281, mierzącego 
w  wąskim zakresie częstotliwości, 
tylko od 50 do 60 Hz.
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Fot. 3.   Sonda elastyczna CT6280


