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CM3289 mierzy prąd przemienny 
do 1000 A, a po dołączeniu op-

cjonalnej sondy elastycznej CT6280, 
aż do 4200 A. W przeciwieństwie do 
konwencjonalnych amperomierzy 
cęgowych mierzy dokładnie prądy 
odkształcone, gdyż ma funkcję True 
RMS. Mierzy ponadto napięcie stałe 
i  przemienne oraz rezystancję. 
Sprawdza też ciągłość obwodu. Mul-
timetr ma kieszonkowe rozmiary, 
jest lekki i wyjątkowo odporny na 
narażenia mechaniczne. Może pra-
cować w szerokim zakresie tempera-
tur otoczenia, od –25 do 65°C. Ofe-
ruje go w Polsce firma Labimed Elec-
tronics Sp. z o.o.

konstrukcja cęgów

Cęgi multimetru CM3289, podob-
nie jak jego poprzedników, 3280-20 
i  3280-20F, mają nowatorską kon-
strukcję. Nie ma w  nich rdzenia 

W interesujący sposób rozwiąza-
no zakładanie i zdejmowanie cęgów. 
Multimetr ma dwie dźwignie po obu 
stronach obudowy, zamiast tradycyj-
nie tylko jednej, z prawej. Ułatwia to 
obsługę osobom leworęcznym.

pomiar prądu cęgami

Multimetr CM3289 mierzy prąd 
przemienny, wyłącznie cęgami. Przy 
takim pomiarze włącza się automa-
tycznie funkcja True RMS, skutecz-
na w paśmie od 40 Hz do 1 kHz. Dzię-
ki tej własności wskazania multime-
tru są dokładne również wtedy, gdy 
mierzony przebieg jest odkształco-
ny, czyli odbiega kształtem od sinu-
soidalnego. Takie przebiegi spotyka 
się na przykład w układach falowni-
ków i zasilaczy impulsowych. Wska-
zania amperomierzy konwencjonal-
nych mierzących wartość średnią (np. 
3280-10F), które przebieg odkształco-
ny traktują jako czysto sinusoidalny 
mogą być takich warunkach nawet 
o 50% mniejsze.

Parametrem, który wskazuje, na
ile może być odkształcony przebieg 
przemienny, aby była zachowana do-
kładność pomiaru przyrządu poda-
na w jego danych technicznych, jest 
współczynnik szczytu (CF). W przy-
padku CM3289 wynosi on 2,5 przy 
wskazaniach do „2500”. Mierząc prąd, 
użytkownik CM3289 ma do dyspo-
zycji trzy podzakresy pomiarowe 42, 
420 i 1000 A wybierane automatycz-
nie. Rozdzielczości wskazań i dokład-
ności na poszczególnych podzakre-
sach pomiarowych zamieszczono 
w tabeli 1.

pomiar prądu sondą 
elastyczną

Z  sondy elastycznej CT6820 
(fot. 2.), oferowanej jako opcja, ko-
rzysta się przy potrzebie pomia-
ru prądów większych od 1000 A lub 
gdy średnica przewodu z  prądem 
jest większa od średnicy wewnętrz-
nej cęgów zintegrowanych z przyrzą-
dem (33 mm), a także prądów mniej-
szych, gdy dotarcie do przewodu cęga-
mi zintegrowanymi nie jest możliwe. 
Przewód połączeniowy sondy ma dłu-
gość 800 mm i  jest zakończony po-
trójnym wtykiem, który dołącza się 
do gniazda pomiarowego multimetru 
znajdującego się w dolnym boku obu-
dowy multimetru i wykorzystywane-
go również przy pomiarach napięcia, 
rezystancji i sprawdzaniu ciągłości. 
Sondą elastyczną CT6280 można ob-
jąć obiekt o średnicy nie większej niż 
130 mm. Rozpinanie sondy jest bar-

magnetycznego, są tylko odpowied-
nio wykonane cewki powietrzne. 
Stąd też bierze się niewielka masa 
tego przyrządu, wynosząca zaledwie 
100 g. Cęgi mają grubość zaledwie 
8,3 mm (9,5 mm w 3280-20F). Dzię-
ki takiej konstrukcji przyrząd nie na-
grzewa się przy pomiarze dużych prą-
dów, jest też bardziej odporny na in-
dukowane wtedy zakłócenia, co jest 
wadą amperomierzy z cęgami o tra-
dycyjnej konstrukcji. CM3289 jest też 
w dużym stopniu odporny na uszko-
dzenia, które mogą powstać w wyni-
ku upadku. Zgodnie z deklaracją pro-
ducenta CM3289 powinien wytrzy-
mać upadek na betonową podłogę 
z wysokości 1 m. W przypadku upusz-
czenia przyrządu o konwencjonalnej 
konstrukcji cęgów następuje zwy-
kle pęknięcie w nich rdzenia mag-
netycznego. Usunięcie takiego uszko-
dzenia choć możliwe jest zwykle nie-
opłacalne.
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multimetr cęgowy CM3289
mgr inż. Leszek Halicki – Labimed Electronics Sp. z o.o.

Nowy multimetr cęgowy CM3289 japońskiej firmy Hioki zastępuje produkowany do-
tąd 3280-20F. Multimetr CM3289 (fot. 1.) wyróżnia się wydłużonymi i cienkimi cęga-
mi, którymi można łatwo objąć przewód w zatłoczonym miejscu pomiaru, na przykład 
w rozdzielnicy. Cęgi można wprowadzić bez przeszkód, gdy odległość od sąsiednich 
przewodów w wiązce jest nie mniejsza niż 13 mm.

Fot. 1. Multimetr cęgowy CM3289

Fot. 2. Sonda elastyczna CT6280
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dzo proste. Wystarczy pociągnąć za 
zakończenie jej przewodu roboczego. 
W komplecie z sondą jest prostokąt-
na nasadka. Po założeniu nasadki na 
przewód roboczy sondy w odległości 
nie mniejszej niż 6 mm sonda przyj-
muje kształt litery „L”, dzięki cze-
mu sondą można łatwo manipulo-
wać w zatłoczonych miejscach o du-
żej liczbie przewodów.

Mierząc prąd z użyciem sondy ela-
stycznej, użytkownik multimetru 
CM3289 ma do dyspozycji dwa pod-
zakresy pomiarowe, 420 i 4200 A, któ-

re są wybierane automatycznie. Roz-
dzielczości wskazań i dokładności na 
poszczególnych podzakresach pomia-
rowych zamieszczono w tabeli 2. Son-
da CT6280 jest dostarczana standar-
dowo z futerałem C0205. Mieści się 
w nim też multimetr CM3289 oraz 
przewody pomiarowe L9209.

zakres temperatur pracy

Ważną własnością nowego multi-
metru jest szeroki zakres tempera-
tur pracy, od –25 do 65°C, stąd przy-

rządem tym można mierzyć zarów-
no mroźną zimą jak i upalnym latem. 
Warto zaznaczyć, że wcześniej produ-
kowane multimetry cęgowe tej serii 
(na przykład 3280-10 lub 3280-20) mo-
gły pracować poprawnie tylko w za-
kresie od 0 do 40°C.

inne funkcje pomiarowe

Oprócz cęgowego pomiaru prądu 
przemiennego użytkownik multime-
tru CM3289 może mierzyć napięcie 
stałe i przemienne, rezystancję, a tak-
że sprawdzać ciągłość obwodu. Przy 
pomiarze napięcia przemiennego, po-
dobnie jak w przypadku prądu prze-
miennego działa funkcja True RMS, 
zapewniając zachowanie wyspecyfi-
kowanej dokładności w paśmie od 
45 do 500 Hz.

CM3289 mierzy rezystancję, na 
sześciu podzakresach od 420 Ω do 
42 MΩ. Do sprawdzania ciągłości ob-
wodu wykorzystuje podzakres 420 Ω, 
sygnalizuje stan ciągłości dźwiękiem. 
Sygnał dźwiękowy włącza się, gdy 
rezystancja sprawdzanego obwodu 
jest mniejsza od ok. 50 Ω. Przy po-
miarach z wyjątkiem prądu korzysta 
się z kompletu przewodów pomiaro-
wych L9208 dostarczanych standar-
dowo wraz z multimetrem. Przewo-
dy te są zakończone po jednej stronie 
sondami szpilkowymi z nasadkami 
ochronnymi, a z drugiej podwójnym, 
wspólnym płaskim wtykiem. Dołącza 
się go do gniazda w dolnym boku obu-
dowy multimetru, do którego dołącza 
się też sondę elastyczną.

Należy zaznaczyć, że podobnie jak 
w poprzednich wersjach tego przy-
rządu, wejściowe układy pomiarowe 
napięcia i  rezystancji (w tym testu 
ciągłości) zabezpieczono za pomocą 
termistora PTC (o dodatnim współ-
czynniku temperaturowym) zamiast 
typowego bezpiecznika.

wyświetlanie

Ciekłokrystaliczny wyświetlacz 
multimetru ma maksymalne wska-
zanie 4199 odświeżane co 400 ms. 
Maksymalna rozdzielczość wskaza-

nia przy pomiarze prądu (na dolnym 
podzakresie 42 A) wynosi 10 mA. Bie-
żące wskazanie można razie potrze-
by „zamrozić”, naciskając przycisk 
„HOLD”, aby zanotować je później 
w dowolnym miejscu i czasie.

zasilanie

Multimetr jest zasilany z  jednej, 
płaskiej, baterii litowej CR2032 o na-
pięciu znamionowym 3 V. Gdy na-
pięcie baterii spadnie poniżej 2,3 V, 
trzeba wymienić ją na nowo. Sygna-
lizuje to na wyświetlaczu specjalny 
wskaźnik. Bateria wystarcza na ok. 
70 h ciągłej pracy. Czas pracy bate-
rii wydłuża funkcja wyłączająca au-
tomatycznie zasilanie po upływie 
30 minut od ostatniego naciśnięcia 
przycisku lub przekręcenia przełącz-
nika obrotowego. Przy potrzebie cią-
głego użytkowania przyrządu przez 
czas dłuższy do 30 minut funkcję tę 
można wyłączyć.

wyposażenie standardowe 
i opcjonalne

Wraz z multimetrem CM3289 jest 
dostarczany komplet przewodów po-
miarowych L9208 oraz futerał 9398. 
Jako wyposażenie opcjonalne można 
zamówić sondę elastyczną CT6280, 
uchwyt na przewody pomiarowe 
9209 nakładany na tylną ściankę 
multimetru, a ponadto dwie sondy 
szpilkowe L4933 i dwa miniaturowe 
chwytaki krokodylowe L4934 nasu-
wane na końce sond przewodów po-
miarowych L9208.

Średnica wewnętrzna/grubość cęgów 33 mm/8,3 mm

Pomiar prądu przemiennego Podzakresy: 42,00/420,0/1000 A

Dokładność/pasmo pomiaru ±1,5% w.w. ± 5 cyfr/od 40 Hz do 1 kHz

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

Dokładność/pasmo pomiaru ± 1,8% w.w. ± 7 cyfr/od 45 do 500 Hz

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

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

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

Dokładność pomiaru ± 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

Metoda pomiaru napięcia i prądu sygnału 
przemiennego

True RMS

Współczynnik szczytu 2,5 przy wskazaniu ≤ 2500 (1,5 przy 
wskazaniu 4200)

Maksymalne wskazanie wyświetlacza/
czas odświeżania

4199/400 ms ± 25 ms

Napięcie/źródło zasilania Napięcie stałe 3 V/bateria CR2032

Czas pracy baterii 70 h

Automatyczne wyłączanie zasilania Po 30 minutach 

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 57 x 181 x 16 [mm]

Masa (włącznie z baterią) 100 g

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

Bezpieczeństwo (zgodnie z EN61000) Pomiar prądu: kat. IV 300 V, kat. III 600 V
Pomiar napięcia i rezystancji: kat. III 
300 V, kat. II 600 V

Stopień ochrony obudowy IP40

Uwagi: w.w. – wartość wskazywana
Tab. 1. Dane techniczne multimetru cęgowego CM3289

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

Pomiar prądu 
przemiennego

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

Długość przewodu 
połączeniowego

800 mm

Masa 71 g

Uwagi: w.w. – wartość wskazywana
Tab. 2. Dane techniczne sondy elastycznej CT6280
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