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Multimetry CM4141 i  CM4142
(fot.) należą do nowej serii 

CM4000 liczącej obecnie 8 przyrzą-
dów. Oprócz prądu przemiennego mie-
rzą napięcie, częstotliwość, rezystan-
cję, pojemność i temperaturę. Spraw-
dzają ciągłość obwodu i  diodę. 
Multimetry mają wytrzymałą kon-
strukcję, mogą pracować w niesprzy-
jających warunkach, w tym w szero-
kim zakresie temperatur otoczenia (od 
–25 do 65˚C). Multimetr CM4142 ma
wszystkie własności wersji CM4141 
plus funkcję Bluetooth realizującą bez-
przewodową transmisję danych po-
miarowych. Przyrządy oferuje firma 
Labimed Electronics.

Multimetry mierzą z dużą dokład-
nością prądy do 2000 A, na trzech pod-
zakresach. Funkcje wspomagające to: 
pomiar prądu rozruchowego, auto-
matyczne wykrywanie typu napię-
cia (przemienne, stałe), dolnoprzepu-
stowy filtr przeciwzakłóceniowy oraz 
wskazywanie wartości maksymalnej, 
minimalnej, średniej i szczytowej.

cy zdolność przyrządu do dokładnego 
pomiaru prądu odkształconego zależy 
od włączonego podzakresu i mieści się 
w przedziale od 1,5 do 3.

Multimetry CM4141 i CM4142 wy-
posażono w rozbudowaną funkcję po-
miaru prądu rozruchowego „INRUSH”, 
przydatną m.in. przy pomiarach prą-
dów płynących w stanach rozruchu sil-
ników elektrycznych lub w procesach 
zgrzewania. W trybie „INRUSH” multi-
metry mierzą i wskazują jednocześnie 
(na dwóch polach cyfrowych wyświet-
lacza) wartość skuteczną oraz szczyto-
wą prądu (przy częstotliwości próbko-
wania 7,2 kHz). Mierzą też czas trwa-
nia sygnału rozruchu składającego się 
zwykle z kilku półokresów prądu o róż-
nej amplitudzie. Czas ten może wyno-
sić od kilkudziesięciu do kilkuset mi-
lisekund. W momencie dokonania po-
miaru przyrząd emituje krótki sygnał 
dźwiękowy, a użytkownik odczytuje 
na wyświetlaczu pomocniczym wska-
zanie wartości szczytowej prądu rozru-
chowego, a na wyświetlaczu głównym 

wskazanie wartości skutecznej, czyli 
rozruchowej. Dzięki własności regulacji 
czasu wykrywania prądu rozruchowe-
go dokładność pomiaru jest lepsza niż 
możliwa do uzyskania za pomocą tra-
dycyjnego amperomierza charaktery-
zującego się czasem wykrywania usta-
wionym na stałe (zwykle na 100 ms).

Użytkownik multimetru może 
identyfikować też fluktuacje mie-
rzonego prądu, określając ich warto-
ści maksymalne i minimalne (zarów-
no szczytowe jak i skuteczne), a także 
wartości średnie, liczone za kilka od-
stępów czasowych odświeżania wska-
zania wyświetlacza, przy częstotliwo-
ści próbkowania równej 10 kHz.

inne funkcje pomiarowe

Poza prądem przemiennym mie-
rzonym wyłącznie cęgami multimetry 
CM4141 i CM4142 mierzą napięcie prze-
mienne i stałe, częstotliwość, rezystan-
cję oraz pojemność. Podzakres pomia-

W tabeli załączonej do artykułu po-
dano zakresy i podzakresy poszczegól-
nych funkcji pomiarowych. Wyspecy-
fikowano też wartości rozdzielczości 
wskazania i podstawowej dokładno-
ści pomiaru.

pomiar prądu

Wydłużone i wąskie cęgi nowych 
multimetrów mogą objąć przewód 
z mierzonym prądem o średnicy nie 
większej niż 55 mm. W najwęższym 
miejscu mają grubość tylko 11 mm. 
Cęgi wytrzymują 30000 operacji ot-
warcia-zamknięcia, a nie jak produ-
kowane wcześniej, tylko 11000 takich 
czynności.

Oba multimetry mierzą prądy wy-
łącznie przemienne, przy czym wy-
specyfikowaną dokładność pomia-
ru zachowują w paśmie od 30 Hz do 
1 kHz, a dzięki funkcji True RMS tak-
że, gdy przebieg mierzonego prądu 
jest odkształcony (odbiega od sinuso-
idy). Współczynnik szczytu określają-

Funkcja pomiarowa Zakres pomiaru i rozdzielczość wskazania Dokładność pomiaru
(podstawowa)

Prąd przemienny 60,00/600,0/2000 A ±1,5% w.w. ± 0,08 A

Napięcie stałe 600,0 mV/6,000/60,00/600,0/1500 (1700) V ±0,5% w.w. ± 0,5 mV

Napięcie przemienne 6,000/60,00/600,0/1000 V ±0,9% w.w. ± 0,003 V

Napięcie AC+DC 6,000/60,00/600,0/1000 V ±1,0% w.w. ± 0,013 V

Częstotliwość 9,999/99,99/999,9 Hz ±0,1% w.w. ± 0,003 Hz

Pojemność 1,000/10,00/100,0/1000 µF ±1,9% w.w. ± 0,05 µF

Rezystancja 600,0/6,000k/60,00k/600,0 kΩ ±0,7% w.w. ± 0,5 Ω

Ciągłość obwodu,
prąd pomiarowy,
próg sygnalizacji dźwiękowej wł./wył.

Podzakres 600,0 Ω,
200 µA ± 20%,
25 Ω ± 10 Ω/245 Ω ± 10 Ω

±0,7% w.w. ± 0,5 Ω

Test diody,
prąd pomiarowy,
zakres sygnalizacji dźwiękowej

Podzakres 1,800 V,
200 µA ± 20%,
od 0,15 do 1,8 V – przy spolaryzowaniu diody w kierunku 
przewodzenia

±0,7% w.w. ± 0,005 V

Temperatura (termoparą typu K) Od –40,0 do 400,0°C ±0,5% w.w. ± 3,0°C

Uwagi: w.w. – wartość wskazywana
Tab. Multimetry cęgowe HIOKI CM4141 i CM4142 – dane techniczne
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multimetry cęgowe  
HIOKI CM4141 i CM4142
mgr inż. Leszek Halicki, Labimed Electronics

Dwa nowe multimetry cęgowe japońskiej firmy HIOKI mierzą prądy przemienne w szero-
kim zakresie, aż do 2000 A. Wąskie i długie cęgi umożliwiają pomiar w ciasnych miejscach.

Fot.  Multimetr cęgowy HIOKI CM4142 
z funkcją Bluetooth
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rowy dobierają samoczynnie do warto-
ści mierzonej wielkości, choć można go 
w razie potrzeby ustawić ręcznie. Mul-
timetry mierzą też temperaturę. Spraw-
dzają diodę i ciągłość obwodu, sygnali-
zując dźwiękiem stan ciągłości. Do rea-
lizacji wymienionych funkcji służą dwa 
gniazda na typowe wtyki bananowe.

Oba multimetry mierzą napięcie 
przemienne do 1000 V, a stałe do 1500 V. 
Mogą też mierzyć w trybie „DC+AC”, 
gdy na przebieg przemienny jest na-
łożona składowa stała. Po przekrocze-
niu na podzakresie „1500 V” wartości 
napięcia stałego równej 1001 V pogar-
sza się dokładność pomiaru z ±0,5% do 
±2,0% wartości wskazywanej, pozosta-
jąc na takim poziomie do 1700 V. Włas-
ność pomiaru napięcia stałego aż do 
1700 V przydaje się przy sprawdzaniu 
systemów zasilania energią słoneczną.

Przy pomiarze napięcia przemien-
nego jest aktywna funkcja „True RMS”, 
również w trybie „AC+DC”.

Multimetry mierzą temperaturę son-
dą z czujnikiem termoparowym typu K. 
Firma HIOKI oferuje jako wyposażenie 
opcjonalne prostą sondę DT4910 z prze-
wodem połączeniowym zakończonym 
dwoma wtykami banankowymi. Za-
kres pomiaru temperatury z użyciem 
tej sondy rozciąga się od –40 do 260°C. 
Dokładność pomiaru samej sondy wy-
nosi ±2,5% wartości wskazywanej. Mul-
timetr sprawdza ciągłość obwodu dołą-
czenia sondy, sygnalizując ew. rozwarcie 
wyświetleniem komunikatu „OPEN”.

filtr przeciwzakłóceniowy

Silne zakłócenia obecne w otocze-
niu miejsca pomiaru wywierają nega-
tywny wpływ na pomiar. Sygnały te 
mają częstotliwość zwykle dużo więk-
szą niż częstotliwość sygnału użytecz-
nego i nakładają się na siebie, powo-
dując niestabilne wskazania. Warto 
wtedy włączyć filtr dolnoprzepusto-
wy odcinający składowe harmonicz-
ne o częstotliwościach większych od 
100 Hz. Własność ta przydaje się m.in. 
przy pomiarach prowadzonych we 
wtórnych obwodach falowników i te-
stowaniu urządzeń zasilania bezprze-
rwowego, powoduje jednak pogorsze-

nie się dokładności pomiaru o ±0,5% 
wartości wskazywanej, zarówno prą-
du jak i napięcia przemiennego.

wyświetlanie

Ekran o szerokim kącie obserwacji 
i białym podświetleniu ma dwa pola 
cyfrowe – wyświetlacze główny i po-
mocniczy. Każdy z nich ma długość 
czterech cyfr i jest odświeżany 5 razy 
na sekundę z wyjątkiem trybów po-
miarowych pojemności, częstotliwo-
ści i temperatury.

Bieżące wskazanie wyświetla-
cza „zamraża się”, korzystając z funk-
cji „HOLD” lub „AUTO HOLD”. Dru-
ga funkcja, automatyczna, zatrzymuje 
wskazanie wyświetlacza dopiero wte-
dy, gdy wskazanie to się ustabilizuje, co 
przyrząd sygnalizuje dźwiękiem. Przy-
daje się w sytuacjach, w których trudno 
obserwować wskazanie wyświetlacza 
lub nacisnąć przycisk „HOLD”.

Dwa pola cyfrowe ekranu są wy-
korzystywane do jednoczesnego wy-
świetlania wyników pomiaru prądu 
przemiennego i częstotliwości, napię-
cia przemiennego i częstotliwości oraz 
prądu rozruchowego i szczytowego.

funkcja Bluetooth

Multimetr CM4142 wyposażono 
w funkcję Bluetooth w wersji 4.0LE. 
Po zainstalowaniu na smartfonie lub 
tablecie współpracującym z multime-
trem bezpłatnej aplikacji GENNECT 
Cross przyrząd ten jest gotowy do wy-
syłania drogą radiową danych pomia-
rowych. Dane są wyświetlane na ekra-
nie smartfonu lub tabletu jako wartości 
liczbowe lub przebiegi, w czasie rzeczy-
wistym. Zasięg transmisji nie przekra-
cza 10 m (w otwartej przestrzeni). Wersja 
SF4071 aplikacji GENNECT Cross pracu-
je pod nadzorem systemu operacyjnego 
iOS 10 (lub nowszego), a wersja SF4072 
– Android 4.3 (lub nowszego). Aplikację
pobiera się z App Store lub odpowied-
nio Google Play. Po jej zainstalowaniu 
na smartfonie lub tablecie można wy-
bierać z trzech przełączanych ekranów. 
W trybie ekranowym „pomiaru ogólne-
go” obserwuje się wartości zmierzone, 

zapisywane automatycznie po naciśnię-
ciu w multimetrze przycisku „HOLD”. 
Włączając ekran „logging”, można ko-
rzystać z prostego rejestratora zapisują-
cego dane pomiarowe z wyspecyfiko-
wanym odstępem czasu. Można wtedy 
obserwować fluktuacje rejestrowanych 
wartości w krótkich okresach, gdy nie 
ma praktycznego uzasadnienia do uży-
cia do tego skomplikowanego i drogie-
go sprzętu rejestrującego. Po przełącze-
niu na ekran „obraz przebiegu” smart-
fon lub tablet przeobraża się w prosty 
oscyloskop cyfrowy. Na ekranie takie-
go oscyloskopu można obserwować i po-
równywać ze sobą zmierzone wartości 
i jednocześnie przebiegi tworzone na ich 
podstawie, na przykład przebiegi prądu 
przy różnych obciążeniach.

Smartfon lub tablet z zainstalowa-
ną aplikacją GENNECT Cross można 
sparować z  maksymalnie ośmioma 
multimetrami CM4142 po czym po-
bierać i rejestrować dane pomiarowe 
pochodzące z tych multimetrów.

Korzystając z aplikacji GENNECT 
Cross, opracowuje się też raporty po-
miarowe i wysyła pocztą elektronicz-
ną (e-mail) lub współdzieli te doku-
menty w  chmurze typu iCloud lub 
Dropbox. Obrazki lub wykresy edy-
tuje się przed zapisaniem, nanosząc 
na nie tekst z uwagami. Tworząc ra-
port, wprowadza się dane pomiaro-
we wybrane z listy danych, a ponadto 
obrazki, tytuł, podtytuły, logo firmy, 
dane twórcy odbiorcy i stronę okład-
ki. Dokument końcowy ma postać pli-
ku w formacie PDF.

konstrukcja mechaniczna

Multimetry zaprojektowano tak, 
aby pracowały niezawodnie przez dłu-
gi czas, a ich zabezpieczenia nie ule-
gały stopniowej degradacji. Obudowę 
przyrządów wykonano z wytrzymałe-
go tworzywa i wzmocniono dodatkowo 
osłoną gumową. Obudowa jest odporna 
na wnikanie pyłu i bryzgów wody (sto-
pień ochrony IP54), a cęgi – na wnika-
nie pyłu (IP40). Oba przyrządy spełnia-
ją wymagania normy bezpieczeństwa 
EN61010 na kategorię pomiarową IV 
600 V i III 1000 V. Wytrzymują przepię-

cia przejściowe do 8 kV pojawiające się 
w trakcie wyładowań atmosferycznych. 
Mogą pracować w szerokim zakresie 
temperatur otoczenia od –25 do 65°C, 
mają wymiary 65×247×35 mm i masę 
300 g (z bateriami).

zasilanie

Multimetry są zasilane napięciem 
stałym 3 V z dwóch baterii alkalicz-
nych LR03. Baterie zainstalowane 
w  multimetrze CM4142 i  pracujące 
w trybie ciągłym wystarczają na ok. 
48 godzin pracy – przy wyłączonych 
funkcjach podświetlenia i Bluetooth, 
a na 24 godziny – przy włączonej tyl-
ko funkcji Bluetooth. Baterię oszczę-
dzają automatyczne funkcje wyłączają-
ce podświetlenie ekranu (po 40 sekun-
dach) i zasilanie multimetru (w dwóch 
krokach, po 15 i 45 minutach). W razie 
potrzeby funkcje te można wyłączyć. 
Bieżący stan baterii wskazuje na wy-
świetlaczu czterostanowy wskaźnik.

akcesoria standardowe 
i opcjonalne

W  komplecie z  multimetrami są 
dwa przewody pomiarowe napięcia 
L9207-10 o  długości 80 cm, zakoń-
czone sondami szpilkowymi, fute-
rał C0203, dwie baterie LR03 oraz in-
strukcja obsługi. Za dodatkową opłatą 
można dokupić sondę temperaturo-
wą DT4910, zastaw przewodów połą-
czeniowych L4930, zestaw przedłu-
żaczy L4931, adaptery magnetyczne 
L4937 i 9804, a ponadto nasuwane 
sondy igłowe i szpilkowe oraz chwy-
taki krokodylowe, pazurkowe lub za-
kładane na szynę.
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