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Multimetry CM4371 i CM4372
mają identyczny wygląd i kon-

strukcję. Różnią się tylko jedną włas-
nością. CM4372 (fot.) ma funkcję Blu-
etooth wykorzystywaną w nim do 
bezprzewodowej transmisji danych 
pomiarowych. Oba przyrządy mogą 
pracować w trudnych warunkach oto-
czenia, oferuje je w Polsce firma La-
bimed Electronics.

Multimetry mierzą z dużą dokład-
nością prądy stosukowo małe, na 
dwóch podzakresach 20 i 600 A. Po-
miar prądu wspomagają funkcje au-
tomatycznego wykrywania, tj. od-
wrotnego założenia cęgów, obiektu 
będącego „pod napięciem sieci” czy 
typu sygnału (przemienny-stały). Ta 
ostatnia własność dotyczy też napię-
cia. Skraca czas niezbędny do przygo-
towania przyrządu do pracy i przepro-
wadzenia pomiarów, gdyż użytkow-
nik nie musi każdorazowo ustawiać 
przełącznika obrotowego we właści-
wej pozycji, gdy badana wiązka za-
wiera przewody z sygnałami różne-
go typu.

Potrzebny podzakres pomiaro-
wy przyrząd dobiera automatycznie. 
W razie potrzeby można ustawić go 
ręcznie, posługując się przyciskiem 
„RANGE”. Podzakresy pomiarowe do-
stępne dla poszczególnych funkcji za-
mieszczono w tablicy załączonej do 
artykułu. Wyszczególniono też war-
tości rozdzielczości wskazania i do-
kładności pomiaru.

pomiar prądu

Ze względu na to, że multimetry 
CM4371 i CM4372 zaprojektowano do 
pomiaru prądów względnie małych, 
stąd ich cęgi mają niewielką średni-

wskazuje na ile dany przyrząd może 
mierzyć przebiegi odkształcone jest 
współczynnik szczytu. Im jest więk-
szy, tym przyrząd mierzy dokładnie 
prądy silnie odkształcone. Wartość 
współczynnika maleje wraz ze wzro-
stem mierzonego prądu. W przypad-
ku multimetrów CM4371 i CM4372 
współczynnik szczytu wynosi 7,5 na 
podzakresie 20 A. Po przełączeniu 
przyrządu na podzakres 600 A spa-
da do 3 w przedziale do 500 A, a na-
stępnie do 2,5 w przedziale od 500 
do 600 A.

Multimetry CM4371 i  CM4372 
wyposażono w rozbudowaną funk-
cję pomiaru prądu rozruchowego „IN-

RUSH”, przydatną m.in. przy pomia-
rach prądów płynących w  stanach 
rozruchu silnika elektrycznego lub 
w  procesach zgrzewania. W  trybie 
„INRUSH” multimetry mierzą war-
tość skuteczną i  jednocześnie war-
tość szczytową prądu (przy często-
tliwości próbkowania 7,2 kHz). Mie-
rzą też czas trwania sygnału rozruchu 
składającego się zwykle z kliku pół-
okresów prądu o różnej amplitudzie. 
Czas ten może wynosić od kilkudzie-
sięciu do kilkuset milisekund. W mo-
mencie dokonania pomiaru przyrząd 
emituje krótki sygnał dźwiękowy, 
a użytkownik może już odczytać na 
wyświetlaczu pomocniczym wskaza-

cę wewnętrzną, równą 33 mm. Produ-
cent udoskonalił ich konstrukcję me-
chaniczną, dzięki czemu wytrzymują 
30000 operacji otwarcia-zamknięcia, 
a nie jak produkowane wcześniej, tyl-
ko 11000 takich operacji.

W cęgach multimetru obok czujni-
ka hallotronowego służącego do po-
miaru prądu (stałego i przemienne-
go) jest umieszczony drugi czujnik, 
którym można bezpiecznie sprawdzić 
czy pobliski obiekt jest „pod napię-
ciem” sieci. Wystarczy wtedy zbliżyć 
zamknięte cęgi do przewodów dopro-
wadzających zasilanie do tego obiek-
tu. W momencie wykrycia napięcia 
sieci wyświetlacz multimetru pod-
świetla się na czerwono, włącza się 
też przerywany sygnał dźwiękowy. 
Czujnik może też być wykorzysty-
wany jako wskaźnik przewodu fa-
zowego.

Mierząc prąd stały, trzeba założyć 
cęgi multimetru na przewód z prą-
dem tak, aby kierunek symbolu 
strzałki na nich pokrywał się z kie-
runkiem mierzonego prądu. W prze-
ciwnym razie znak polaryzacji wy-
świetlony przed wskazaniem wyniku 
pomiaru będzie przeciwny do rzeczy-
wistego, czyli błędny. W takiej sytu-
acji w multimetrze włączy się sygnał 
dźwiękowy, a cały ekran podświetli 
się na czerwono. Warunkiem jest jed-
nak, aby mierzony prąd nie był mniej-
szy niż 10 A.

Multimetry CM4371 i  CM4372 
mierzą dokładnie prądy przemien-
ne na tle składowej stałej (funk-
cja „AC+DC”), a także odkształcone 
(funkcja True RMS). Zakres często-
tliwości dokładności gwarantowanej 
rozciąga się w obu tych trybach od 
10 Hz do 1 kHz. Parametrem, który 
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multimetry cęgowe HIOKI 
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mgr inż. Leszek Halicki – Labimed Electronics Sp. z o.o.

Przyrządy cęgowe produkowane przez japońską firmę HIOKI mierzą prądy stałe i prze-
mienne, mają też komplet innych, przydatnych funkcji pomiarowych.

Multimetr cęgowy HIOKI CM4372 z funkcją Bluetooth



nie wartości szczytowej prądu rozru-
chowego i jednocześnie na wyświet-
laczu głównym wskazanie wartości 
skutecznej, czyli rozruchowej. Dzię-
ki własności regulacji czasu wykry-
wania prądu rozruchowego dokład-
ność pomiaru jest lepsza niż możliwa 
do uzyskania za pomocą tradycyjne-
go amperomierza charakteryzującego 
się czasem wykrywania ustawionym 
na stałe (zwykle na 100 ms).

Użytkownik multimetru może 
identyfikować też fluktuacje warto-
ści mierzonego prądu, określając ich 
wartości maksymalne i minimalne, 
zarówno szczytowe jak i skuteczne, 
za kilka odstępów czasowych odświe-
żania wskazania wyświetlacza, przy 
częstotliwości próbkowania równej 
10 kHz.

W trakcie pomiaru prowadzonego 
w otoczeniu sygnałów zakłócających 
o dużym poziomie sygnały te o czę-
stotliwości zwykle dużo większej niż 
sygnał użyteczny nakładają się na sie-
bie, powodując niestabilne wskaza-
nia. Warto wtedy włączyć filtr dol-

noprzepustowy, który odetnie skła-
dowe o częstotliwościach większych 
od 100 Hz. Własność ta przydaje się 
m.in. przy testowaniu urządzeń za-
silania bezprzerwowego i pomiarach 
prowadzonych we wtórnych obwo-
dach falowników.

Typową czynnością, którą trzeba 
wykonać przed każdym pomiarem 
prądu stałego prowadzonego z uży-
ciem przyrządu cęgowego jest zero-
wanie wskazania szczątkowego po-
zostałego po poprzednim pomiarze 
lub spowodowanego zakłóceniami. 
Proces zerowania w  multimetrach 
CM4371 i CM4372 jest wykonywany 
automatycznie i wymaga tylko naciś-
nięcia przycisku „0Adj”. W trakcie ze-
rowania przyrząd wyświetla komu-
nikat „0Adj”, a po jego pozytywnym 
zakończeniu przechodzi w stan goto-
wości do pomiaru.

inne funkcje pomiarowe

Multimetry CM4371 i  CM4372 
mierzą też napięcie (przemienne 

i  stałe), częstotliwość, rezystancję, 
pojemność i  temperaturę. Spraw-
dzają diodę i ciągłość obwodu, syg-
nalizując dźwiękiem stan ciągło-
ści. Wskazują też moc prądu stałe-
go. Do realizacji tych funkcji służą 
dwa gniazda na wtyki bananowe, 
na samym dole płyty przedniej mul-
timetru. Oba przyrządy mierzą na-
pięcie przemienne do 1000 V, a sta-
łe do 1500 V. Po przekroczeniu na 
podzakresie „1500 V” wartości 1001 
V pogarsza się dokładność z ±0,5% 
na ±2,0%, lecz pozostaje na takim 
poziomie aż do 1700 V. Własność ta 
przydaje się przy sprawdzaniu sy-
stemów zasilania energią słoneczną. 
Przy pomiarze napięcia przemien-
nego są aktywne funkcje True RMS 
i „AC+DC”.

Multimetry mierzą temperaturę 
sondą z  czujnikiem temperaturo-
wym typu K. Firma HIOKI oferuje 
jako wyposażenie opcjonalne prostą 
sondę DT4910, z przewodem połącze-
niowym zakończonym dwoma wty-
kami banankowymi. Zakres pomia-

ru temperatury z użyciem tej sondy 
rozciąga się od –40 do 260°C. Do-
kładność pomiaru samej sondy wy-
nosi ±2,5%.

wyświetlanie

Ekran multimetrów wyróżnia się 
szerokim kątem obserwacji i białym 
podświetleniem. Ma dwa pola cyfro-
we pełniące rolę osobnych wyświet-
laczy, głównego i pomocniczego. Każ-
de z pól ma długość czterech cyfr, 
a  ich wskazanie jest odświeżane 5 
razy na sekundę z wyjątkiem trybów 
pojemności, częstotliwości i tempe-
ratury. Tak duża szybkość pomiaru 
jest zasługą zastosowania w układzie 
pomiarowym multimetru zaawan-
sowanego technicznie układu sca-
lonego zaprojektowanego i produko-
wanego wyłącznie dla firmy HIOKI.

Bieżące wskazanie wyświetla-
cza „zamraża się” typowo, naciska-
jąc przycisk „HOLD”. Do dyspozycji 
jest jeszcze funkcja „zamrażania” au-
tomatycznego „AUTO HOLD”, która 



w w w. e l e k t r o . i n f o . p l n r  1 0 / 2 0 1 8

 p r e z e n t a c j a

zatrzymuje wskazanie, gdy się usta-
bilizuje.

Dwa pola cyfrowe wyświetlacza są 
wykorzystywane do realizacji funk-
cji podwójnego wyświetlania tj. jed-
nocześnie wyników pomiaru dwóch 
wielkości. Gdy na przykład mierzy 
się prąd przemienny, to wartość tego 
prądu wskazuje wyświetlacz głów-
ny, a  jego częstotliwość – wyświet-
lacz pomocniczy. Z  własności jed-
noczesnego pomiaru z podwójnym 
wyświetlaniem z kolei napięcia i prą-
du korzysta się, testując akumulato-
ry oraz mierząc moc prądu stałego 
(funkcja „DC Power”).

funkcja Bluetooth

Po włączeniu funkcji Bluetooth 
multimetr CM4372 wysyła wyniki 
pomiarów do smartfonu lub table-
tu drogą radiową. Aby móc korzy-
stać z tej funkcji, trzeba zainstalować 
na smartfonie lub tablecie bezpłat-
ną aplikację GENNECT Cross. Wersja 
SF4071 tej aplikacji jest przeznaczo-
na do obsługi urządzeń pracujących 
pod nadzorem systemu operacyjne-
go iOS 10 (lub nowszego), a wersja 
SF4072 – pod nadzorem systemu 

Android 4.3 (lub nowszego). Aplika-
cje pobiera się z App Store lub odpo-
wiednio z Google Play. Po zainstalo-
waniu aplikacji ma się do dyspozy-
cji (na smartfonie lub tablecie) trzy 
przełączane ekrany. Z ekranu „po-
miaru ogólnego” korzysta się, aby 
automatycznie zapisywać zmierzo-
ne wartości. Wystarczy wtedy tyl-
ko nacisnąć w multimetrze przycisk 
„hold”. Po wyświetleniu ekranu „log-
ging” staje się dostępny prosty re-
jestrator umożliwiający zapis da-
nych z  wyspecyfikowanym odstę-
pem czasu. Funkcja ta umożliwia 
obserwowanie fluktuacji w  krót-
kich okresach, gdy nie ma praktycz-
nego uzasadnienia dla użycia do tego 
skomplikowanego sprzętu rejestrują-
cego. Trzeci ekran, „obraz przebiegu”, 
umożliwia sprawdzanie zmierzo-
nych wartości i  jednocześnie prze-
biegów. W takim przypadku smart-
fon (tablet) działa jak prosty oscy-
loskop. Można na nim obserwować 
na przykład przebiegi prądowe i po-
równywać je dla różnych obciążeń.

Aplikacja GENNECT Cross umoż-
liwia także tworzenie raportów po-
miarowych i wysyłanie ich pocztą 
elektroniczną (e-mail) lub współdzie-

lenie tych dokumentów w chmurze 
typu iCloud lub Dropbox. Obraz-
ki lub wykresy można przed zapi-
saniem edytować, nanosząc na nie 
uwagi tekstowe. Tworząc raport, 
wprowadza się dane pomiarowe wy-
brane listy danych, a ponadto obraz-
ki, tytuł, podtytuły, logo firmy, dane 
twórcy odbiorcy i stronę okładki. Do-
kument końcowy ma postać pliku 
w formacie PDF.

Urządzenie (smartfon lub tablet) 
z  zainstalowaną na nim aplikacją 
GENNECT Cross można sparować 
z maksymalnie ośmioma multimetra-
mi CM4372 i rejestrować jednocześ-
nie pochodzące z nich dane pomia-
rowe (8 zmierzonych wartości) lub 
sparować urządzenie tylko z jednym 
multimetrem, aby móc używać na 
tym urządzeniu monitora przebiegów 
prądu-napięcia lub funkcji ładowania 
przebiegu prądu rozruchowego.

konstrukcja mechaniczna

Multimetry zaprojektowano tak, 
aby pracowały niezawodnie przez 
długi czas, a  ich wyjątkowe włas-
ności ochronne nie ulegały stopnio-
wej degradacji. Obudowę przyrządów 

wykonano z wytrzymałego tworzywa 
i wzmocniono dodatkowo osłoną gu-
mową. Obudowa jest odporna na wni-
kanie pyłu i bryzgów wody (stopień 
ochrony IP54), a cęgi – na wnikanie 
pyłu (IP40). Oba przyrządy spełniają 
wymagania normy bezpieczeństwa 
EN61010 na kategorię pomiarową 
IV 600 V  i  III 1000 V. Mogą praco-
wać w szerokim zakresie temperatur 
pracy od –25 do 65°C, mają wymia-
ry 65×215×35 mm i masę 340 g (bez 
baterii).

zasilanie

Do zasilania multimetrów napię-
ciem stałym 3 V służą dwie baterie 
alkaliczne typu LR03, które wystar-
czają na ok. 45 godzin pracy ciągłej. 
Baterię oszczędzają automatyczne 
funkcje wyłączania zasilania i pod-
świetlenia wyświetlacza. Bieżący stan 
baterii wskazuje na wyświetlaczu kil-
kusegmentowy wskaźnik.

akcesoria standardowe 
i opcjonalne

W  komplecie fabrycznych akce-
soriów dostarczanych z multimetra-
mi są przewody pomiarowe napię-
cia L9207-10 (długość 80 cm), futerał 
C0203, dwie baterie LR03 i instrukcja 
obsługi. Za dodatkową opłatą moż-
na dokupić sondę temperaturową 
DT4910 (z czujnikiem termoparowym 
typu K), pomiarowe przewody połą-
czeniowe, przedłużacze, nasuwane 
sondy igłowe i szpilkowe oraz różno-
rodne chwytaki krokodylowe i inne.
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Funkcja pomiarowa Zakres pomiaru i rozdzielczość 
wskazania

Dokładność pomiaru
(podstawowa)

Prąd stały 20,00 A/600,0 A ±1,3% w.w. ± 0,08 A

Prąd przemienny 20,00 A/600,0 A ±1,3% w.w. ± 0,08 A

Prąd AC+DC 20,00 A/600,0 A ±1,3% w.w. ± 0,13 A

Napięcie stałe 600,0 mV/6,000/60,00/600,0/1500 (1700) V ±0,5% w.w. ± 0,3 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

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

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

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

Moc DC Od 0,000 VA do 1020 kVA ±2,0% w.w. ± 20 cyfr

Wykrywanie napięcia AC Od 40 do 600 V AC, 50/60 Hz –

Uwagi: w.w. – wartość wskazywana
Tab. Multimetry cęgowe HIOKI CM4371 i CM4372 – dane techniczne
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