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Multimetr cęgowy HIOKI CM4373
Japońska fi rma HIOKI wprowadziła na rynek przyrządów pomiarowych multimetr 
cęgowy CM4373. Nowy przyrząd sprawdza się doskonale w trudnych warunkach 
otoczenia. Ma też komplet uniwersalnych funkcji pomiarowych. CM4373 jest już 
w ofercie w fi rmy LABIMED ELECTRONICS.

Multimetr CM4373 (fot.) jest 
przeznaczony do pomiaru du-
żych prądów − aż do 2000 A,
zarówno przemiennych jak 
i stałych. Wyróżnia się nie tyl-
ko eleganckim wyglądem, lecz 
również wieloma unikatowy-
mi funkcjami i własnościami. 
Przyrząd ten może pracować 
w szerokim zakresie tempera-
tur (od -25 do +65°C), a jego 
cęgi charakteryzują się dużą od-
pornością na narażenia mecha-
niczne, zwiększoną znacznie 
w porównaniu z poprzednimi 
multimetrami cęgowymi HIOKI. 
CM4373 ma obudowę odpor-
ną na wnikanie kurzu i bryzgów 
wody, kategorię pomiarową IV 
600 V oraz możliwość pomia-
ru napięć stałych do 1700 V. 
Nowy przyrząd wykrywa au-
tomatycznie typ mierzonego 
sygnału − tzn., czy sygnał ten 
jest przemienny, czy stały, sam 
też ustawia potrzebny podza-
kres pomiarowy. Warto zazna-
czyć, że funkcje te są dostępne 
zarówno przy pomiarze prądu 
jak i napięcia. Mierząc prąd, wy-
starczy ustawić przełącznik ob-
rotowy multimetru w pozycję 
„AUTO A”, a mierząc napięcie 
– w pozycję „AUTO V”.

Cęgi prądowe
Konstruktorzy multimetru 
CM4373 zaprojektowali go 
specjalnie do pomiaru dużych 
prądów stałych i przemiennych 
(do 2000 A). Stąd wyposażyli 
go w cęgi o stosunkowo dużych 
rozmiarach. Żółte cęgi multi-
metru CM4373 mają kształt 
lekko wydłużony i mogą objąć 

izolowany przewód z mierzo-
nym prądem, przy założeniu 
jednak, że średnica tego prze-
wodu nie przekracza 55 mm. 
Cęgi wytrzymują aż 30000
operacji otwarcia-zamknięcia,
tj. trzykrotnie więcej, niż cęgi 
multimetrów produkowanych 
wcześniej przez HIOKI. W te-
stach laboratoryjnych prowadzo-
nych na etapie prac konstruk-
cyjnych, a mających za zadanie 
poprawę niezawodności cę-
gów, elementy te są poddawa-
ne wstępnie wyspecyfi kowanej 
liczbie operacji otwarcia-za-
mknięcia (30000). Druga, koń-
cowa faza takiego testu trwa aż 
do momentu mechanicznego 
uszkodzenia cęgów.

W cęgach multimetru CM4373 
jest umieszczony specjalny czujnik 
wykrywający, czy obiekt znajdu-
jący się w ich otoczeniu jest „pod 
napięciem” sieci. Wystarczy tylko 
przed rozpoczęciem prac elek-
trycznych zbliżyć zamknięte cęgi 
do przewodów doprowadzają-
cych zasilanie do testowanego 
obiektu, a wyświetlacz multime-
tru zostanie podświetlony na czer-
wono i włączy się ostrzegawczy, 
przerywany sygnał dźwiękowy. 
Korzystając z tej własności mul-
timetru można używać go jako 
wskaźnika przewodu fazowego.

Pomiar prądów 
przemiennych i stałych
Parametry funkcji pomiaru prą-
du są najważniejsze w każdym 
multimetrze cęgowym. Multi-
metr CM4373 mierzy zarów-
no prądy stałe jak i przemienne 
na dwóch podzakresach 600 A
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i 2000 A. Jak już wspomniano 
odpowiedni podzakres przyrząd 
wybiera automatycznie stosow-
nie do wartości mierzonego prą-
du, choć w razie potrzeby może 
to za niego zrobić sam użytkow-
nik, naciskając, w trybie zmiany 
ręcznej, odpowiednią liczbę razy 
przycisk „RANGE”.

Rozdzielczość wskazania prą-
du (stałego i przemiennego) jest 

na dolnym podzakresie pomia-
rowym (600 A) równa 100 mA 
i 1 A na podzakresie górnym 
(2000 A). Dokładność pomia-
ru na obu podzakresach prą-
dów stałych jest równa ±1,3% 
wartości wskazywanej. Przy 
pomiarze prądów przemien-
nych dokładność zależy nie tyl-
ko od wybranego podzakresu, 
lecz także od częstotliwości mie-
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rzonego sygnału. Wartość do-
kładności wymieniona w danych 
technicznych tego przyrządu 
(±1,3% wartości wskazywanej) 
jest słuszna w zakresie często-
tliwości od 45 do 65 Hz i po-
garsza się po obu bokach tego 
pasma oraz po włączeniu fi ltru 
dolnoprzepustowego.

Gdy prąd przemienny jest 
odkształcony, to uzyskanie 
wyspecyfi kowanej dokładno-
ści zapewnia funkcja True RMS. 
Współczynnik szczytu wynosi 3 
w przedziale do 500 A i zmniej-
sza się stopniowo po przekro-
czeniu tej wartości. Funkcja True 
RMS jest szczególnie przydatna 
przy pomiarach prądów płyną-
cych w obwodach falowników.

Multimetr CM4373 zapewnia 
dokładny pomiar również w sy-
tuacjach, w których na mierzony 
prąd przemienny jest nałożona 
składowa stała. Mierząc w ta-
kich warunkach, warto zatem 
włączyć tryb AC+DC. W try-
bie AC+DC jest też aktywna 
funkcja True RMS.

Gdy bieżący wynik pomiaru 
prądu przemiennego wskazuje 
wyświetlacz główny, to jedno-
cześnie wyświetlacz pomocni-
czy wskazuje wartość częstotli-
wości tego prądu. Należy jednak 
zaznaczyć, że wskazanie czę-
stotliwości pojawia się dopiero 

wtedy, gdy prąd mierzony prze-
kroczy pewną wartość progową. 
Gdy CM4373 mierzy prąd prze-
mienny na podzakresie 600 A,
to wartość progowa wynosi 
40 A, a gdy na podzakresie 
2000 A, to 200 A.

Użytkownik multimetru 
CM4373 może z łatwością wy-
kryć, czy mierzony prąd ulega 
fl uktuacjom w czasie i określić 
jak duże są te zmiany. Wystar-
czy, że skorzysta z kompletu 
funkcji do tego przeznaczonych, 
w tym funkcji wskazywania war-
tości maksymalnej, minimalnej 
i średniej, a ponadto maksymal-
nej i minimalnej szczytowej.

Sygnały o dużych częstotli-
wościach nakładające się na syg-
nał użyteczny są często powo-
dem niestabilnych wskazań. 
W przypadku CM4373 moż-
na łatwo poradzić sobie z tym 
problemem, włączając fi ltr dol-
noprzepustowy. Filtr ten od-
cina składowe o częstotliwoś-
ciach większych od 100 Hz. Stąd 
też trzeba włączyć ten fi ltr, mie-
rząc prądy zasilania na przykład 
w instalacjach samolotowych lub 
okrętowych.

Przy pomiarze prądu stałe-
go multimetr CM4373 wykry-
wa automatycznie odwrotne 
założenie cęgów na przewód 
z mierzonym prądem, tzn. nie-

zgodnie z kierunkiem wskazywa-
nym na obudowie cęgów. Kon-
wencjonalny multimetr wskazuje 
w takich sytuacjach prąd, który 
ma wartość dodatnią jako prąd 
ujemny (wyświetlając znak po-
laryzacji „-”) i odwrotnie. Gdy 
cęgi multimetru CM4373 zostaną 
założone odwrotnie, to rozlega 
się ostrzegawczy sygnał dźwię-
kowy, a ekran przyrządu zosta-
je podświetlony na czerwono. 
Próg zadziałania tej sygnalizacji 
wynosi -10 A.

Inny warunek, który trzeba 
spełnić, gdy mierzy się prądy 
stałe, to konieczność wyzero-
wania przed pomiarem wskaza-
nia szczątkowego wyświetlacza, 
a będącego pozostałością po po-
przednim pomiarze lub efektem 
działania sygnałów zakłócają-
cych. Aby wyzerować wskazanie 
szczątkowe, wystarczy nacisnąć 
przycisk „0Adj”, a przyrząd auto-
matycznie przeprowadzi zero-
wanie. W trakcie tej operacji jest 
wyświetlany na ekranie multime-
tru CM4373 komunikat „0Adj”, 
a po jej zakończeniu przyrząd 
samoczynnie przechodzi w stan 
pomiaru prądu stałego.

Pomiar prądów 
rozruchowych
Funkcja „INRUSH” jest unikato-
wą własnością tego przyrządu 

Funkcja pomiarowa Zakres pomiaru Dokładność pomiaru

Prąd stały 600,0 A/2000 A ±1,3% w.w. ± 0,3 A (podzakres 600 A)
±1,3% w.w. ± 3 A (podzakres 2000 A)

Prąd przemienny 600,0 A/2000 A ±1,3% w.w. ± 0,3 A (najlepsza)
Prąd AC+DC 600,0 A/2000 A ±1,3% w.w. ± 1,3 A (najlepsza)

Napięcie stałe Od 600,0 mV do 1500 V ±0,5% w.w. ± 3 cyfry
Napięcie przemienne Od 6,000 do 1000 V ±0,9% w.w. ± 3 cyfry

Napięcie AC+DC Od 6,000 do 1000 V ±1,0% w.w. ± 13 cyfr
Częstotliwość Od 9,999 Hz do 999,9 Hz ±1,0% w.w. ± 1 cyfra
Rezystancja Od 600,0 Ω do 600,0 kΩ ±0,7% w.w. ± 5 cyfr

Ciągłość obwodu
(próg sygnalizacji dźwiękowej)

600,0 Ω
(25 Ω ± 10 Ω) ±0,7% w.w. ± 5 cyfr

Test diody 1,800 V ±0,7% w.w. ± 5 cyfr
Pojemność Od 1,000 do 1000 µF ±1,9% w.w. ± 5 cyfr

Temperatura Od -40,0 do 400,0°C ±0,5% w.w. ± 3,0°C
Moc DC Od 0,000 VA do 3400 kVA ±2,0% w.w. ± 20 cyfr

Wykrywanie napięcia AC Od 40 do 600 V 50/60 Hz -
Uwagi: w.w. – wartość wskazywana

przydatną przy pomiarach prą-
dów płynących w stanach roz-
ruchu silników elektrycznych 
i prądów zgrzewania. CM4373 
może jednocześnie zmierzyć 
i wskazać na dwóch wyświetla-
czach (głównym i pomocniczym) 
wartość skuteczną oraz maksy-
malną, szczytową. O momen-
cie dokonania pomiaru informu-
je użytkownika, emitując krótki 
sygnał dźwiękowy. Przyrząd au-
tomatycznie wykrywa czas trwa-
nia prądu rozruchowego, który 
może wynosić od kilkudziesię-
ciu do kilkuset milisekund i mie-
rzy prąd w trakcie tego interwa-
łu. Dzięki tej własności CM4373 
może mierzyć prądy rozrucho-
we dokładniej niż standardowe 
multimetry cęgowe, w których 
wymieniony interwał jest dla tej 
funkcji ustawiony zwykle na sta-
łe, na 100 ms.

Pomiar napięcia
CM4373 mierzy napięcie stałe 
na pięciu podzakresach, poczy-
nając od podzakresu 600 mV, 
na którym wskazuje z rozdziel-
czością równą 100 µV. Choć 
górny podzakres jest oznaczo-
ny jako „1500 V”, to multimetr 
ten może mierzyć napięcie 
stałe aż do 1700 V. Produ-
cent podaje w instrukcji obsłu-
gi, że w przedziale napięć od 0 
do 1000 V przyrząd mierzy 
na podzakresie „1500 V” z do-
kładnością równą ±0,5% war-
tości wskazywanej, a w prze-
dziale od 1001 do 1700 V
z dokładnością równą ±2% war-
tości wskazywanej.

Przy pomiarze napięcia sta-
łego CM4373 wykrywa auto-
matycznie zamianę przewodów 
w gniazdach pomiarowych po-
wodującą, że napięcie mające 
wartość dodatnią jest wskazy-
wane jako napięcie o wartości 
ujemnej. W takiej sytuacji rozlega 
się ostrzegawczy sygnał dźwię-
kowy, a ekran przyrządu zo-
staje natychmiast podświetlony 
na czerwono. Próg zadziałania tej 
sygnalizacji wynosi -10 V.
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Użytkownik CM4373 mierząc 
napięcie przemienne, ma do dys-
pozycji pięć podzakresów pomia-
rowych napięcia od 6 do 1000 V,
przy rozdzielczości wskazania 
na dolnym podzakresie równej 
1 mV. W trybie tym są też 
dostępne funkcje True RMS 
i „AC+DC” oraz wskazywanie 
wartości maksymalnej, minimal-
nej, średniej oraz maksymalnej 
i minimalnej szczytowej.

Jednoczesny pomiar 
dwóch wielkości
Unikatową funkcją multime-
tru CM4373 jest jednoczesny 
pomiar i wskazywanie wyni-
ków pomiaru dwóch wielko-
ści np. napięcia przemiennego 
i częstotliwości.

Innym przykładem tej włas-
ności jest pomiar i wskazywa-
nie jednocześnie napięcia i prądu 
stałego, np. wartości szczyto-
wych prądu i napięcia akumu-
latora.

Mierząc multimetrem CM4373 
jednocześnie prąd i napięcie sta-
łe można też uzyskać wskaza-
nie mocy czynnej. Zakres wska-
zań tego parametru rozciąga się 
od 0,000 VA do aż 3400 kVA.

Inne funkcje pomiarowe
Oprócz napięcia, prądu, często-
tliwości i mocy CM4373 mie-

rzy też rezystancję, pojemność 
i temperaturę. Multimetr spraw-
dza ponadto diodę i ciągłość ob-
wodu, sygnalizując stan ciągłości 
ciągłym dźwiękiem oraz czer-
wonym podświetleniem całe-
go ekranu.

Pomiar temperatury jest moż-
liwy w zakresie od -40 do 400°C 
z rozdzielczością równą 0,1°C, 
za pomocą sondy temperatu-
rowej z czujnikiem termoparo-
wym typu K. Może to być son-
da DT4910 (oferowana przez 
HIOKI jako opcja) lub jej odpo-
wiednik dostępny w handlu ak-
cesoriami pomiarowymi.

Wyświetlanie
Ciekłokrystaliczny ekran mul-
timetru CM4373 ma dwa pola 
cyfrowe do jednoczesnego 
wskazywania wyników pomia-
ru dwóch wielkości. Wyświet-
lacz ma szeroki kąt obserwa-
cji i jest podświetlany na biało 
(po naciśnięciu przycisku) lub 
na czerwono (automatycznie, 
w sytuacjach awaryjnych). Pola 
cyfrowe mają długość czterech 
cyfr każde, a ich wskazanie jest 
odświeżane 5 razy na sekundę 
(z wyłączeniem pomiaru po-
jemności, częstotliwości i tem-
peratury).

Funkcja „zamrażania” na wy-
świetlaczu bieżącego wskaza-

nia („HOLD”) jest standardową 
własnością każdego współczes-
nego multimetru. Ma ją rów-
nież CM4373, lecz rozbudowa-
ną o tryb „AUTO HOLD”. Tryb 
ten włącza się przed pomiarem, 
a wskazanie wyświetlacza zosta-
je „zamrożone” dopiero wtedy, 
gdy się ustabilizuje. Własność 
ta przydaje się na przykład w sy-
tuacji, gdy przewody sprawdza-
nej instalacji znajdują się w trudno 
dostępnym miejscu, tj. na przy-
kład zbyt wysoko lub zbyt nisko 
dla użytkownika, aby mógł on 
wygodnie obserwować zmiany 
wskazania wyświetlacza lub na-
cisnąć przycisk „HOLD”.

Konstrukcja 
mechaniczna
Multimetr CM4373 jest skutecz-
nie zabezpieczony przed różnymi 
narażeniami. Przyrząd ma obu-
dowę wykonaną z tworzywa od-
pornego na uszkodzenie w wy-
niku upuszczenia, dodatkowo 
wzmocnioną zintegrowaną z nim 
niebieską osłoną gumową. Obu-
dowa jest odporna na wnikanie 
pyłu i bryzgów wody, ma sto-
pień ochrony IP54. Cęgi prądo-
we tego przyrządu są natomiast 
odporne na wnikanie pyłu i mają 
stopień ochrony IP50.

Inną, wyjątkową własnością 
multimetru jest bardzo szeroki 

zakres temperatur pracy. Roz-
ciąga się on od -25 do 65°C, 
co oznacza, że multimetrem 
tym można mierzyć zarówno 
w dzień mroźny jak i upalny.

Multimetr CM4373 ma wy-
miary 65 x 250 x 35 mm (bez 
uwzględnienia wymiarów cę-
gów i elementów wystających). 
Masa przyrządu jest równa 530 g 
(bez baterii).

Zasianie
Źródłem zasilania multimetru 

CM4373 są dwie baterie alka-
liczne typu LR03. Przy wyłączo-
nym podświetleniu wystarczają 
na ok. 45 godzin ciągłej pra-
cy. Wyświetlany stale na ekra-
nie przyrządu wskaźnik złożony 
z czterech segmentów informu-
je użytkownika o bieżącym sta-
nie baterii. Oszczędzają je funkcje 
automatycznego wyłączania zasi-
lania i automatycznego wyłącza-
nia podświetlenia ekranu.

Akcesoria
HIOKI dostarcza multimetr 

CM4373 z kompletem prze-
wodów pomiarowych napię-
cia L9207-10, futerałem C0203, 
dwoma bateriami LR03 i instruk-
cją obsługi.  ■

mgr inż. Leszek Halicki,
LABIMED ELECTRONICS

WAR TO WIEDZIEĆ

Sonda cęgowa AC/DC CT6844
Nowa, cęgowa sonda prądowa CT6844 produkowana przez japońską fi rmę HIOKI jest 

przeznaczona do współpracy z oscyloskopami, rejestratorami oraz analizatorami i mier-
nikami mocy. Sonda o przekładni 4 mV/A mierzy prądy do 500 A w paśmie od DC do 
200 kHz. Cęgi sondy mogą objąć przewód z mierzonym prądem o średnicy do 20 mm. Son-
da w porównaniu ze swoją poprzedniczką, sondą 9299, ma szerszy zakres temperatur pracy 
(od -40 do 85°C), większą dokładność amplitudy (±0,3% wskazania) i fazy (±0,1°), a ponad-
to zmniejszoną znacznie podatność na niecentryczne położenie przewodu z mierzonym prą-
dem w obszarze cęgów. Nowa sonda nie ma własnego źródła zasilania. Może być zasilana bezpośrednio z analizatora lub miernika 
mocy. W innych przypadkach wymaga użycia do tego opcjonalnego modułu czujnika 8555-10. Sondę oferuje się w dwóch wersjach 
różniących się typem wtyku przewodu połączeniowego. Wersja CT6844 ma wtyk PL23 pasujący do starszych przyrządów HIOKI 
(np. do analizatora mocy 3390), a wersja CT6844-05 wtyk ME15W pasujący do nowych (np. do analizatora PW6001).

Sondę oferuje LABIMED ELECTRONICS Sp. z o.o.
(LABIMED ELECTRONICS)


