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Multimetry CM4375 (fot.)
i CM4376 należą do nowej se-

rii CM4000. Wśród przyrządów tej se-
rii wyróżniają się wydłużonym 
kształtem wąskich i długich cęgów, 
którymi łatwo dotrzeć do trudno do-
stępnych miejsc pomiaru. Mogą pra-
cować w niesprzyjających warunkach, 
w tym w szerokim zakresie tempera-
tur otoczenia. Multimetry CM4376 
i CM4375 mają taki sam wygląd, kon-
strukcję i własności. CM4376 różni 
się od CM4375 jedynie funkcją Blue-
tooth umożliwiającą bezprzewodową 
transmisję danych pomiarowych. 
Przyrządy oferuje firma Labimed 
Electronics.

Multimetry mierzą z dużą dokład-
nością prądy do 1000 A, tylko na jed-
nym zakresie. Pomiar ten wspomagają 
funkcje automatycznego wykrywania 
typu napięcia i prądu (przemienny, 
stały) oraz faktu odwrotnego założe-
nia cęgów. Funkcje skracają czas nie-
zbędny do przygotowania przyrządu 
do pracy i przeprowadzenia pomia-
rów, gdyż użytkownik nie musi każ-
dorazowo ustawiać przełącznika ob-
rotowego we właściwej pozycji, gdy 
badana wiązka zawiera przewody 
z sygnałami różnego typu.

W  tabeli załączonej do artykułu 
zamieszczono zakresy i podzakresy 
pomiarowe poszczególnych funkcji. 
Podano też wartości rozdzielczości 
wskazania i podstawowych dokład-
ności pomiaru.

pomiar prądu

Wydłużone i wąskie cęgi nowych 
multimetrów mogą objąć przewód 
z  mierzonym prądem o  średnicy 
nie większej niż 34 mm. W najwęż-

częstotliwości próbkowania 7,2 kHz). 
Mierzą też czas trwania sygnału roz-
ruchu składającego się zwykle z kil-
ku półokresów prądu o  różnej am-
plitudzie. Czas ten może wynosić od 
kilkudziesięciu do kilkuset milise-
kund. W momencie dokonania po-
miaru przyrząd emituje krótki sygnał 
dźwiękowy, a użytkownik może już 
odczytać na wyświetlaczu pomocni-
czym wskazanie wartości szczytowej 
prądu rozruchowego i  jednocześnie 
na wyświetlaczu głównym wskazanie 

wartości skutecznej, czyli rozrucho-
wej. Dzięki własności regulacji cza-
su wykrywania prądu rozruchowe-
go dokładność pomiaru jest lepsza 
niż możliwa do uzyskania za pomo-
cą tradycyjnego amperomierza cha-
rakteryzującego się czasem wykry-
wania ustawionym na stałe (zwykle 
na 100 ms).

Użytkownik multimetru może 
identyfikować też fluktuacje mie-
rzonego prądu, określając ich warto-
ści maksymalne i minimalne (zarów-

szym miejscu mają grubość zaledwie 
9,5 mm. Cęgi wytrzymują 30000 ope-
racji otwarcia-zamknięcia, a nie jak 
produkowane wcześniej, tylko 11000 
takich operacji.

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 CM4375 i CM4376 mie-
rzą prądy stałe (funkcja „DC”), prze-
mienne (funkcja „AC”) i przemien-
ne na tle składowej stałej (funkcja 
„AC+DC”), przy czym wyspecyfiko-
waną dokładność pomiaru zachowu-
ją w paśmie od 10 Hz do 1 kHz i tak-
że w odniesieniu do przebiegów od-
kształconych (funkcja True RMS). 
Współczynnik szczytu określający 
zdolność przyrządu do dokładnego 
pomiaru prądu odkształconego wy-
nosi 1,5 i to w całym zakresie prądu 
mierzonego przez wymienione mul-
timetry, tj. do 1000 A.

Multimetry CM4375 i  CM4376 
wyposażono w rozbudowaną funk-
cję pomiaru prądu rozruchowego 
„ INRUSH”, przydatną m.in. przy po-
miarach prądów płynących w  sta-
nach rozruchu silników elektrycz-
nych lub w  procesach zgrzewania. 
W trybie „INRUSH” multimetry mie-
rzą wartość skuteczną i  jednocześ-
nie wartość szczytową prądu (przy 
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multimetry cęgowe HIOKI 
CM4375 i CM4376
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Dwa nowe przyrządy japońskiej firmy HIOKI mierzą prądy stałe i przemienne, mają też 
komplet innych, przydatnych funkcji pomiarowych.

Fot.  Multimetr cęgowy HIOKI CM4375



no szczytowe jak i skuteczne), a tak-
że wartości średnie, liczone za kilka 
odstępów czasowych odświeżania 
wskazania wyświetlacza, przy często-
tliwości próbkowania równej 10 kHz.

W trakcie pomiaru prowadzone-
go w otoczeniu silnych zakłóceń syg-
nały te o częstotliwości zwykle dużo 
większej niż częstotliwość sygnału 
użytecznego nakładają się jedne na 
drugie, powodując niestabilne wska-
zania. Warto wtedy włączyć filtr dol-
noprzepustowy, który odetnie skła-
dowe harmoniczne o  częstotliwoś-
ciach większych od 100 Hz. Własność 
ta przydaje się m.in. przy pomiarach 
prowadzonych we wtórnych obwo-
dach falowników i testowaniu urzą-
dzeń zasilania bezprzerwowego.

Uciążliwą, lecz niezbędną czyn-
nością wykonywaną przed każdym 
pomiarem prądu stałego prowadzo-
nego przyrządem cęgowym jest zero-
wanie wskazania szczątkowego pozo-
stałego po poprzednim pomiarze lub 
będącego wynikiem zakłóceń. Proces 
zerowania w multimetrach CM4375 

i CM4376 jest wykonywany automa-
tycznie i wymaga tylko naciśnięcia 
przycisku „0Adj”. W trakcie zerowa-
nia przyrząd wyświetla komunikat 
„0Adj”, po czym przechodzi w stan 
gotowości do pomiaru.

inne funkcje pomiarowe

Poza prądem mierzonym wyłącz-
nie cęgami multimetry CM4375 
i CM4376 mierzą napięcie (przemien-
ne i stałe), częstotliwość, rezystancję 
i pojemność. Podzakres pomiarowy 
dobierają automatycznie do wartości 
mierzonej wielkości, choć użytkow-
nik może w razie potrzeby ustawić go 
ręcznie, przyciskiem „RANGE”. Multi-
metry mierzą też temperaturę. Spraw-
dzają diodę i ciągłość obwodu, syg-
nalizując dźwiękiem stan ciągłości. 
Wskazują moc prądu stałego (funkcja 
„DC Power”). Do realizacji wymienio-
nych funkcji służą dwa gniazda na ty-
powe wtyki bananowe.

Oba multimetry mierzą napięcie 
przemienne do 1000 V, a  stałe do 

1500 V. Po przekroczeniu na podza-
kresie „1500 V” wartości 1001 V pogar-
sza się dokładność z ±0,5% na ±2,0%, 
lecz pozostaje na takim poziomie aż 
do 1700 V. Własność ta przydaje się 
przy sprawdzaniu systemów zasila-
nia energią słoneczną. Podobnie jak 
w przypadku prądu przemiennego, 
przy pomiarze napięcia przemienne-
go są aktywne funkcje „True RMS” 
i „AC+DC”.

Multimetry mierzą temperaturę 
sondą z czujnikiem temperaturowym 
typu K. Firma HIOKI oferuje jako wy-
posażenie opcjonalne prostą sondę 
DT4910 z przewodem połączeniowym 
zakończonym dwoma wtykami ba-
nankowymi. Zakres pomiaru tem-
peratury z użyciem tej sondy rozcią-
ga się od –40 do 260°C. Dokładność 
pomiaru samej sondy wynosi ±2,5%.

wyświetlanie

Ekran o szerokim kącie obserwacji 
i białym podświetleniu ma dwa pola 
cyfrowe spełniające rolę wyświetla-

czy, głównego i pomocniczego. Oba 
pola mają długość czterech cyfr, a ich 
wskazanie jest odświeżane 5 razy na 
sekundę z wyjątkiem trybów pojem-
ności, częstotliwości i  temperatury. 
Tak duża szybkość pomiaru uzyska-
no dzięki zastosowaniu w układzie 
pomiarowym multimetru zaawanso-
wanego technicznie układu scalonego 
zaprojektowanego i produkowanego 
wyłącznie dla firmy HIOKI.

Bieżące wskazanie wyświetlacza 
„zamraża się”, naciskając przycisk 
„HOLD” lub korzystając z funkcji „za-
mrażania” automatycznego „AUTO 
HOLD”. Druga z  funkcji zatrzymu-
je wskazanie dopiero wtedy, gdy się 
ustabilizuje, sygnalizując to sygna-
łem dźwiękowym. Funkcja „AUTO 
HOLD” jest przydatna w sytuacjach, 
w których trudno obserwować wska-
zanie wyświetlacza lub nacisnąć przy-
cisk „HOLD”.

Dwa pola cyfrowe wyświetlacza są 
wykorzystywane do realizacji funk-
cji podwójnego wyświetlania tj. jed-
nocześnie wyników pomiaru dwóch 
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wielkości. Gdy na przykład mierzy 
się prąd przemienny, to wartość tego 
prądu wskazuje wyświetlacz głów-
ny, a  jego częstotliwość – wyświet-
lacz pomocniczy. Z własności jedno-
czesnego pomiaru i wskazania na-
pięcia i prądu korzysta się, testując 
akumulatory oraz mierząc moc prą-
du stałego. Należy zaznaczyć, że mul-
timetry CM4375 i CM4376 nie mają 
możliwości jednoczesnego wyświet-
lania wartości szczytowych napięcia 
i prądu stałego. Własność te mają na-
tomiast inne multimetry cęgowe serii 
CM4000 (CM4371, CM4372, CM4374 
i CM4374).

funkcja Bluetooth

Multimetr CM4376 wyposażono 
w interfejs funkcji Bluetooth w wer-
sji 4.0LE. Po jej włączeniu multimetr 
jest gotowy do wysyłania drogą radio-
wą danych pomiarowych do smart-
fonu lub tabletu i wyświetlania na 
ekranach tych urządzeń wartości 
zmierzonych i przebiegów w czasie 
rzeczywistym. Zasięg takiej transmi-
sji nie przekracza 10 m (w otwartej 
przestrzeni). Trzeba jednak wcześniej 
zainstalować na urządzeniu bezpłat-
ną aplikację GENNECT Cross. Wersja 

SF4071 tej aplikacji jest przeznaczona 
do obsługi urządzeń pracujących 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 
ma się do dyspozycji (w smartfonie 
lub tablecie) trzy przełączane ekrany. 
Z ekranu „pomiaru ogólnego” korzy-
sta się, automatycznie zapisując zmie-
rzone wartości. Wystarczy wtedy tyl-
ko nacisnąć w multimetrze przycisk 
„HOLD”. Po wyświetleniu drugiego 
ekranu, „logging”, staje się dostęp-
ny prosty rejestrator umożliwiający 
zapis danych z wyspecyfikowanym 
odstępem czasu. Funkcja ta umożli-
wia obserwowanie fluktuacji w krót-
kich okresach, gdy nie ma praktycz-
nego uzasadnienia do użycia do tego 
skomplikowanego sprzętu rejestrują-
cego. Trzeci ekran, „obraz przebiegu”, 
umożliwia sprawdzanie zmierzonych 
wartości i  jednocześnie przebiegów. 
W takim przypadku smartfon (tab-
let) zamienia się w prosty oscyloskop. 
Można wtedy obserwować na nim na 
przykład przebiegi prądowe i porów-
nywać je przy różnych obciążeniach.

Aplikacja GENNECT Cross umoż-
liwia też tworzenie raportów pomia-

rowych i wysyłanie ich pocztą elek-
troniczną (e-mail) lub współdzielenie 
tych dokumentów w chmurze typu 
iCloud lub Dropbox. Obrazki lub wy-
kresy można przed zapisaniem edy-
tować, nanosząc na nie uwagi teks-
towe. Tworząc raport, wprowadza się 
dane pomiarowe wybrane z listy da-
nych, a ponadto obrazki, tytuł, podty-
tuły, logo firmy, dane twórcy odbior-
cy i stronę okładki. Dokument końco-
wy ma formę pliku w formacie PDF.

Urządzenie (smartfon lub tablet) 
z  zainstalowaną na nim aplikacją 
GENNECT Cross można sparować 
z maksymalnie ośmioma multime-
trami CM4376 i  rejestrować jedno-
cześnie pochodzące z nich dane po-
miarowe (8 zmierzonych wartości).

konstrukcja mechaniczna

Multimetry zaprojektowano tak, 
aby pracowały niezawodnie przez 
długi czas, a  ich wyjątkowe zabez-
pieczenia nie ulegały stopniowej de-
gradacji. Obudowę przyrządów wy-
konano 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. Wytrzymują prze-
pięcia przejściowe do 8 kV pojawiają-
ce się w trakcie wyładowań atmosfe-
rycznych. Mogą pracować w szerokim 
zakresie temperatur otoczenia od –25 
do 65°C, mają wymiary 65×242×35 
mm i masę 330 g (bez baterii).

zasilanie

Do zasilania multimetrów napię-
ciem stałym 3 V służą dwie baterie 
alkaliczne typu LR03, które wystar-
czają na ok. 40 godzin pracy ciągłej 
(przy wyłączony podświetleniu). Przy 
jednocześnie włączonej funkcji Blue-
tooth (tylko w multimetrze CM4376) 
czas takiej pracy skraca się o 20 go-
dzin. Baterię oszczędzają automa-
tyczne funkcje wyłączania zasilania 
i podświetlenia wyświetlacza. Bieżą-
cy stan baterii wskazuje na wyświet-
laczu kilkusegmentowy 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  instruk-
cja obsługi. Za dodatkową opłatą 
można dokupić sondę temperaturo-
wą DT4910 (z czujnikiem termoparo-
wym typu K), pomiarowe przewody 
połączeniowe, przedłużacze, adapte-
ry magnetyczne, sondy igłowe i szpil-
kowe oraz chwytaki krokodylowe, pa-
zurkowe lub zakładane na szynę.
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Funkcja pomiarowa Zakres pomiaru  
i rozdzielczość wskazania

Dokładność pomiaru
(podstawowa)

Prąd stały 1000 A (od 1,0 do 999,9 A) ±1,3% w.w. ± 0,8 A

Prąd przemienny 1000 A (od 1,0 do 999,9 A) ±1,3% w.w. ± 0,8 A

Prąd AC+DC 1000 A (od 1,0 do 999,9 A) ±1,3% w.w. ± 1,8 A

Napięcie stałe 600,0 mV/6,000/60,00/600,0/1500 (1700) V ±0,5% w.w. ± 0,53 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 prądu stałego (moc DC) Od 0,000 kVA do 1700 kVA ±2,0% w.w. ± 20 cyfr

Uwagi: w.w. – wartość wskazywana
Tab.  Multimetry cęgowe HIOKI CM4375 i CM4376 – dane techniczne
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