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Multimetry cyfrowe HIOKI 
DT4211 i DT4212
Dwa nowe multimetry cyfrowe DT4211 i DT4212 wprowadzone do produkcji przez 
japońską fi rmę HIOKI łączą komplet starannie dobranych funkcji pomiarowych 
z wysokim poziomem bezpieczeństwa i przystępną ceną.

Multimetry DT4211 (fot. 1) i DT4212 (fot. 2) 
mają ergonomiczną obudowę wzmocnioną 
przed narażeniami mechanicznymi niebieską 
osłoną gumową. Osłona może też w razie 
potrzeby służyć jako pojemnik na przewo-
dy pomiarowe (fot. 3). Oba przyrządy pra-
cują poprawnie w szerokim zakresie tem-
peratury otoczenia rozciągającym się od -10 
do 50°C i spełniają wymagania międzynaro-
dowej normy bezpieczeństwa EN61010 na III 
kategorię 600 V i II 1000 V. Wyniki pomia-
rów wskazuje duży wyświetlacz ciekłokry-
staliczny podświetlany na niebiesko. Dzięki 
tej własności użytkownik nie ma problemów 
z odczytywaniem wskazań, gdy prowadzi 
pomiary przy niewystarczającym oświetle-
niu zewnętrznym.

Multimetr DT4212 ma wszystkie funk-
cje multimetru DT4211, a ponadto funkcję 
pomiaru temperatury. Mierzy ją za pomo-
cą opcjonalnej sondy z czujnikiem termo-
parowym typu K. Kolejną cechą dającą mu 
dużą przewagę nad DT4211 jest funkcja True 
RMS, dzięki której może mierzyć dokładnie 
napięcia i prądy odkształcone.

Konstruktorzy multimetrów DT4211 
i DT4212 przyłożyli dużo starań, aby mak-
symalnie wydłużyć ich czas pracy ciągłej. 
Szczególnie dobrze pod tym względem wy-
pada DT4211. Przy zasilaniu z baterii alkalicz-
nych może pracować bez ustanku przez pra-
wie 800 godzin.

Płyta czołowa
Górną część płyty czołowej multimetrów 
DT4211 i DT4212 zajmuje duży i czytelny wy-
świetlacz. Pod nim umieszczono w jednym 
rzędzie cztery przyciski: zamrażania bieżące-
go wskazania (HOLD), wyboru wskazywania 
częstotliwości lub współczynnika wypełnie-
nia impulsu (Hz/%), wskazywania wartości 
względnej (REL) oraz ręcznego wyboru pod-
zakresu (RANGE). Na płycie czołowej jest 

jeszcze włącznik podświetlenia wyświetlacza 
oraz przełącznik wyboru funkcji „SHIFT” uży-
wany w sytuacjach, gdy dana pozycja prze-
łącznika obrotowego lub przycisk funkcyj-
ny multimetru ma podwójne lub potrójne 
przyporządkowanie. Przełącznikiem obro-
towym umieszczonym poniżej przycisków 
wybiera się większość dostępnych funkcji po-
miarowych oraz wyłącza zasilanie przyrzą-
du. Na samym dole płyty czołowej znajdują 
się cztery gniazda pomiarowe przeznaczo-
ne do dołączenia przewodów pomiarowych 
zakończonych typowymi wtykami bananko-
wymi o średnicy 4 mm.

Funkcje pomiarowe
Multimetry DT4211 i DT4212 mierzą napię-
cie stałe i przemienne na pięciu podzakre-
sach od 600 mV do 1000 V z dokładnością 

równą odpowiednio 0,5% i 1% wartości 
wskazywanej. Domyślnym trybem zmiany 
podzakresu jest w nich zmiana automatycz-
na, która jest dostępna dla wszystkich funk-
cji pomiarowych tych przyrządów. W razie 
potrzeby można przełączyć je na zmianę 
ręczną i samodzielnie wybierać potrzebny 
podzakres. Należy zaznaczyć, że wyłącz-
nie w tym trybie można korzystać z pod-
zakresu 400 V napięcia stałego.

Oba multimetry mierzą prądy stałe i prze-
mienne metodą bezpośrednią, na zakre-
sach „µA”, „mA” i „A”, do 10 A, z dokład-
nością 1,2% wartości wskazywanej. Szybkie 
bezpieczniki chronią dwa wejścia pomia-
rowe prądu (A i µA/mA) przed uszkodze-
niem w wyniku błędu obsługi.

Multimetr DT4211 wskazuje wartość 
średnią sygnału przemiennego (napięcia lub 

Fot. 1. Multimetr cyfrowy HIOKI DT4211 Fot. 2. Multimetr cyfrowy HIOKI DT4212



Fot. 3. Osłona gumowa multimetru jako 
magazynek na przewody
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FT3700-20 –60,0÷550,0°C/12:1
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prądu). Gdy mierzony sygnał ma kształt si-
nusoidalny, to dokładność pomiaru takim 
przyrządem jest taka, jak wyspecyfi kowa-
na w jego danych technicznych. Problemy 
zaczynają się, gdy przebieg badany jest 
odkształcony. Pojawia się wtedy błąd po-
miaru związany z odkształceniem, który 
jest tym większy, im w większym stopniu 
przebieg ten różni się od „czysto” sinuso-
idalnego. W skrajnym przypadku wartość 
wskazana przez multimetr może być nawet 
dwukrotnie mniejsza od wartości rzeczy-
wistej. Stopień odkształcenia określa się, 
podając wartość współczynnika szczytu. 
Aby umożliwić użytkownikowi multime-
tru dokładny pomiar napięć i prądów od-
kształconych w układach silników elek-
trycznych, falowników, transformatorów, 
zasilaczy bezprzerwowych i innych urzą-
dzeń elektrycznych, wyposażono multi-
metr DT4212 w funkcję True RMS, czyli 
własność pomiaru rzeczywistej wartości 
skutecznej. Funkcja ta zapewnia dokład-
ny pomiar wartości skutecznej przebie-
gów odkształconych przy współczynniku 
szczytu o wartości maksymalnej równej 
2 przy wskazaniu wyświetlacza nie więk-
szym niż 2800 i malejącej liniowo do 1,5 
przy wskazaniu 4000.

Multimetry DT4211 i DT4212 mierzą po-
nadto częstotliwość (od 1 Hz do 5 MHz), 
współczynnik wypełnienia impulsu, rezy-
stancję (do 40 MΩ) oraz pojemność (do 
100 µF). Można nimi też sprawdzić ciągłość 
obwodu i diodę.

W multimetrze DT4212 jest też dostęp-
na funkcja pomiarowa temperatury – brak 
jej w multimetrze DT4211. Po dołączeniu 

do wejścia multimetru sondy DT4910 (z czuj-
nikiem termoparowym typu K) może on 
mierzyć temperaturę w zakresie od -55 
do 700°C podzielonym na podzakresy 400 
i 700°C. DT4212 wskazuje temperatury 
mniejsze od 400°C z rozdzielczością 0,1°C, 
co pozwala jego użytkownikowi lepiej ob-
serwować trendy zmian mierzonych tem-
peratur, niż w przypadku, gdy multimetr 
ma rozdzielczość wskazania 1°C.

Więcej szczegółowych danych na temat 
podzakresów pomiarowych, dokładności po-
miaru i rozdzielczości wskazania zamieszczo-
no w tablicy z danymi technicznymi.

Inne funkcje
Umieszczony bezpośrednio pod ekranem 
multimetru przycisk „RANGE” jest przezna-
czony do przełączenia przyrządu na ręczną 
zmianę podzakresu pomiarowego, a póź-
niej przez kolejne naciskanie do wyboru 
potrzebnego podzakresu. Z kolei przyci-
sku „REL” używa się w do włączania i wy-
łączania wskazywania wartości względnej 
przydatnego np. przy zerowaniu rezystancji 
doprowadzeń pomiarowych. Zamrożenie 
na ekranie bieżącego wskazania uzyskuje 
się po naciśnięciu przycisku „HOLD”, dzię-
ki czemu można łatwiej zanotować wynik 
pomiaru niż przy braku tej funkcji.

Wyświetlacz
Oba multimetry DT4211 i DT4212 wypo-
sażono w wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
o maksymalnym wskazaniu 4000, które 
odpowiada długości 3¾ cyfry. Wskazanie 
wyświetlacza jest odświeżane 3 razy na se-
kundę. Niebieskie podświetlenie umożliwia 

Czas pracy baterii 
wydłuża funkcja 
automatycznego wyłączania 
zasilania multimetru 
po pewnym określonym czasie, 
w którym nie użyto żadnego 
z przełączników ani przycisków 
multimetru.
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DT4211 DT4212

Napięcie
przemienne

Podzakresy 400,0m*/4,000/40,00/400,0/1000 V 400,0m/*4,000/40,00/400,0/1000 V

Dokładność pomiaru ±1,0% w.w. ±10 cyfr (podzakres 400 mV)
±1,0% w.w. ±5 cyfr (podzakresy 4-1000 V)

±1,0% w.w. ±10 cyfr (podzakres 400 mV)
±1,0% w.w. ±5 cyfr (podzakresy 4-1000 V)

Pasmo pomiaru 40-500 Hz 40-500 Hz

True RMS brak funkcji +

Napięcie
stałe

Podzakresy 400,0m/4,000/40,00/400,0/1000 V 400,0m/4,000/40,00/400,0/1000 V

Dokładność pomiaru ±0,5% w.w. ±3 cyfry ±0,5% w.w. ±3 cyfry

Prąd
przemienny

Podzakresy 400,0µ/4000µ/40,00m/400,0m/4,000/10,00 A 400,0µ/4000µ/40,00m/400,0m/4,000/10,00 A

Pasmo pomiaru 40-500 Hz 40-500 Hz

True RMS brak funkcji +

Dokładność pomiaru ±1,2% w.w. ±5 cyfr ±1,2% w.w. ±5 cyfr

Prąd stały
Podzakresy 400,0µ/4000µ/40,00m/400,0m/4,000/10,00 A 400,0µ/4000µ/40,00m/400,0m/4,000/10,00 A

Dokładność pomiaru ±1,2% w.w. ±3 cyfry ±1,2% w.w. ±3 cyfry

Rezystancja

Podzakresy 400,0/4,000k/40,00k/400,0k/4,000M/40,00 MΩ 400,0/4,000k/40,00k/400,0k/4,000M/40,00 MΩ

Dokładność pomiaru
±0,5% w.w. ±3 cyfry (podzakres 400 Ω)

±0,5% w.w. ±2 cyfry (podzakresy 4 kΩ-4 MΩ)
±5,0% w.w. ±5 cyfr (podzakres 40 MΩ)

±0,5% w.w. ±3 cyfry (podzakres 400 Ω)
±0,5% w.w. ±2 cyfry (podzakresy 4 kΩ-4 MΩ)

±5,0% w.w. ±5 cyfr (podzakres 40 MΩ)

Pojemność

Podzakresy 50,00n/500,0n/5,000µ/50,00µ/100,0 µF 50,00n/500,0n/5,000µ/50,00µ/100,0 µF

Dokładność pomiaru
±1,5% w.w. ±15 cyfr (podzakres 50 nF)
±2,0% w.w. ±5 cyfr (podzakres 500 nF)

±5,0% w.w. ±5 cyfr (podzakresy 5-100 µF)

±1,5% w.w. ±15 cyfr (podzakres 50 nF)
±2,0% w.w. ±5 cyfr (podzakres 500 nF)

±5,0% w.w. ±5 cyfr (podzakresy 5-100 µF)

Temperatura
Zakres pomiaru brak funkcji -55,0 – 700°C

Dokładność pomiaru - ±2% w.w.

Częstotliwość
Podzakresy 5,000/50,00/500,0k/5,000k/50,00k/500,0k/5,000 MHz 5,000/50,00/500,0k/5,000k/50,00k/500,0k/5,000 MHz

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

Test ciągłości 
obwodu

Podzakres 400,0 Ω, sygnalizacja dźwiękowa 400,0 Ω, sygnalizacja dźwiękowa
Prąd pomiarowy,

dokładność ok. 140 µA, ±1,0% w.w. ±5 cyfr ok. 140 µA, ±1,0% w.w. ±5 cyfr

Test diody
Zakres pomiaru 1,000 V 1,000 V
Prąd pomiarowy,

dokładność ok. 0,5 mA, ±10,0 w.w. ok. 0,5 mA, ±10,0 w.w.

Zmiana podzakresu pomiarowego automatyczna/ręczna automatyczna/ręczna

Zakres temperatur pracy od -10 do 50°C od -10 do 50°C

Bezpieczeństwo (EN61010) Kat. II/1000 V/kat. III 600 V Kat. II/1000 V/kat. III 600 V

Wymiary, masa 91,6x180,6x57,1 mm, 388 g (z bateriami i osłoną) 91,6x180,6x57,1 mm, 388 g (z bateriami i osłoną)
Uwagi: w.w. – wartość wskazywana, *podzakres dostępny tylko w trybie ręcznej zmiany podzakresu

Tablica. Dane techniczne multimetrów HIOKI DT4211 i DT4212

obserwację wskazań w miejscach o niewy-
starczającym oświetleniu. Włącza się je spe-
cjalnym przyciskiem.

Zasilanie
Do zasilania multimetrów napięciem sta-
łym 3 V służą dwie baterie LR6. W przy-
padku multimetru DT4211 wystarczają one 
na prawie 800 h ciągłej pracy. Konieczność 
wymiany zużytej baterii na nową sygnali-
zuje na wyświetlaczu specjalny wskaźnik. 
Czas pracy baterii wydłuża funkcja auto-
matycznego wyłączania zasilania multime-
tru po pewnym określonym czasie, w któ-

rym nie użyto żadnego z przełączników ani 
przycisków multimetru.

Bezpieczeństwo
Pod względem bezpieczeństwa obsłu-
gi konstrukcja multimetrów spełnia wy-
magania międzynarodowej normy 
EN61010 na kategorię III/600 V i II/1000 V.
Obudowa ma klasę szczelności IP40.

Wyposażenie standardowe 
i opcjonalne
Producent dostarcza wraz z multimetrami 
DT4211 i DT4212 komplet przewodów po-

miarowych L9206 zakończonych sondami 
igłowymi z ochronną nasadką wymaganą 
przez aktualne normy bezpieczeństwa, dwie 
baterie magnezowe R6P, niebieską osłonę 
gumową oraz instrukcję obsługi.

Za dodatkową opłatą można zakupić: ne-
seser (sztywny C0201 lub miękki C0202), 
sondę temperaturową DT4910 z czujni-
kiem termoparowym typu K (tylko do wersji 
DT4212) i pasek magnetyczny Z5004 do za-
wieszania multimetru na metalowej ścianie. 
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