
Jedna część obudowy „flip clamp” 
jest zakończona cęgami, druga zawiera 
wyświetlacz i trzy przyciski. Obie czę-
ści są połączone ze sobą przegubem. 
Amperomierzem 3291 można mierzyć 
zarówno w formie złożonej, jak i roz-
łożonej, przy czym część zawierającą 
wyświetlacz można ustawić pod kątem od 
0 do 180˚ w stosunku do części drugiej. 
Aby ułatwić obserwację wyników pomia-
rów w pozycji, w której przyrząd jest 
rozłożony, wskazanie wyświetlacza ulega 
automatycznie odwróceniu o 180˚.

Amperomierz po złożeniu (rys. 1) ma 
niewielkie wymiary: 50 x 136 x 26 mm, 
wąskie cęgi i łatwo mieści się w kieszeni. 
Po rozłożeniu (rys. 2) staje się dwukrot-
nie dłuższy, dzięki czemu można go bez 
trudno wsunąć w wąskie, trudno dostęp-
nie miejsce z przewodami. Bez problemu 
można też odczytać wskazanie wyświet-
lacza, gdyż przewody instalacji nie będą 
go przysłaniać (rys. 3). Amperomierz jest 
nie tylko mały, ale i lekki. Jego masa nie 
przekracza 90 g.

Cęgi
Amperomierz 3291 ma wydłużone cęgi  

o grubości zaledwie 8 mm. Mogą one objąć 
przewód z mierzonym prądem o maksymal-
nej średnicy 30 mm. Cęgi otwiera się naci-
skając jedną z dwóch dźwigni umieszczo-
nych po obu stronach obudowy, co będzie 
z pewnością dużym udogodnieniem dla 
osób leworęcznych. Amperomierz włącza 
się automatycznie w momencie rozwarcia 
jego cęgów. Niecentryczne położenie prze-
wodu w obszarze cęgów amperomierza 

powoduje powstanie 
dodatkowego błędu 
±5,0%.

Podzakresy 
pomiarowe  
i dokładność 
pomiaru

Przyrząd mierzy prąd 
przemienny na trzech 
podzakresach 60, 600  
i 1000 A. Rozdzielczość 
wskazania wynosi  
odpowiednio: 10 mA,  
100 mA i 1 A; a dokład-
ność pomiaru - ±1,5% 
wartości wskazywanej 
±5 cyfr w całym za-
kresie pomiarowym 
amperomierza i przy 
częstotliwości mie-
rzonego prądu 50 lub  
60 Hz. Podzakres po-
miarowy przyrząd do-
biera automatyczne 
do wartości mierzone-
go prądu. Wskazanie 
mniejsze od pięciu zliczeń jest samoczynnie 
tłumione do zera. Czas odpowiedzi przyrzą-
du jest nie dłuższy niż 5 s – tyle zatem należy 
czekać, aż pojawi się na wyświetlaczu wska-
zanie odpowiadające 90% znamionowej do-
kładności amperomierza (±1,5%).

Filtr dolnoprzepustowy
Zadaniem filtru jest wyeliminowanie 

sygnałów zakłócających związanych  

z harmonicznymi mierzonego prądu 
lub emitowanych przez pobliskie źródła 
sygnałów. Dolna częstotliwość odcięcia 
filtru wynosi 180 Hz ±30 Hz (-3 dB). 
Jego włączenie ma spory wpływ na 
dokładność pomiaru. Po wyłączeniu fil-
tru dokładność amperomierza zmniejsza 
się do ±2% (w zakresie częstotliwości 
od 45 do 66 Hz) i do ±3% (w zakresie 
częstotliwości od 40 do 45 Hz i od 66 
do 600 Hz).

Amperomierz cęgowy 3291
Japońska firma HIOKI wprowadziła do produkcji 
miniaturowy, cęgowy miernik prądu przemiennego  
do 1000 A. Przyrząd ten o unikatowej konstrukcji  
„flip clamp”, ma dwuczęściową, składaną obudowę 
– jak w telefonie komórkowym.

Rys. 1. Amperomierz  
HIOKI 3291 – po złożeniu

Rys. 2. Amperomierz  
HIOKI 3291 – po rozłożeniu
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Pomiar prądów odkształconych

Amperomierz 3291 wyposażono  
w funkcję True RMS umożliwiającą otrzy-
mywanie dokładnych wyników pomiarów 
prądów odkształconych. Gdy kształt mie-
rzonego prądu nie jest dokładnie sinuso-
idalny, to wskazanie typowego ampero-
mierza (mierzącego wartość średnią) jest 
obarczone błędem zależnym od kształtu 
tego prądu. Tę zależność określa współ-
czynnik szczytu, wynoszący w przypadku 
tego amperomierza 2,8. Gdy mierzony 
prąd przekracza 600 A, to współczynnik 
szczytu amperomierza 3291 wynosi 1,6.

Wyświetlacz
Prawie połowę niewielkiej obudowy 

amperomierza zajmuje monochromatycz-
ny wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Oprócz 
pola cyfrowego o maksymalnym wskaza-
niu 9999 ma on analogowy bargraf.

Wyświetlacz jest typu rewersyjnego, co 
znaczy, że po naciśnięciu przycisku można 
go odwrócić o 180˚, przy czym odwró-
ceniu ulega wskazanie cyfrowe, symbol 
jednostki pomiarowej prądu (A) oraz napi-
sy (MAX, HOLD i FILTER) sygnalizujące 
włączenie tych funkcji. Wyświetlacz ulega 
też odwróceniu w momentach otwarcia  
i zamknięcia obu części obudowy.

Wskazanie cyfrowe wyświetlacza jest 
odświeżane 2 razy na sekundę. Szybki 
bargraf zastępujący wskazówkę miernika 
analogowego jest odświeżany 4 razy 
na sekundę, co pozwala na obserwację 
prądów szybkozmiennych oraz trendów 
zmian prądów wolnozmiennych.

Przy pomiarach wykonywanych w trud-
nych warunkach oświetlenia zewnętrzne-
go można włączyć podświetlenie wyświet-
lacza, które realizują dwie pomarańczowe 

diody LED umieszczone po obu jego 
bokach. Podświetlenie wyłącza się auto-
matycznie po krótkim czasie, oszczędza-
jąc baterię. Można je też wyłączyć same-
mu naciskając właściwy przycisk.

Wskazanie wyświetlacza można w do-
wolnym momencie „zamrozić” naciska-
jąc przycisk HOLD.

Wskazywanie wartości 
maksymalnej

Przyrząd wskazuje też wartość maksy-
malną mierzonego prądu od momentu 
włączenia zasilania miernika, przy czym 
wartość tę można odczytać wyłącznie na 
analogowym bargrafie.

Wskazanie maksymalne samoczynnie 
znika z wyświetlacza już po 15 sekun-
dach od włączenia tej funkcji. Można też 
je wyłączyć samemu.

Zasilanie
Amperomierz 3291 zasila tylko jedna 

bateria litowa (CR2032), która wystarcza 
na 10 h nieprzerwanej pracy. Aktualną 
pojemność baterii sygnalizuje czteroseg-
mentowy wskaźnik. Gdy napięcie baterii 
obniży się do 2,0 V, wskazanie wyświet-
lacza zeruje się (zeruje się też wskaźnik 
stanu baterii), gdy zaś spadnie do 1,8 V 

– amperomierz wyłącza się.
Zestaw funkcji pozwala na 

wydłużenie czasu pracy baterii. 
Amperomierz wyłącza się sam, 
gdy zerowe wskazanie wyświet-
lacza utrzymuje się dłużej niż  
1 min (tę funkcję w razie potrzeby 
można wyłączyć). Z kolei w stanie 
„zamrażania” wskazania wyświet-
lacza (hold), zasilanie przyrządu 
wyłącza się automatycznie po 5 
min, a gdy wskazuje on nieprze-
rwanie 0 to już po 1 min. Takie 
samo zadanie spełnia funkcja auto-
matycznego wyłączania podświet-
lenia wyświetlacza.

Akcesoria
Wraz z amperomierzem pro-

ducent dostarcza baterię litową, 
pasek do noszenia przyrządu na przegu-
bie ręki oraz futerał.

Zabezpieczenia
Amperomierz 3291 spełnia wymagania 

normy bezpieczeństwa EN 61010-2-032 
(czujnik prądu typu A) i ma kategorię III  
600 V oraz IV 300 V. Przyrząd spełnia też 
wymagania normy EN61326 dotyczącej kom-
patybilności elektromagnetycznej (EMC).

Leszek Halicki 
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Rys. 3. Wykonywanie pomiarów amperomie-
rzem 3291
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