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Multimetry cyfrowe HIOKI
serii DT425X
Seria trzech multimetrów cyfrowych DT425X wprowadzona do produkcji przez 
japońską fi rmę HIOKI jest określana przez producenta jako standardowa i jest 
produkowana równolegle z serią DT428X – multimetrów klasy „high-end” oraz 
DT422X – multimetrów kieszonkowych.

Multimetry serii DT425X są 
montowane w ergonomicznej 
obudowie wzmocnionej nakłada-
ną na nią niebieską osłoną gumo-
wą. Osłona utrudnia wysunię-
cie przyrządu z ręki i chroni go 
przed narażeniami mechanicz-
nymi. Jak deklaruje producent, 
przyrządy wytrzymują upadek 
z wysokości 1 m na betonową 
podłogę. Obudowa jest odpor-
na na wnikanie kurzu i bryzgów 
wody. Godna uwagi jest też pra-
ca w ujemnych temperaturach, 
gdyż zakres temperatury otocze-
nia pracy tych przyrządów roz-
ciąga się od -10 do 50°C.

Ułożenie elementów obsługo-
wych na płycie czołowej multimetru 
jest typowe. Górną jej część zajmu-
je duży, czytelny wyświetlacz, pod 
nim zaś w jednym rzędzie czte-
ry przyciski funkcji dodatkowych. 
Przełącznikiem obrotowym umiesz-
czonym poniżej przycisków wybie-
ra się potrzebną funkcję pomiarową 
oraz wyłącza zasilanie przyrządu. 
Pod przyciskami, po prawej stro-
nie przełącznika obrotowego jest 
jeszcze włącznik podświetlenia wy-
świetlacza, a na samym dole płyty 
czołowej trzy lub dwa gniazda po-
miarowe (zależnie od wersji multi-
metru) do dołączenia przewodów 
pomiarowych zakończonych ty-
powymi wtykami banankowymi 
o średnicy 4 mm.

Funkcje pomiarowe
Każdy z multimetrów serii różni 
się od pozostałych unikatowymi 

własnościami predysponującymi 
go do wybranych zastosowań 
pomiarowych. Konstruując mul-
timetr DT4251 (fot. 1), przyłożo-
no szczególną uwagę do bezpie-
czeństwa pomiaru, wyposażając 
go w funkcję zdalnego wykry-
wania napięcia przemiennego 
w zakresie od 80 do 600 V oraz 
funkcję pomiaru prądów prze-
miennych w szerokim zakresie 
(do 1000 A), wyłącznie metodą 
pośrednią, czyli za pomocą son-
dy cęgowej. Z kolei multimetr 
DT4252 (fot. 2) przeznaczono 
do precyzyjnego pomiaru ma-
łych napięć stałych (dokładność 
±0,2% na podzakresie 600 mV) 
oraz stosunkowo dużych prądów 
stałych i przemiennych, na pod-
zakresach 6 i 10 A przy wysokiej 
rozdzielczości wskazania równej 
odpowiednio 1 i 10 mA. Trzeci 
z serii, multimetr DT4253 (fot. 3) 
wyposażono w podzakresy bez-
pośredniego pomiaru małych 
prądów stałych (rzędu mikro-
amperów) oraz pomiaru po-
średniego (cęgami) prądów du-
żych, do 1000 A. Multimetr ten 
jako jedyny z serii ma też funkcję 
konwersji wyniku pomiaru prądu 
na wskazanie w procentach za-
kresu od 4 do 20 mA oraz po-
miaru temperatury. Wszystkie 
multimetry serii DT425X wy-
posażono w funkcję True RMS 
zapewniającą dokładny pomiar 
odkształconych prądów prze-
miennych. Czerwony LED 
umieszczony nad wyświetla-

czem sygnalizuje przekroczenie 
dopuszczalnej wartości napię-
cia i prądu wejściowego, wspo-
maga też sygnalizację dźwięko-
wą przy sprawdzaniu ciągłości 
obwodu.

Wszystkie multimetry serii 
DT425X mierzą napięcie stałe 
na pięciu podzakresach od 600 mV 
do 1000 V oraz napięcie prze-

mienne na czterech podzakre-
sach od 6 do 1000 V z dokład-
nością podstawową ±0,9%. 
Rozdzielczość wskazania na pod-
zakresie 600 mV (napięcia stałe-
go) wynosi 0,1 mV. Multimetry 
DT4251 i DT4253 mają wygod-
ną funkcję automatycznego wy-
krywania typu sygnału, czyli czy 
napięcie doprowadzone do jego 

Fot. 1. Multimetr cyfrowy HIOKI DT4251
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Cęgowy miernik mocy z funkcją 
rejestracji PW3360-20

Miernik rezystancji 
izolacji IR4056-20
Napięcia pomiarowe: 
50/125/250/500/1000 V

Analizator jakości
zasilania PW3198

Zgodność z IEC 61000-4-30, 
klasa A

Rejestrator MR8880-20
4 kanały analogowe

i 8 logicznych

Analizator 
mocy 3390

4 kanały U i I

Cęgowe mierniki 
rezystancji uziemienia 

FT6380 i FT6381
Bezprzewodowy interfejs 

Bluetooth (FT6381)

Pirometry
FT3700-20 –60,0÷550,0°C/12:1
FT3701-20 –60,0÷760,0°C/30:1

Multimetry cęgowe
3280-10 (ACA 1000 A)
3280-20 (ACA 1000 A True RMS)
3287 (AC/DCA 10/100 A True RMS)
3288 (AC/DCA 1000 A)
3288-20 (AC/DCA 1000 A True RMS)

Laboratoryjny miernik mocy 
AC/DC 3334

Pomiar do 9 kW (VA)

Analizator jakości
zasilania 3197

Rejestrator 8870-20
2 kanały

16/32 kanały, 20 MSa/s

Rejestratory
8860-50 i 8861-50
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Reklama

wejścia pomiarowego jest stałe 
czy też przemienne. Własność 
ta jest przydatna w miejscach po-
miaru, w których występują oba 
typy napięć, eliminując ewentual-
ne problemy spowodowane błęd-
nym wyborem i konieczność prze-
kręcania funkcyjnego przełącznika 
obrotowego. Multimetr po ziden-
tyfi kowaniu typu napięcia zaczy-
na natychmiast je mierzyć. Funkcja 
identyfi kacji jest dostępna wyłącz-
nie na podzakresie 600 V.

Multimetr DT4251 mierzy 
prąd wyłącznie przemienny 
(do 1000 A) i tylko pośrednio, 
czyli cęgami. Stąd też ma tyl-
ko dwa gniazda pomiarowe 
„COM” i „V”, do których dołą-
cza się sondę cęgową. Należy 
przy tym zaznaczyć, że wy-
niki pomiaru są wyświetlane 
od razu w jednostkach prądu. 
Multimetr DT4252 jako jedyny 
z serii mierzy prądy stałe i prze-
mienne (do 10 A), wykorzystu-
jąc do tego wyłącznie metodę 
bezpośrednią, tj. wymagają-
cą od użytkownika włączenia 
multimetru szeregowo w ob-
wód pomiarowy. Najbardziej 
pod względem pomiaru prą-
du jest rozbudowany multi-
metr DT4253. Wyposażono 
go w funkcje pomiaru bez-
pośredniego prądów małych 
(na czterech podzakresach 
od 60 µA do 60 mA – stałych 

i przemiennych) oraz pośred-
niego (cęgami) dużych prądów 
przemiennych (do 1000 A).

Każdym multimetrem serii 
DT425X można ponadto zmie-
rzyć częstotliwość (do 99,99 
kHz), rezystancję (do 60 MΩ) 
i pojemność (do 10 mF). Można 
też sprawdzić ciągłość obwodu 
i diodę. Przy pomiarze napięcia 
przemiennego, obok wyniku po-
miaru napięcia wyświetlanego 
na wyświetlaczu głównym, jest 
jednocześnie wyświetlana na wy-
świetlaczu pomocniczym wartość 
częstotliwości tego napięcia.

Jak już wspomniano, funkcję 
pomiaru temperatury ma wśród 
multimetrów serii DT425X tylko 
DT4253. Po dołączeniu do wej-
ścia pomiarowego multimetru 
sondy temperaturowej DT4910 
(z czujnikiem termoparowym 
typu K) można mierzyć tem-
peraturę w zakresie od -40 
do 400°C, wskazywaną z roz-
dzielczością 0,1°C, co pozwala 
lepiej obserwować trend zmian 
mierzonej temperatury niż przy 
rozdzielczości mniejszej (w mul-
timetrach typowo spotyka się 
rozdzielczość 1°C).

Szczegółowe dane na temat 
podzakresów pomiarowych, 
dokładności pomiaru i rozdziel-
czości wskazania zamieszczo-
no w tablicy 1 z danymi tech-
nicznymi.

Funkcje użytkowe
Cztery przyciski umieszczone 
w jednym rzędzie, pod wy-
świetlaczem służą do obsłu-
gi: trybu zamrażania bieżące-
go wskazania wyświetlacza 

(HOLD), wskazywania war-
tości maksymalnej, minimalnej 
i średniej (MAX/MIN), fi ltru cy-
frowego (FILTER) oraz funkcji 
ręcznej zmiany podzakresu po-
miarowego (RANGE).

Fot. 2. Multimetr cyfrowy HIOKI DT4252
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Zadaniem dolnoprzepusto-
wego fi ltru cyfrowego jest za-
pewnienie stabilnego wskazania 
przez zmniejszenie negatywne-
go wpływu na wynik pomiaru 
sygnałów zakłócających o dużych 
częstotliwościach. Użytkownik 
ma możliwość wyboru dolnej 
częstotliwości odcięcia fi ltru 100 
lub 500 Hz. Przycisk „FILTER” 
jest też używany do włącza-
nia trybu wskazywania warto-
ści względnej „REL”. Z własności 
tej korzysta się przy zerowaniu 
rezystancji doprowadzeń po-
miarowych oraz wskazywaniu 
przyrostu temperatury. Funkcja 
zamrażania bieżącego wska-
zania (HOLD) ma dwa tryby: 
standardowy i automatyczny. 
Zamrożenie wskazania w dru-

gim trybie następuje dopiero 
po jego ustabilizowaniu.

Wyświetlacz
Oba multimetry wyposażo-
no w ekran ciekłokrystaliczny 
o wysokim kontraście i posze-
rzonym kącie obserwacji wska-
zania. Zawiera on dwa pola cy-
frowe tzw. wyświetlacze główny 
i pomocniczy, charakteryzujące 
się maksymalnym wskazaniem 
9999. Bieżący wynik pomiaru 
wskazuje wyświetlacz główny. 
Wyświetlacz pomocniczy jest 
używany do wskazywania czę-
stotliwości (przy pomiarze na-
pięcia przemiennego i konfi guro-
waniu fi ltru pomiarowego) oraz 
przyrostu temperatury. Ekran 
multimetrów zawiera też szyb-

ki bargraf przydatny przy obser-
wowaniu wielkości szybkozmien-
nych i trendów zmian. Szybkość 
odświeżania wyświetlacza głów-
nego wynosi 5 razy na sekundę 
(z wyłączeniem trybów pomia-
rowych pojemności, częstotli-
wości i temperatury), a bargra-
fu 40 razy na sekundę.

Białe podświetlenie ekranu 
(typu LED) umożliwia obserwację 
i zanotowanie wyniku pomiaru 
w miejscu o niewystarczającym 
oświetleniu. Włącza się je i wy-
łącza specjalnym przyciskiem. 
Podświetlenie wyłącza się też sa-
moczynnie po 40 sekundach bra-
ku aktywności operatora. Funkcję 
automatycznego wyłączania pod-
świetlenia można w razie potrze-
by (np. długotrwałych obserwa-

cji) wyłączyć w menu konfi guracji 
wstępnej przyrządu, które uru-
chamia się w trakcie włączania 
jego zasilania.

Współpraca 
z komputerem
Aby móc korzystać z tej funkcji, 
trzeba wcześniej wsunąć mo-
duł interfejsu USB w specjalne 
wycięcie znajdujące się w gór-
nej części obudowy multime-
tru. Moduł wraz z przewodem 
USB oraz CD z programem 
wchodzi w skład pakietu ko-
munikacyjnego DT4900 i jest 
dostępny wyłącznie jako wy-
posażenie opcjonalne. Aby za-
pewnić bezpieczeństwo obsłu-
gi i ochronę współpracujących 
urządzeń, moduł komunikuje 

Funkcje 
pomiarowe Parametry DT4251 DT4252 DT4253

Napięcie 
przemienne

Podzakresy 6,000/60,00/600,0/1000 V
Dokładność 

pomiaru ±0,9% w.w. ±3 cyfry (40-500 Hz), ±1,8% w.w. ±3 cyfry (500-1 kHz)

Napięcie
stałe

Podzakresy 600,0 m/6,000/60,00/600,0/1000 V

Dokładność 
pomiaru

±0,3% w.w. ±5 cyfr
(±0,5% w.w. ±5 cyfr

na podz. 600 mV)

±0,3% w.w. ±5 cyfr
(±0,2% w.w. ±5 cyfr

na podz. 600 mV)

±0,3% w.w. ±5 cyfr
(±0,5% w.w. ±5 cyfr

na podz. 600 mV)

Prąd
przemienny

Podzakresy 10,00/20,00/50,0/100,0/200,0/
500/1000 A – cęgami 6,000/10,00 A – bezpośrednio 10,00/20,00/50,0/100,0/200,0/

500/1000 A – cęgami
Dokładność 

pomiaru
±0,9% w.w. ±3 cyfry (40 Hz-1 kHz) 

+ dokładność cęgów
±1,4 % w.w. ±3 cyfry (40-500 Hz),
±1,8% w.w. ±3 cyfry (500-1 kHz)

±0,9% w.w. ±3 cyfry (40 Hz-1 kHz) 
+ dokładność cęgów

Prąd
stały

Podzakresy - 6,000/10,00 A – bezpośrednio 60,00 µ/600,0 µ/6,000 m/60,00 mA
– bezpośrednio

Dokładność 
pomiaru - ±0,9% w.w. ±5 cyfr ±0,8% w.w. ±5 cyfr

Rezystancja
Podzakresy 600,0/6,000 k/60,00 k/600,0 k/6,000 M/60,00 MΩ
Dokładność 

pomiaru ±0,7% w.w. ±5 cyfr (podzakresy 600 Ω – 600 kΩ)

Pojemność
Podzakresy 1,000 µ/10,00 µ/100,0 µ/1,000 m/10,00 mF
Dokładność 

pomiaru ±1,9% w.w. ±5 cyfr (do 1 mF), ±5,0% w.w. ±20 cyfr (na podz. 10 mF)

Temperatura
Zakres pomiaru - - od -40,0 do 400,0°C

Dokładność 
pomiaru - - ±0,5% w.w. ±2°C

(nie zawiera błędu sondy)

Częstotliwość
Podzakresy 99,99 Hz/999,9 Hz/9,999 kHz/99,99 kHz
Dokładność 

pomiaru ±0,1% w.w. +1 cyfra

Test ciągłości 
obwodu

Podzakres 600,0 Ω, sygnalizacja dźwiękowa i LED
Prąd 

pomiarowy, 
dokładność

ok. 200 µA, ±0,7% w.w. ±5 cyfr

Test diody

Zakres pomiaru 1,500 V
Prąd 

pomiarowy, 
dokładność

ok. 0,5 mA, ±0,5 w.w. ±5 cyfr

w.w. – wartość wskazywana

Tablica 1. Dane techniczne multimetrów HIOKI serii DT425X
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Tablica 2. Dane ogólne multimetrów HIOKI serii DT425X

Funkcje DT4251 DT4252 DT4253
Wykrywanie napięcia AC,

zakres wykrywania
od 80 do 600 V, sygnalizacja dźwiękowa

i optyczna (LED) - -

Identyfikacja typu napięcia AC/DC V + - +

Funkcja True RMS + + +

Konwersja na zakres 4-20 mA - - +

Zmiana podzakresu pomiarowego automatyczna/ręczna

Zakres temperatury pracy od -10 do 50°C

Zakres temperatury składowania od -50 do 60°C
Maks. napięcie między wyprowadzeniami 

pomiarowymi 1000 V DC/AC między wyprowadzeniami pomiarowymi V i COM

Bezpieczeństwo kat. III 1000 V/kat. IV 600 V

Wymiary, masa 84x174x52 mm, 390 g (z bateriami i osłoną)

Fot. 3. Multimetr cyfrowy HIOKI DT4253

się z multimetrem drogą op-
tyczną, zapewniając w ten spo-
sób odpowiednią izolację elek-
tryczną między multimetrem 
a komputerem. Po połączeniu 
przez USB modułu i kompute-
ra można przesyłać z multime-
tru do komputera dane pomia-
rowe w czasie rzeczywistym. 

Dane te wyświetlane na ekranie 
komputera z odstępem czaso-
wym wyspecyfi kowanym przez 
użytkownika można magazyno-
wać w plikach na dysku twar-
dym komputera, a następnie 
prezentować na komputerze 
w wybranej formie grafi cznej 
(wykres, tablica).

Zasilanie
Do zasilania multimetrów na-
pięciem stałym 6 V służą cztery 
baterie LR03. Wystarczają one 
na 130 h ciągłej pracy. Bieżący 
stopień naładowania baterii 
wskazuje wyświetlany na ekra-
nie w trybie ciągłym czteroseg-
mentowy wskaźnik. Czas pracy 
baterii wydłuża funkcja dwustop-
niowego, automatycznego wyłą-
czania zasilania (APS). Po około 
15 minutach braku aktywności 
operatora multimetr przechodzi 
w stan uśpienia. Stan ten trwa 
około 45 minut, po czym zasi-
lanie multimetru wyłącza się. 
W razie potrzeby długotrwałe-
go prowadzenia pomiarów funk-
cję tę można wyłączyć.

Bezpieczeństwo
Pod względem bezpieczeństwa 
obsługi konstrukcja multimetrów 
spełnia wymagania normy EN 
61010 na kategorię III/1000 V 
i IV/600 V. Izolacja multimetrów 
wytrzymuje przyłożenie między 
obudowę a dowolne wyprowa-
dzenie wejściowe napięcia prze-
miennego 8,54 kV. Obudowa, 
która jest odporna na wnikanie 
kurzu i bryzgów wody, ma kla-
sę szczelności IP42.

Wyposażenie 
standardowe i opcjonalne
W kartonowym pudełku z multi-
metrem serii DT425X jest kom-
plet przewodów pomiarowych 

L9207-10 zakończonych sonda-
mi igłowymi z ochronną nasad-
ką wymaganą przez aktualne 
normy bezpieczeństwa, cztery 
1,5-woltowe baterie alkaliczne 
LR03, niebieska osłona gumo-
wa i instrukcja obsługi.

Za dodatkową opłatą moż-
na zakupić pakiet komunikacyj-
ny DT4900, neseser (sztywny 
C0201, miękki C0202), sondę 
temperaturową DT4910 z czuj-
nikiem termoparowym typu K 
(tylko do wersji DT4253) i pasek 
magnetyczny Z5004 do zawie-
szania multimetru na metalowej 
ścianie. Do wersji mierzących 
prąd przemienny metodą po-
średnią (DT4251 i DT4253) 
HIOKI oferuje trzy typy sond 
cęgowych 9010-50 i 9018-50 
(podzakresy pomiarowe prą-
du: 10/20/50/100/200/500 A) 
oraz 9132-50 (20/50/100/200/ 
500/1000 A). Zaokrąglone cęgi 
sond 9010-50 i 9018-50 mają 
wewnętrzną średnicę równą 
46 mm, a prostokątne cęgi sondy 
9132-50 mogą objąć szynę o wy-
miarach 80 na 20 mm lub prze-
wód o średnicy 55 mm. Przewód 
połączeniowy wymienionych 
sond cęgowych jest zakończo-
ny wtykiem BNC, stąd do po-
łączenia z multimetrem trzeba 
użyć przejściówki (np. 9704 ofe-
rowanej przez HIOKI).  ■

mgr inż. Leszek Halicki
LABIMED ELECTRONICS


