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Multimetr cęgowy 3282

Z bogatej oferty multimetrów cęgowych

wytwarzanych przez japońską firmę HIOKI na

szczególną uwagę zasługuje multimetr 3282

przeznaczony przede wszystkim do pomiaru

prądu przemiennego. Podobnie jak i inne

przyrządy tego producenta wyróżnia się on

wysoką niezawodnością oraz dużą precyzją

pomiaru. Szereg dodatkowych funkcji umożliwia

utrzymanie tej precyzji w trudnych warunkach pomiarowych. Dystrybucję

multimetru w Polsce prowadzi firma LABIMED ELECTRONICS.

• Wyświetlacz. Wyniki pomiarów wskazuje dość duży i bardzo czytelny

wyświetlacz ciekłokrystaliczny z polem cyfrowym o maksymalnym wskazaniu

3000 (999 – przy wskazywaniu wartości szczytowej) oraz analogowy bargraf z

35. segmentami. Można wybrać jedną z trzech szybkości odświeżania pola

cyfrowego: dużą (ok. cztery razy na sekundę), normalną (ok. dwa razy na

sekundę) oraz małą (wskazanie co trzy sekundy). Odświeżanie wskazania

bargrafu (ok. czterech razy w ciągu sekundy) nie zależy od wybranej szybkości

odświeżania. Szybkie odświeżanie wyświetlacza wykorzystuje się do pomiaru

wartości krótkotrwałych prądów, takich jak prądy rozruchowe, a wolne gdy

mierzona wartość jest niestabilna i przy szybkim odświeżaniu byłaby trudna do

odczytania.

• Pomiar prądu przemiennego. Pomiar ten jest podstawową funkcją tego

przyrządu. Jego użytkownik ma do dyspozycji trzy podzakresy pomiarowe: 30,

300 i 1000 A, przy czym rozdzielczość wskazania na dolnym podzakresie wynosi

10 mA (tablica). Użytkownik może wybrać pomiar wartości skutecznej lub

szczytowej.

Cęgi multimetru są rozmiarami dostosowane do maksymalnej wartości

mierzonego prądu (1000 A) i mogą objąć przewód z mierzonym prądem o

maksymalnej średnicy 46 mm, przy czym wpływ na dokładność pomiaru

niecentrycznego umieszczenia przewodu w obszarze cęgów mieści się w zakresie

±1%.

Przyrząd działa bardzo dobrze w trudnych warunkach pomiarowych np. przy

pomiarze prądu w pierwotnym obwodzie falownika, w którym kształt prądu
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znacznie odbiega od sinusoidy i ma charakter impulsowy. Użycie w takich

warunkach tradycyjnego miernika cęgowego daje wyniki obarczone znacznym

błędem. Jedynym wyjściem jest zastosowanie przyrządu z funkcją True RMS –

czyli pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej uwzględniającym kształt

przebiegu prądu, przy czym jest bardzo ważne, aby pomiar ten był równie

dokładny w jak najszerszym zakresie częstotliwości. Pasmo pomiaru multimetru

3282 wynosi od 40 Hz do 1 kHz, co jak na przyrząd cęgowy jest zupełnie niezłym

wynikiem.

Odpowiedni podzakres pomiarowy przyrząd dobiera automatycznie stosownie do

wielkości mierzonego parametru (dotyczy to też innych funkcji pomiarowych). W

razie konieczności można też potrzebny podzakres wybrać ręcznie naciskając

odpowiednią liczbę razy przycisk „RANGE”.

• Pomiar współczynnika szczytu. Mierząc prąd (lub napięcie) zawierający

harmoniczne (czyli odkształcony), warto sprawdzić jak bardzo przebieg tego

prądu (napięcia) różni się kształtem od idealnie sinusoidalnego. Miarą tego

odstępstwa jest współczynnik szczytu (crest factor) równy ilorazowi wartości

szczytowej i skutecznej przebiegu. Multimetr 3282 mierzy współczynnik szczytu

(a taką funkcję ma niewiele multimetrów cęgowych) w zakresie od 1,00 do 5,00

wyświetlając wynik pomiaru na polu cyfrowym. Jednocześnie wartość skuteczną

prądu wskazuje bargraf analogowy.

• Pomiar napięcia przemiennego. Przy pomiarze napięcia przemiennego

(służą do tego gniazda na płycie czołowej) użytkownik może również wybrać

wskazywanie wartości skutecznej lub maksymalnej na dwóch podzakresach

pomiarowych 300 i 600 V. Rozdzielczość wskazania na podzakresie 300 V wynosi

0,1 V (przy wskazywaniu wartości skutecznej) lub 1 V (przy wskazywaniu

wartości szczytowej), a na podzakresie 600 V – 1 V (niezależnie od rodzaju

wskazywania). Przy pomiarze napięcia jest też aktywna funkcja True RMS.

• Inne funkcje pomiarowe. Z innych funkcji pomiarowych multimetru 3282

warto wymienić pomiar częstotliwości (na podzakresach 100 i 1000 Hz),

rezystancji (1 i 10 kΩ) oraz temperatury (od –50 do 150°C). Do pomiaru

temperatury wykorzystuje się sondę termistorową 9462 (dostarczaną jako

wyposażenie dodatkowe).

Uzupełnieniem funkcji pomiarowej rezystancji jest test ciągłości obwodu (stan

ciągłości przyrząd sygnalizuje dźwiękiem).
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• Funkcje użytkowe. Do funkcji tych należy zaliczyć: rejestrację wartości

minimalnej (MIN) i maksymalnej (MAX), obliczanie wartości średniej (AVE),

„zamrażanie” wskazania wyświetlacza (data hold) oraz automatyczne wyłączenie

multimetru, w celu przedłużenia czasu pracy baterii. Wyłączenie zasilania

następuje po ok. 10 min braku aktywności i jest sygnalizowane krótkim

sygnałem dźwiękowym. Przy pomiarach długotrwałych można wydłużyć czas

wyłączenia zasilania lub zablokować je.

• Zabezpieczenia. Multimetr 3282 spełnia wymagania normy bezpieczeństwa

EN61010-1, przy czym najnowsza jego wersja ma już czwartą kategorię

przepięciową (przewidywana odporność na przepięcia przejściowe 8 kV). Izolacja

między rdzeniem cęgów a gniazdami pomiarowymi (napięcia, rezystancji)

wytrzymuje przyłożenie napięcia przemiennego 6,68 kV, przez 15 s.

Obwód pomiarowy napięcia jest skutecznie zabezpieczony przed typowym

błędem obsługi polegającym na próbie pomiaru napięcia przy jednocześnie

włączonej funkcji pomiarowej rezystancji. W układzie zabezpieczającym nie ma

typowego bezpiecznika, a jego zadanie spełnia specjalny element termistorowy

(PTC). Chroni on układ pomiarowy multimetru przed skutkami przyłożenia

napięcia przemiennego o wartości do 600 V.

• Zasilanie, wymiary i masa. Przyrząd jest zasilany z jednej standardowej

baterii 6F22 o napięciu znamionowym 9 V (ok. 50 h ciągłej pracy w przypadku

baterii magnezowej). Wyczerpanie baterii przyrząd sygnalizuje na wyświetlaczu,

po czym wyłącza się automatycznie.

Multimetr ma wymiary: 62x230x39 mm i masę 400 g.

• Wyposażenie standardowe i dodatkowe. Wyposażenie standardowe

obejmuje komplet przewodów do pomiaru napięcia, rezystancji i częstotliwości

futerał, pasek na rękę chroniący przyrząd przed upuszczeniem i ułatwiający

pomiary w rozdzielnicach – rozsuwanie przewodów.

Jako wyposażenie dodatkowe można zamówić tylko sondę temperaturową 9462.


