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Brymen jest producentem przyrz¹-
dÛw pomiarowych, wúrÛd ktÛrych
najwiÍksz¹ popularnoúÊ w†naszym
kraju zdoby³y multimetry uniwersal-
ne oraz mierniki cÍgowe, szczegÛl-
nie chÍtnie stosowane do pomiarÛw
pr¹dÛw zmiennych o†duøych natÍøe-
niach.
W†po³owie 2001 roku Brymen

wprowadzi³ na polski rynek mierniki
cÍgowe nowej rodziny BM1xx, ktÛre
- ze wzglÍdu na zaawansowane moø-
liwoúci funkcjonalne - mog¹ z†powo-
dzeniem spe³niaÊ rolÍ miernikÛw uni-
wersalnych. Za ich pomoc¹ moøna
mierzyÊ m.in. napiÍcia sta³e i†zmien-
ne (odpowiednio 0,1mV. .600V/
1mV..600V), czÍstotliwoúÊ w†przedzia-
le 0,001Hz. .100kHz, rezystancjÍ
0 ,1Ω. . 40MΩ, a † takøe pojemnoúÊ
0,1nF..3000µF. DziÍki transformatoro-
wi cÍgowemu, wszystkie mierniki ro-
dziny BM1xx mog¹ bezstykowo mie-
rzyÊ pr¹dy zmienne o†natÍøeniu
10mA..400A. Maksymalna úrednica
kabla, jaki moøna obj¹Ê cÍgami mier-
nikÛw wynosi 26mm. Standardowo
we wszystkich miernikach jest dos-
tÍpna funkcja HOLD, umoøliwiaj¹ca
zatrzymanie wyniku na wyúwietlaczu
przyrz¹du na dowolny okres oraz
funkcja MAX, dziÍki ktÛrej w mier-

niku zapamiÍtywana jest maksymalna
wartoúÊ mierzonej wielkoúci.
Podobnie jak w standardowych

multimetrach, mierniki cÍgowe serii
BM1xx wyposaøono w†akustyczny
tester zwarÊ i†ürÛd³o pr¹dowe do
testowania diod pÛ³przewodniko-
wych. DobÛr zakresÛw pomiarowych
miernik wykonuje samoczynnie,
dziÍki czemu uøytkownik moøe sku-
piÊ siÍ na prowadzeniu pomiarÛw,
maj¹c jednoczeúnie zagwarantowane
pe³ne bezpieczeÒstwo multimetru.
Wejúcia miernikÛw zosta³y zabezpie-
czone przed przepiÍciami o†standar-
dowym kszta³cie (1,25/50µs) i†war-
toúci do 6500V.
Wyniki pomiarÛw s¹ prezentowane

na wyúwietlaczu ciek³okrystalicznym
o†rozdzielczoúci 3†i†3/4 cyfry. PrÛbko-
wanie sygna³u wejúciowego i†aktuali-
zacja wyniku prezentowanego na wy-
úwietlaczu odbywa siÍ z†czÍstotliwoú-
ci¹ 3Hz.
Przedstawiony opis funkcjonalny

úciúle odpowiada prostszemu z†obec-
nie oferowanych miernikÛw, ktÛry
nosi oznaczenie BM112 (fot. 1). Jego
w³aúciwoúci uøytkowe poprawia wbu-
dowany przetwornik TrueRMS oraz
moøl iwoúÊ rea l izac j i pomiarÛw
wzglÍdnych.

Nieco wiÍksze moøliwoúci oferu-
je uøytkownikom miernik BM125
(fot. 2), ktÛry wyposaøono w†dwa
niezaleøne wyúwietlacze LCD: na
jednym z nich wyúwietlana jest za-
wsze wartoúÊ pr¹du zmierzonego
transformatorem cÍgowym, na dru-
gim wybrany parametr mierzony
standardowym multimetrem. Obwo-
dy pomiarowe obydwu miernikÛw
s¹ od siebie niezaleøne. Zastosowa-
no takøe niezaleøne obwody zasi-
lania. Dodatkowym atutem mierni-
ka BM125 jest moøliwoúÊ pomiaru
niewielkich pr¹dÛw metod¹ stan-
dardow¹ (tzn. w³¹czaj¹c go w ob-
wÛd mierzonego pr¹du), do czego
s³uøy wydzielony w†multimetrze
zakres pomiarowy 0,1..2000µA.

Podsumowanie
Mierniki prezentowane w†artykule

nie sugeruj¹ swoim wygl¹dem poten-
cjalnym uøytkownikom øadnych rewe-
lacji, ale jak dowiod³y prÛby prze-
prowadzone w†redakcyjnym laborato-
rium, s¹ one doskona³¹ propozycj¹
dla tych uøytkownikÛw, dla ktÛrych
waøna jest moøliwoúÊ bezstykowego
mierzenia pr¹dÛw zmiennych i†jedno-
czeúnie potrzeba korzystania z†dobrej
klasy przyrz¹du uniwersalnego. DziÍ-

Przedstawiamy kolejne

efekty ìmultimetrowej

wojnyî, ktÛrej

zawdziÍczamy ci¹g³¹

obniøkÍ cen

przyrz¹dÛw

pomiarowych,

poprawÍ ich

parametrÛw,

poszerzanie moøliwoúci,

miniaturyzacjÍ obudÛw,

a†takøe coraz ³atwiejsz¹

obs³ugÍ. Jest to jeden

z†niewielu rynkÛw, na ktÛrym

naprawdÍ rz¹dzi klient.

Fot. 1.
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ki porÍcznej obudowie, rozbudowa-
nemu systemowi automatyki i†ergono-
micznemu rozmieszczeniu prze³¹czni-
kÛw, korzystanie z†przyrz¹dÛw serii
BM1xx jest bardzo wygodne.
Prezentowane w†artykule przyrz¹dy

spe³niaj¹ wymogi norm bezpieczeÒs-
twa EN61010 CATII 600V/CATIII
300V oraz CATIII 600V (tylko
BM125), a†takøe EN52022 (kompaty-
bilnoúÊ elektromagnetyczna). Dystry-
butor przewiduje w†najbliøszym cza-
sie poddanie przyrz¹dÛw testom ma-
j¹cym na celu uzyskanie zatwierdze-
nia typu GUM, ktÛre bÍdzie kolej-
nym potwierdzeniem dobrych para-
metrÛw torÛw pomiarowych.
Miko³aj Jakubik

Mierniki prezentowane w†artykule
udostÍpni³a redakcji firma Biall, tel.
(0-58) 322-11-91, www.biall.com.pl.

Dodatkowe informacje na temat
oferty firmy Brymen moøna znaleüÊ
w†Internecie pod adresem: http://
www.brymen.com.tw.

Fot. 2.


