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Budowa mechaniczna oraz moøliwoúci po-
miarowe plasuj¹ miernik uniwersalny BM511X
w†grupie multimetrÛw wyøszej klasy. Miernik
moøna stosowaÊ do pomiarÛw na powietrzu,
gdyø obudowa chroni go przed uszkodze-
niem spowodowanym przypadkowym za-
chlapaniem lub kroplami deszczu (dopusz-
czalna temperatura pracy: od 0oC do
+50oC). Ponadto miernik jest umieszczo-
ny w†miÍkkim holsterze, ktÛry chroni go
przed zniszczeniem podczas przypad-
kowego upuszczenia. Prze³¹cznik obro-
towy i†przyciski funkcyjne dzia³aj¹ pe-
wnie i†korzystanie z†nich jest bardzo
wygodne. Multimetr jest
wyposaøony w†podúwiet-
lany wyúwietlacz LCD
o†maksymalnym wskaza-
niu 5000 oraz w†52-elemen-
towy bargraf (linijkÍ analo-
gow¹). CzÍstoúÊ pomiarÛw
wynosi: 5x/s dla wyúwietla-
cza LCD oraz 60x/s dla
bargrafu. Pomiar moøe
byÊ wykonywany z†auto-
matycznym lub rÍcznym
wyborem zakresu oraz
z†automatycznym dopa-
sowaniem polaryzacji (ze
wskazaniem ujemnej).
Miernikiem moøna mierzyÊ:

- n ap i Í c i e s t a ³ e w † z a k r e s a ch :
10 µV..50 mV/500 mV/5 V/50 V/500 V/
1000 V (RWE=10 MΩ);

- napiÍcie przemienne (TrueRMS) w†zakre-
sach: 10 µV..50 mV/500 mV/5 V/50 V/
500 V/1000 V (RWE=10 MΩ);

- pr¹d sta³y w†zakresach: 0,1 µA..500 µA/
5 mA/500 mA/5 A/10 A;

- pr¹d zmienny (TrueRMS) w†zakresach:
0,1†µA..500 µA/5 mA/500 mA/5 A/10 A;

- rezystancjÍ w†zakresach: 0,01 Ω..50Ω/500†Ω/
5 kΩ/50 kΩ/500 kΩ/5 MΩ/50 MΩ;

- pojemnoúÊ w†zakresach: 10 pF..50 nF/
500†nF/5 µF/50 µF/9999 µF;

- czÍstotliwoúÊ w†zakresach: 0,001 Hz..5†Hz/
50 Hz/500 Hz/5 kHz/50 kHz/125†kHz;

- temperaturÍ w†przedziale: -50oC..1000oC.
Wszystkie pomiary s¹ wykonywane przy zacho-

waniu duøej dok³adnoúci. Najlepsze dok³adnoúci
wynosz¹: 0,08% (DCV), 0,5% (ACV), 0,2% (DCA),
0,6 (ACA), 0,1% (Ω), 0,01% (Hz). Godne pod-
kreúlenia s¹ zastosowane w mierniku zabez-
pieczenia przed przeci¹øeniem. BM511X gwa-
rantuje ochronÍ do 6,5 kV dla stanÛw chwilowych
(SURGE 1,2/50µs), zaú zakresy pr¹dowe s¹
chronione wysokoenergetycznymi bezpiecznikami.
Miernikiem moøna wykonaÊ test diody i†ci¹g-

³oúci obwodu z sygnalizacj¹ akustyczn¹ (czas
zw³oki <100 µs). Ponadto miernik wyposaøono
w†funkcje: oszczÍdzania energii w³¹czaj¹c¹ siÍ
po 17 minutach braku aktywnoúci, zamroøenia
wyniku pomiaru na wyúwietlaczu (Data Hold)
oraz kalibracji rezystancji przewodÛw pomiaro-
wych. Interesuj¹c¹ moøliwoúci¹ miernika jest
jego zdolnoúÊ do zarejestrowania 5400 wynikÛw
pomiarÛw z†ustalon¹ czÍstotliwoúci¹ prÛbkowa-
nia (funkcja MOBILE LOGGER). Interwa³ prÛb-
kowania moøna wybraÊ z†kilku ustalonych war-
toúci: 0,05†s, 1†s, 20†s, 40†s, 60†s, 120†s, 240†s
i 480†s. Zarejestrowane wyniki pomiarÛw moøna
przegl¹daÊ w multimetrze. Moøna rÛwnieø uøyÊ
funkcji wyszukiwania wúrÛd zapamiÍtanych wy-
nikÛw pomiarÛw lokalnych wartoúci najmniej-
szych i†najwiÍkszych, przy czym dla wyúwietla-

Uniwersalny multimetr
BM511X

Multimetr BM511X produkowany
przez firmÍ Brymen jest

przyrz¹dem z gÛrnej pÛ³ki. Dzieje
siÍ tak jednak nie z powodu
wysokiej ceny miernika, lecz

z powodu duøej liczby funkcji
pomiarowych zaimplementowanych

w tym przenoúnym urz¹dzeniu.
Pomimo duøych moøliwoúci

pomiarowych multimetru
producentowi uda³o siÍ zachowaÊ
atrakcyjn¹ cenÍ i odby³o siÍ to
bez obniøenia jakoúci miernika.

nej wartoúci jest podawany moment, w†ktÛrym
pomiar zosta³ wykonany. RejestracjÍ moøna prze-
rywaÊ i†wznawiaÊ bez koniecznoúci usuwania
zapamiÍtanych wczeúniej danych. Dane s¹ prze-
chowywane w†mierniku nawet po jego wy³¹cze-
niu. Wyposaøenie miernika w†optyczny interfejs
RS-232 umoøliwia komunikacjÍ z†komputerem
typu PC, co jest szczegÛlnie wygodne podczas
analizy zarejestrowanych wielkoúci pomiaro-
wych. Dane te mog¹ byÊ prezentowane w†formie
wykresÛw i†poddawane dalszej obrÛbce. Wyko-
rzystanie tej funkcji wymaga dokupienia inter-
fejsu oraz odpowiedniego oprogramowania.
Dostarczane w zestawie przewody pomiarowe
umoøliwiaj¹ bezpieczn¹ pracÍ przy napiÍciu do
1 kV, posiadaj¹ ochronne tarczki zabezpiecza-
j¹ce, opcjonalnie mog¹ byÊ wyposaøone w nakrÍ-
cane koÒcÛwki krokodylkowe.
BM511X spe³nia miÍdzynarodowe normy

bezpieczeÒstwa i kompatybilnoúci elektromag-
netycznej. W grudniu 1999r. multimetr uzyska³
certyfikat G³Ûwnego UrzÍdu Miar.
Multimetr jest dostarczany w†twardym, kar-

tonowym pude³ku. Nabywca w†úrodku znaj-
dzie, oczywiúcie oprÛcz samego miernika
w†holsterze, przewody pomiarowe oraz sondÍ
temperatury typu K. Moøna mieÊ zastrzeøenia
co do jakoúci do³¹czanych przewodÛw pomia-
rowych, same przewody s¹ trochÍ zbyt twarde,
a koÒcÛwki pomiarowe s¹ zbyt "plastykowe".
Miernik tej klasy zas³uguje na przewody po-
miarowe wyøszej jakoúci. Mi³ym zaskoczeniem
by³o odnalezienie w†pude³ku instrukcji obs³ugi
w†jÍzyku polskim.
Paweł Zbysiński

Multimetr BM511X do testÛw w†redakcji u-
dostÍpni³a firma Biall z GdaÒska, tel. (0-58)
346-05-26.


