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Ogromn¹ zalet¹ przyrz¹dÛw CHY67B
i†CHY67C s¹ niewielkie wymiary zewnÍt-
rzne, dziÍki ktÛrym moøna bez trudu wy-
konywaÊ pomiary na wysokoúciach, w†miej-
scach gdzie nie jest moøliwe jednoczesne
operowanie koÒcÛwkami pomiarowymi i†ob-
serwacja wyúwietlacza przyrz¹du, a†takøe
w†warunkach terenowych, gdzie znaczna
miniaturyzacja przyrz¹du podnosi komfort
pracy. Konstrukcja przyrz¹dÛw zosta³a po-
myúlana tak, aby operator wiÍkszoúÊ czyn-
noúci zwi¹zanych z†prze³¹czaniem zakresÛw
i†funkcji mÛg³ wykonaÊ jedn¹ rÍk¹. Kolejn¹,
rÛwnie istotn¹ zalet¹ prezentowanych mier-
nikÛw jest wbudowany diodowy podúwiet-
lacz wyúwietlacza, dziÍki czemu moøliwe
jest wykonywanie pomiarÛw takøe w†miej-
scach pozbawionych oúwietlenia.

WspÛln¹ cech¹ obydwu przyrz¹dÛw jest
zastosowanie identycznych obudÛw,
ktÛre s¹ doúÊ dobrze dostosowane do
trzymania w†rÍce. W†rÍkojeúci przy-
rz¹du znajduj¹ siÍ ogniwa zasilaj¹ce
(4xR03), natomiast w†gÛrnej, rozsze-
rzaj¹cej siÍ czÍúci obudowy znajduje
siÍ wyúwietlacz LCD, trzy przyciski
funkcyjne oraz przesuwny w³¹cznik,
spe³niaj¹cy jednoczeúnie rolÍ selek-
tora funkcji. Obydwa przyrz¹dy s¹
ponadto standardowo wyposaøone
w†estetyczne pokrowce oraz dwa
kable pomiarowe z koÒcÛwkami,
d³ugi kabel masy oraz izolowany
zacisk krokodylkowy.

Pomimo zbliøonej charakterys-
tyki ogÛlnej, mierniki CHY67B
i†CHY67C rÛøni¹ siÍ znacznie
moø l iwo ú c i am i . Mi e rn i k
CHY67B moøna wykorzystaÊ do
pom i a r u nap i Í Ê s t a ³ y ch
i † zm i ennych w† z ak r e s i e
320mV. .600V, rezystanc j i
w†przedziale 320Ω. .32MΩ,
a†takøe spadku napiÍcia na z³¹-
czu diod pÛ³przewodnikowych
i†wykrywania zwarÊ. Jak widaÊ,
liczba dostÍpnych funkcji nie jest
zbyt duøa, co jest w†pewnym stop-

niu rekompensowane przez 32-segmentowy
bargraf (linijka semi-analogowa, prÛbkowa-
nie 12Hz) oraz znaczn¹ pojemnoúÊ licznika

wskazaÒ - maksymalne wskazanie wynosi
bowiem 3200. DziÍki funkcji automatyczne-
go od³¹czania zasilania, nieuøywany mier-
nik jest wy³¹czany po 10 minutach, a†pod-
úwietlacz wyúwietlacza po 30 s. Pomocny
podczas pomiarÛw bÍdzie automatyczny do-
bÛr zakresu pomiarowego oraz funkcja za-
trzymania wyniku pomiaru - Hold.
Nieco inny zestaw funkcji pomiarowych

oferuje miernik CHY67C. OprÛcz standar-
dowego zestawu funkcji (pomiar napiÍcia
AC/DC, rezystancji, testera zwarÊ i†diod,
funkcja Hold) CHY67C potrafi zmierzyÊ po-
jemnoúÊ kondensatorÛw w†przedziale
250nF..25µF, czÍstotliwoúÊ do 5MHz (czu-
³oúÊ wejúciowa wynosi 1Vrms), wspÛ³czynnik
wype³nienia (10..90%) oraz temperaturÍ. Do
pomiaru temperatury niezbÍdna jest sonda
ìKî, ktÛra wchodzi w†sk³ad zestawu. W†od-
rÛønieniu od CHY67B miernik CHY67C nie
ma bargrafu, a†maksymalne wskazanie wy-
nosi 2500 (czÍstotliwoúÊ prÛbkowania
2,5Hz). W†CHY67C nieco inaczej pracuje
system oszczÍdzania energii - automatyczny
wy³¹cznik odcina zasilanie po 30 minutach
braku aktywnoúci uøytkownika, podúwiet-
lacz wyúwietlacza nie jest natomiast wy³¹-
czany automatycznie.
Prezentowane przyrz¹dy s¹ - ze wzglÍdu

na cenÍ i†oferowane moøliwoúci - doúÊ at-
rakcyjn¹ propozycj¹, zw³aszcza dla uøyt-
kownikÛw prowadz¹cych czÍsto pomiary te-
renowe. Niew¹tpliw¹ wad¹ miernikÛw - cha-
rakterystyczn¹ takøe dla innych przyrz¹dÛw
tej klasy - jest brak moøliwoúci pomiaru
natÍøenia pr¹du. Wynika to z†ograniczonego
miejsca we wnÍtrzu obudowy (boczniki pr¹-
dowe oraz bezpiecznik przeci¹øeniowy za-
jmuj¹ doúÊ duøo miejsca). Deklarowana
przez producenta dok³adnoúÊ pomiarÛw nie
jest duøa, ale w†pe³ni wyt³umaczalna cen¹
przyrz¹dÛw. Waøne jest natomiast to, øe
obwody pomiarowe zosta³y zabezpieczone
przed moøliwoúci¹ przypadkowego uszko-
dzenia - a†przecieø bardzo waøne jest, aby
miernik s³uøy³ w†trudnych warunkach jak
najd³uøej.
Andrzej Gawryluk, AVT

Przyrz¹dy udostÍpni³a firma Biall (tel.
(0-58) 345-27-86).

Miniaturowe mierniki
ręczne CHY67B/C

W†dziale ìSprzÍtî
przedstawiamy kolejne mierniki
ìrÍczneî, ktÛrych konstrukcja

predestynuje przede wszystkim do
zastosowaÒ w†serwisie terenowym,
warsztatach samochodowych oraz

elektronicznych.


