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Multimetr musi mieÊ kaødy! Jest to pod-
stawowy przyrz¹d, jakim pos³uguje siÍ kaø-
dy elektronik. Moøna wrÍcz powiedzieÊ:
ìpokaø mi jaki masz multimetr, a†powiem
ci kim jesteúî. Uøywanie w†codziennej pra-
cy dobrego i†wygodnego w†obs³udze mier-
nika czÍsto pozwala unikn¹Ê wielu przy-
krych niespodzianek w†trakcie testowania
nowej konstrukcji czy lokalizowania uste-
rek w†naprawianym sprzÍcie. Z†ca³¹ pew-
noúci¹ multimetry Escort 176, 178 i†179
umoøliwiaj¹ komfortow¹ pracÍ - te przyrz¹-
dy ìleø¹ w†rÍkuî. Kaødy z†nich jest umiesz-
czony w†holsterze, wykonanym z†miÍkkiego
tworzywa, zabezpieczaj¹cym przed uszko-
dzeniem podczas przypadkowego upuszcze-
nia. Z†ty³u holstera znajduje siÍ podpÛrka,
przewidziano rÛwnieø miejsce na sondy po-
miarowe, co jest wygodne podczas przeno-
szenia miernika. ZarÛwno prze³¹cznik ob-
rotowy, jak i†przyciski funkcyjne dzia³aj¹
pewnie i†korzystanie z†nich jest wygodne.
Wszystkie multimetry s¹ wyposaøone w†op-
tyczny interfejs RS-232, z†ktÛrego moøna
korzystaÊ po dokupieniu odpowiedniego
kabla i†oprogramowania. Wymiana baterii
lub bezpiecznika wymaga rozkrÍcenia mier-
nika, co nie jest wygodne, ale czynnoúÊ t¹
wykonuje siÍ na szczÍúcie bardzo rzadko.
Najprostszy z†opisywanych multimetrÛw

to Escort 176, wyposaøony w†4-cyfrowy wy-
úwietlacz LCD z†41-segmentowym bargra-
fem. Miernikiem tym moøna zmierzyÊ na-
piÍcie (zakres od 400 mV do 1000 V), pr¹d
(zakres od 400 µA do 10 A), rezystancjÍ
(zakres od 400 Ω do 40 MΩ) oraz przepro-
wadziÊ test diody i†ci¹g³oúci obwodu
(z†akustyczn¹ sygnalizacj¹). Zmiana zakresu
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Firma Escort jest obecna na
polskim rynku przyrz¹dÛw
pomiarowych od kilku lat.

Poniøszy artyku³ zawiera krÛtki
opis trzech nowych multimetrÛw
z†oferty tej firmy. Wydaje nam

siÍ, øe s¹ one godne uwagi.

pomiarowego moøe odbywaÊ siÍ automa-
tycznie lub poprzez naciúniÍcie przycisku
RANGE. Miernik jest wyposaøony we wskaü-
nik polaryzacji, wskaünik stanu baterii, fun-
kcjÍ DATA HOLD i†APS (Auto Power Sa-
ving).
Multimetrem o†wiÍkszych moøliwoúciach

jest Escort 178. W†stosunku do modelu 176
miernikiem tym moøna dodatkowo mierzyÊ
pojemnoúÊ (zakres od 4†µF do 9999 µF).
Dodatkowe funkcje to wyúwietlanie wyni-
kÛw pomiaru w†% dla zakresÛw 4..20 mA
i†0..40 mA, regulacja czasu zadzia³ania fun-
kcji APS (od 1†do 99 minut), pomiar war-
toúci wzglÍdnych oraz pomiar wartoúci mak-
symalnej, minimalnej, ich rÛønicy oraz war-
toúci úredniej (zmiana tych wartoúci jest
sygnalizowana düwiÍkiem).
Escort 179 to multimetr o†najwiÍkszych

moøliwoúciach. Moøliwoúci modelu 178 zo-
sta³y zwiÍkszone o†pomiar czÍstotliwoúci
(zakres od 9,999 Hz do 59,00 kHz), tem-
peratury (sonda typu J: od -40oC do 650oC;
sonda typu K: od -40oC do 850oC) i†zawar-
toúci harmonicznych (wartoúci od 0% do
100% dla napiÍcia od 100 mV do 1000 V).
Moøliwy jest pomiar TrueRMS. Przy pomia-
rze temperatury do miernika moøna do³¹-
czyÊ jednoczeúnie dwie sondy, dziÍki cze-
mu jest moøliwe wyúwietlanie jednej
z†dwÛch mierzonych temperatur lub ich rÛø-
nicy.
Nowoczesna konstrukcja multimetrÛw

i†ich duøe moøliwoúci zapewniaj¹ wysoki
komfort uøytkowania i†³atwoúÊ obs³ugi. Ich
dzia³anie sprawdzi siÍ zarÛwno w†laborato-
rium jak i†w†serwisie. Do miernikÛw s¹ do-
³¹czane instrukcje tylko w†jÍzyku angiels-
kim, co nie jest rozwi¹zaniem dobrym, ale
przy minimalnej znajomoúci tego jÍzyka ob-
s³uga multimetrÛw nie powinna sprawiÊ
nikomu problemu.
Paweł Zbysiński

Multimetry firmy Escort do testÛw w†re-
dakcji dostarczy³a firma Labimed Sp. z†o.o.
z†Warszawy, tel. (0-22) 642-16-23.
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