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W dziale "TEST" przedstawiamy narzędzia, programy i oprzyrządowanie pomocnicze,
wykorzystywane w pracowniach konstrukcyjnych i laboratoriach elektronicznych. Prezentacja jest
poprzedzona badaniami prowadzonych w laboratorium AVT. Zadaniem działu jest dostarczanie
pełnej i sprawdzonej informacji o aktualnej ofercie krajowego rynku.

Multimetry uniwersalne
w cenie powyżej 450 zł

Zgodnie z†zapowiedzi¹
sprzed czterech miesiÍcy,
tym razem siÍgnÍliúmy po

przyrz¹dy uniwersalne nieco
wyøszej klasy. Naszym

za³oøeniem by³o
przedstawienie miernikÛw
z†grupy cenowej powyøej
450 z³, czyli stosunkowo

drogich.
O†tym, co oferuj¹

producenci takich miernikÛw
ich uøytkownikom,

staraliúmy siÍ pokrÛtce
opowiedzieÊ w†artykule.

Adresy dystrybutorów multimetrów udostępnionych do przeglądu

Firma Adres Telefon Internet

BiallBiallBiallBiallBiall
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 216 tel. (0−58) 46−05−26, BIALL@vena.telbank.pl

45−27−86, 45−35−30
LabimedLabimedLabimedLabimedLabimed

Warszawa, ul. Sobieskiego 22 tel. (0−22) 642−19−73, 642−16−23

Malkom DirectMalkom DirectMalkom DirectMalkom DirectMalkom Direct
Warszawa, ul. Ciołka 8 tel. (0−22) 36−00−72 mdirect@malkom.pl

NDNNDNNDNNDNNDN
Warszawa, ul. Janowskiego 15 tel. (0−22) 641−15−47,

641−61−96, 644−42−50

Radiotechnika MarketingRadiotechnika MarketingRadiotechnika MarketingRadiotechnika MarketingRadiotechnika Marketing
Wrocław, ul. H. Sienkiewicza 6 tel. (0−71) 72−25−16, (0−71) 22−86−92
Warszawa, ul.Obozowa 20 tel. (0−22) 632−02−45 w.38
Łódź, ul. G. Piramowicza 11/13 tel. (0−42) 30−15−11
Gdańsk, ul. R. Traugutta 84 tel. (0−58) 46−01−32

W†odrÛønieniu do testÛw
dwÛch poprzednich grup mierni-
kÛw uniwersalnych (ukaza³y siÍ
one w†EP3/97 oraz EP5/97), nale-
ø¹cych do niøszej klasy cenowej,
okaza³o siÍ, øe przyrz¹dy linii
profesjonalnej s¹ znacznie mniej
licznie reprezentowane na rynku.
Powody takiego stanu s¹ oczywis-
te - znacz¹c¹ czÍúÊ odbiorcÛw
przyrz¹dÛw pomiarowych stano-
wi¹ amatorzy i†niewielkie biura
konstrukcyjne, ktÛrych budøety
nie s¹ zbyt zasobne.

Tak wiÍc w†tej czÍúci przegl¹-
du przedstawiamy tylko 10 mier-
nikÛw, co oczywiúcie nie wyczer-
puje moøliwoúci oferowanych
przez krajowych dystrybutorÛw -
ze wzglÍdÛw technicznych pomi-
nÍliúmy m.in. miernik BM837
produkowany przez firmÍ Brymen
(z oferty gdaÒskiej firmy Biall)
oraz mierniki produkowane przez
Hewlett-Packarda (dostÍpne
u†krajowego dystrybutora - w†fir-
mie Malkom-Direct). Adresy tych
firm podajemy w†zestawieniu po-
niøej, tak wiÍc osoby zaintereso-
wane wyrobami przez nie ofero-
wanymi bÍd¹ mog³y kontaktowaÊ
siÍ bezpoúrednio z†dealerami.
Miernikom tym poúwiÍcimy osob-
ne artyku³y w†najbliøszych wyda-
niach EP.

Wracaj¹c do meritum naszego
przegl¹du - czym rÛøni¹ siÍ pre-
zentowane przyrz¹dy klasy wy-
øszej od miernikÛw zaliczanych
do grupy popularnych?

Po pierwsze s¹ to przyrz¹dy
wyposaøone w†przetwornik po-
miarowy o†duøej rozdzielczoúci.
Typowe dla tej klasy miernikÛw
s¹ wyúwietlacze 33/4..5 cyfr (uwa-
ga ta nie dotyczy miernika MX20),
czÍsto z†moøliwoúci¹ podúwietla-
nia diodami LED. Zastosowanie

podúwietlania u³atwia eksploata-
cjÍ miernika w†terenie.

Kolejn¹ cech¹ charakterystycz-
n¹ tej grupy przyrz¹dÛw jest bo-
gate wyposaøenie w†funkcje roz-
szerzaj¹ce ich podstawowe moøli-
woúci - np. mierniki Escort i†Pro-
tek umoøliwiaj¹ jednoczesne mie-
rzenie amplitudy i†czÍstotliwoúci
sygna³u wejúciowego. Wyniki po-
miarÛw wyúwietlane s¹ na dwÛch
niezaleønych wyúwietlaczach.
CzÍsto stosowanym dodatkiem jest
bargraf, umoøliwiaj¹cy úledzenie
tendencji zmian mierzonego syg-
na³u. NajwiÍksze dodatkowe moø-
liwoúci pomiarowe ma miernik
Protek 506, pozwala bowiem mie-
rzyÊ (oprÛcz wielkoúci typowych
dla tej klasy przyrz¹dÛw) takøe in-
dukcyjnoúÊ, pojemnoúÊ, tempera-
turÍ, czÍstotliwoúÊ, ma ponadto
wbudowany prosty generator syg-
na³Ûw prostok¹tnych.

WiÍkszoúÊ miernikÛw ma
wbudowany przetwornik True
RMS, dziÍki czemu pomiary syg-
na³Ûw zmiennych z†na³oøon¹
sk³adow¹ sta³¹ staj¹ siÍ w†pe³ni
wiarygodne. Uzupe³nieniem tej
funkcji jest moøliwoúÊ skalowa-
nia wyúwietlanego napiÍcia bez-
poúrednio w†dBm z†rÛønymi im-
pedancjami dopasowania.

OprÛcz szeregu ìzewnÍtrz-
nychî atrakcji, producenci mier-
nikÛw sporo uwagi poúwiÍcili za-
pewnieniu maksymalnej wiary-
godnoúci wskazaÒ. Przyk³adem
moøe byÊ úwiadectwo kalibracji
do³¹czane do miernikÛw MX53
firmy Metrix.

WúrÛd badanych przez nas
przyrz¹dÛw trzy zwrÛci³y na sie-
bie nasz¹ szczegÛln¹ uwagÍ. By³y
to (w kolejnoúci alfabetycznej):
✓ Escort 2000, ze wzglÍdu na na-
gromadzenie w†nim ogromnej

iloúci bardzo uøytecznych fun-
kcji. Miernik ten moøna uznaÊ
w†chwili obecnej za opracowa-
nie awangardowe, ktÛre wyzna-
cza kierunki dalszego rozwoju
ca³ej grupy przyrz¹dÛw w†swej
klasie,

✓ MX570, stanowi¹cy niezwyk³e
po³¹czenie miernika analogo-
wego z†cyfrowym. Zast¹pienie
bargrafu, ktÛry z†natury rzeczy
nie moøe pracowaÊ w†czasie
rzeczywistym, a†jego wskazania
s¹ obarczone b³Ídem dyskrety-
zacji, standardowym ustrojem
elektromagnetycznym, jest po-
mys³em bardzo ciekawym i†ory-
ginalnym. Miernik ten z†pew-
noúci¹ znajdzie wielu zagorza-
³ych zwolennikÛw, chociaø
uøytkownicy maj¹cy juø do-
úwiadczenia z†tradycyjnymi
miernikami cyfrowymi bÍd¹
musieli siÍ nieco oswoiÊ z†bar-
dzo nietypowo wygl¹daj¹cym
przyrz¹dem,

✓ Protek 506, ktÛry jest najbar-
dziej uniwersalnym przyrz¹-
dem spoúrÛd opisywanych. Ze
wzglÍdu na najwiÍksze moøli-
woúci pomiarowe jest szczegÛl-
nie polecany do laboratoriÛw,
lecz solidne wykonanie i†wbu-
dowane podúwietlanie wy-
úwietlacza LCD umoøliwia sto-
sowanie go takøe w†pomiarach
terenowych.
Pozosta³e mierniki przedsta-

wione w†przegl¹dzie nie wyrÛø-
niaj¹ siÍ w†szczegÛlny sposÛb,
lecz dziÍki solidniemu wykona-
niu i†naprawdÍ doskona³ych pa-
rametrach mierniczych mog¹ za-
spokoiÊ wymagania najbardziej
wybrednych uøytkownikÛw.

SzczegÛ³owe zestawienie
moøliwoúci miernikÛw zawarto
w†tabelach na str. 24 i†25.
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Protek 506 Escort 95 Escort 97 Escort 2000
Pomiar napięć stałych 400mV/4V/40V 40mV/400mV/4V 40mV/400mV/4V 40mV/400mV

400V/1000V 40V/400V/1000V 40V/400V/1000V 4V/40V/300V
Pomiar napięć zmiennych 400mV/4V/40V 40mV/400mV/4V 40mV/400mV/4V 40mV/400mV

400V/750V 40V/400V/750V 40V/400V/750V 4V/40V/300V
Pomiar prądów stałych 400µA/400mA/20A 400µA/4mA/40mA/400mA/4A/10A 400µA/4mA/40mA/400mA/4A/10A 40mA/400mA
Pomiar prądów zmiennych 400µA/400mA/20A 400µA/4mA/40mA/400mA/4A/10A 400µA/4mA/40mA/400mA/4A/10A 40mA/400mA
Pomiar rezystancji 400Ω/4kΩ/40kΩ 400Ω/4kΩ/40kΩ 400Ω/4kΩ/40kΩ 400Ω/4kΩ/40kΩ

400kΩ/4MΩ/40MΩ 400kΩ/4MΩ/40MΩ 400kΩ/4MΩ/40MΩ/40nS 400kΩ/4MΩ/40MΩ
Pomiar pojemności 100µF 4nF/40nF/400nF/4µF 4nF/40nF/400nF/4µF −

40µF/400µF/9999µF 40µF/400µF/9999µF
Pomiar indukcyjności 100H − − −
Pomiar częstotliwości do 10MHz/1,5Vrms 100Hz/1kHz/10kHz 100Hz/1kHz/10kHz do 200kHz

100kHz/200kHz (10MHz) 100kHz/200kHz (10MHz)
Pomiar wzmocnienia tranzystora − − − + (wymaga dodatkowego

źródła zasilania)
Pomiar napięcia przewodzenia diody + + + +
Pomiar temperatury + (wbudowany czujnik − + (czujnik wchodzi + (współpracuje

temperatury otoczenia,moż− w skład wyposażenia) z czujnikiem typu K)
liwość współpracy z sondą “K”)

Pomiar współczynnika wypełnienia − − + +
Optyczny wskaźnik zwarć + (wyświetla napis na wyświetlaczu) + + +
Akustyczny wskaźnik zwarć + + + +
Tester baterii − − − −
Wskazanie stanu logicznego + − − −
Ilość cyfr wyświetlacza 4  33/4  33/4  43/4
(maksymalne wskazanie) (4000) (40000) (40000) (40000)
Bargraf + + + −
Ręczna zmiana zakresów + + + +
Automatyczna zmiana zakresów + + + +
Data Hold (max./min./standard) MAX/MIN/STANDARD MAX/AVG/MIN MAX/AVG/MIN MAX/AVG/MIN
Wskaźnik rozładowania baterii + + + +
Wbudowany generator + (2048/4096/8192Hz−4,5Vpp) − + + (programowany)
Zabezpieczenia + + + +
Instrukcja po polsku + + + −
Holster − + + +
Etui + + + +
Rozkładana nóżka −wspornik + + + +
 Uwagi Podświetlany wyświetlacz, Miernik może współpracować Udoskonalona wersja miernika Miernik jest przystosowany

 wbudowany przetwornik z komputerem PC. Możliwy jest Escort 95. Może mierzyć sygnały do pomiarów True RMS. Istnieje
True RMS, współpraca pomiar sygnałów impulsowych,  TrueRMS. Miernik może możliwość dokonywania pomiarów

z komputerem PC poprzez wskazania w dBm z różnymi współpracować z komputerem
złącze RS−232, możliwość impedancjami dopasowania.  PC. Możliwy jest pomiar sygnałów

odmierzania czasu, podwójny Dzięki zastosowaniu wielofunkcyj− impulsowych, wskazania w dBm
wyświetlacz, możliwość nego wyświetlacza istnieje z różnymi impedancjami
dokonywania pomiarów możliwość prowadzenia dopasowania. Dzięki zastosowaniu

względnych. W skład uproszczonej analizy mierzonych wielofunkcyjnego wyświetlacza
wyposażenia wchodzą zaciski sygnałów. Miernik ma wbudowany istnieje możliwość prowadzenia

“krokodyl”. timer oraz układ automatycznego uproszczonej analizy mierzonych
wyłącznika zasilania. Wyświetlacz sygnałów. Miernik ma wbudowany

ma włączane podświetlanie. timer oraz układ automatycznego
Doskonale opracowana wyłącznika zasilania. Wyświetlacz

dokumentacja w języku polskim. ma włączane podświetlanie.
Doskonale opracowana

dokumentacja w języku polskim.

Zasilanie 9V/6F22 9V/6F22 9V/6F22 9V/6F22 (+ zasilacz − patrz Uwagi)
Gwarancja 1 rok 2 lata 2 lata 2 lata
Świadectwo zatwierdzenia typu GUM + − − −
Dystrybutor NDN Labimed Labimed Labimed

względnych. Wbudowany generator
przebiegów prostokątnych (ustawiana

częstotliwość i współczynnik
wypełnienia) oraz programowanych −

pamięć przebiegu ma 16 pozycji.
Można programować czas trwania

i poziom napięcia każdego fragmentu
przebiegu niezależnie. Generator może
pracować w trybie RAMP − generacji
napięcia liniowo narastającego liub
opadającego. Wbudowane źródło

napięcia (do ±15V) i prądu (do
±25mA). Do zasilania tych źródeł

niezbędny jest zewnętrzny zasilacz −
wchodzi on w skład wyposażenia

miernika. Wielofunkcyjny wyświetlacz
jest podświetlany. Wbudowany

automatyczny wyłącznik miernika.
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MX20 MX53 MX54 MX570

Pomiar napięć stałych 200mV/2V/20V/200V/1000V 500mV/5V/50V/500V/1000V 500mV/5V/50V/500V/1000V 400mV/4V/40V/400V/1000V

Pomiar napięć zmiennych 2V/20V/200V/750V 500mV/5V/50V/500V/750V 500mV/5V/50V/500V/750V 400mV/4V/40V/400V/750V

Pomiar prądów stałych 20mA/200mA/10A 5mA/50mA/500mA/10A 500µA/5mA/50mA/500mA/10A 400µA/4mA/40mA/400mA/4A/10A

Pomiar prądów zmiennych 20mA/200mA/10A 5mA/50mA/500mA/10A 500µA/5mA/50mA/500mA/10A 400µA/4mA/40mA/400mA/4A/10A

Pomiar rezystancji 200Ω/2kΩ/20kΩ 500Ω/5kΩ/50KΩ 500Ω/5kΩ/50KΩ 400Ω/4kΩ/40kΩ
200kΩ/2MΩ/20MΩ 500KΩ/5MΩ/50MΩ 500KΩ/5MΩ/50MΩ 400kΩ/4MΩ/20MΩ

Pomiar pojemności − 50nF/500nF/5µF/50µF 50nF/500nF/5µF −
500µF/5mF/50mF 50µF/500µF/5mF/50mF

Pomiar indukcyjności − − − −

Pomiar częstotliwości − do 500kHz do 500kHz −

Pomiar wzmocnienia tranzystora − − − −

Pomiar napięcia przewodzenia diody + + + +

Pomiar temperatury − − + −

Pomiar współczynnika wypełnienia − + + −

Optyczny wskaźnik zwarć + − + +

Akustyczny wskaźnik zwarć + + + +

Tester baterii − − − −

Wskazanie stanu logicznego − − − −

Ilość cyfr wyświetlacza 31/2 5  5  33/4

(maksymalne wskazanie) (1999) (50000) (50000) (3999)

Bargraf − + + + (wskaźnik analogowy)

Ręczna zmiana zakresów + + + +

Automatyczna zmiana zakresów + + + +

Data Hold (max./min./standard) STANDARD STANDARD MIN/MAX/STANDARD/AVG STANDARD/MAX

Wskaźnik rozładowania baterii + + + +

Wbudowany generator − − − −

Zabezpieczenia + + + +

Instrukcja po polsku − − − +

Holster − − (dostępny jako opcja) − (dostępny jako opcja) − (dostępny jako opcja)

Etui − − − −

Rozkładana nóżka −wspornik + + + +

Uwagi

Zasilanie 9V/6F22 9V/6F22 9V/6F22 9V/6F22

Gwarancja 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata

Świadectwo zatwierdzenia typu GUM − − − −

Dystrybutor Radiotechnika Radiotechnika Radiotechnika Radiotechnika

Przyrząd integruje w jednej
obudowie miernik cyfrowy (z

wyświetlaczem LCD) oraz
analogowy. Część analogowa

pracuje w trybie pomiaru w czasie
rzeczywistym, co pozwala na

prowadzenie uproszczonej analizy
kształtu sygnału mierzonego.

Obudowa jest wyposażona
w zatrzaski mocujące kable

pomiarowe.

Możliwość pomiaru amplitudy
impulsów, wbudowany
przetwornik True RMS,

możliwość dokonywania
pomiarów względnych,

wbudowany układ kontroli
bezpieczników, załączony
raport kalibracji (ważny

1 rok), wbudowane filtry 50
i 60Hz, możliwość pracy

w trybie ograniczonej
rozdzielczości (do 5000),
obudowa jest wyposażona
w zatrzaski mocujące kable

pomiarowe.

Bargraf wyposażony w funkcję
ZOOM, możliwość wyboru typu

czujnika pomiarowego
temperatury (Pt100/1000),

możliwość zmiany skalowania
pomiaru temperatury (oC/oF),
wbudowany przetwornik True

RMS, podświetlany wyświetlacz,
możliwość wyskalowania

pomiaru w dBm, wbudowane
filtry 50/60Hz, obudowa jest

wyposażona w zatrzaski
mocujące kable pomiarowe.


