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Multimetr MX570
firmy Metrix
Jak g³osi napis na opakowaniu, MX570

jest multimetrem ìWorld Classî - czyli klasy
úwiatowej, inaczej mÛwi¹c najwyøszej. Mul-
timetr MX570 jest objÍty nieograniczon¹
w†czasie gwarancj¹, co jest zjawiskiem nie-
codziennym na rynku aparatury pomiaro-
wej. MX570 ma jeszcze jedn¹ szczegÛln¹
cechÍ, odrÛøniaj¹c¹ go od przewaøaj¹cej
wiÍkszoúci tego rodzaju przyrz¹dÛw - op-
rÛcz wyúwietlacza cyfrowego wyposaøony
jest w†analogowy wskaünik wyniku pomia-
ru, zastÍpuj¹cy powszechnie stosowany bar-
graf.
Zastosowanie takiego wskaünika moøe byÊ

wrÍcz egzotyczne dla znacznej czÍúci m³o-
dych adeptÛw elektroniki, ktÛrzy nie znaj¹
powszechnie niegdyú uøywanych miernikÛw
UM, Lavo czy V-640. MX570 pod wzglÍdem
rozwi¹zania skali analogowej trochÍ zreszt¹
V-640 przypomina, ale dalsze rozwijanie
tego rozumowania i†wniosek, øe twÛrcy
MX570 byli zauroczeni V-640 by³by raczej
naduøyciem.
Ze wzglÍdÛw oczywistych MX570 odbie-

ga sw¹ estetyk¹ od standardÛw zdobniczych
przyrz¹dÛw spotykanych na rynku, np. mul-
timetrÛw oferowanych przez firmy Escort,
Metex itp. WzÛr obudowy jest nieco trady-
cyjny, ale moøna traktowaÊ to jako zaletÍ.
Przechodz¹c do spraw technicznych -

MX570 jest przenoúnym, zasilanym bateryj-
nie multimetrem cyfrowo-analogowym,
z†wyúwietlaczem 33/4 cyfry (±3999) oraz
wskaünikiem analogowym o†d³ugoúci skali
85mm, z†czterdziestoma dzia³kami (plus
5†na przekroczenia zakresu). Multimetr
umoøliwa pomiar pr¹dÛw i†napiÍÊ sta³ych
i†zmiennych oraz rezystancji, a†takøe prze-
prowadzanie testu przejúcia i†testu diod. Me-
nu pomiarowe jest wiÍc skromniejsze w†po-
rÛwnaniu z†wieloma innymi multimetrami.
WskazÛwka multimetru pozwala na úle-

dzenie trendu wyniku pomiaru. Pomiary mo-
g¹ odbywaÊ siÍ w†trybie automatycznym
(przycisk AUTO) lub w†trybie rÍcznym
(przycisk MAN). Przy pomiarze rÍcznym
zmiany zakresu w†gÛrÍ lub w†dÛ³ dokonuje
siÍ naciskaj¹c przyciski oznaczone odpo-
wiednio skierowanymi strza³kami. Multi-
metr umoøliwia takøe zapamiÍtanie wyniku
pomiaru (przycisk MEM) oraz wartoúci mak-
symalnej (przycisk MAX). Rodzaj i†zakres
mierzonej wielkoúci s¹ wybierane przy po-
mocy centralnie usytuowanego prze³¹czni-
ka. Wyúwietlacz ciek³okrystaliczny, oprÛcz
siedmiosegmentowego wskaünika (12,7mm)
wyniku pomiaru, zawiera takøe wskaünik
stanu baterii, rodzaju pomiaru (jednostka,
pomiar AC, aktywna funkcja MAX lub MEM)
oraz wyniku pomiaru przejúcia (jeúli jest
pozytywny, czyli rezystancja poniøej 90Ω).
Przy testach przejúcia moøna korzystaÊ takøe
z†sygnalizacji akustycznej (przycisk ozna-
czony nutk¹).
Dryft temperaturowy wskazania multi-

tmetru nie przekracza 0,1 dok³adnoúci na

1K. Multimetr jest zabezpie-
czony przed udarami napiÍ-
ciowymi do 6kV, o czasie
trwania 10µs, w†liczbie do 5
na sekundÍ. WspÛ³czynnik
t³umienia sygna³Ûw wspÛl-
nych wynosi 120dB. Poje-
dyncza bateria alkaliczna 9V
zapewnia pracÍ multimetru
przez 500 godzin (pomiar
VDC). Po otworzeniu obudo-
wy moøna przeprowadziÊ
regulacjÍ zera miernika
analogowego, ktÛra moøe
byÊ konieczna w†przypad-
ku np. upuszczenia mul-
timetru.
Standardowe wyposaøe-

nie multimetru obejmuje
kable pomiarowe, bez-
pieczniki 315mA i†10A,
instrukcjÍ uøytkowania
i†bateriÍ. Jako wyposaøe-
nie opcjonalne firma Met-
rix oferuje m.in. sondy
wysokonapiÍciowe (do
100kV), sondy do pomia-
ru temperatury, cÍgi am-
p e r ome t r y c zn e (do
100A) i†boczniki (do
500A DC, 50mV), etui
do transportu i†os³onÍ
³agodz¹c¹ skutki wstrz¹-
sÛw.
Mul t imet r MX750

spe³nia m.in. zalecenia
2 2 ISO / I EC o r a z
EN45014.
Krzysztof Kałużyński,
AVT

Miernik udostÍpni³a redakcji firma
Radiotechnika-Marketing.

Dane techniczne multimetru

Zakres pomiaru
napięcia DC 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V
napięcia AC 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V
prądy DC 0,4mA, 4mA, 40mA, 400mA, 4mA, 10A
prądy AC 0,4mA, 4mA, 40mA, 400mA, 4mA, 10A
rezystancja 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 20MΩ

Dokładności:
pomiar napięcia DC 0,5%+1 cyfra (2 cyfry na zakresie 400mV),

wskazanie analogowe kl. 2
pomiar napięcia AC od 1,5%+3 cyfry (ew. 4 cyfry)

do 2,5%+3 cyfry, zależnie od zakresu
pomiarowego i częstotliwości sygnału,

wskazanie analogowe 2,5%−5%, zależnie  od zakresu i częstotliwości
pomiar prądu DC 1%+1 cyfra, wskazanie analogowe kl. 2
pomiar prądu AC 2%+2 cyfry, wskazanie analogowe kl. 3
pomiar rezystancji 0,7%+2 cyfry (lub 1.5% + 2 cyfry na

zakresie 20MΩ), wskazanie analogowe
kl. 2 (kl. 3 na zakresie 20MΩ)

Liczba pomiarów/sek. 2,5
Masa ok. 500g
Wymiary 110x45x185mm


