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» PROMOCJE !!!

APARATURA POMIAROWA
mierniki wielofunkcyjne (18)
mierniki rezystancji izolacji (15)
mierniki p tli zwarcia (11)
mierniki RCD (4)
mierniki impedancji p tli i RCD (3)
mierniki rezystancji uziemie  (12)
multimetry cyfrowe (42)
mierniki c gowe (35) »
mierniki RLC (3)
mierniki pojemno ci (1)
inne wska niki i testery (1)
wska niki napi cia (10)
testery kolejno ci faz (4)
lokalizatory przewodów i kabli (3)
testery kabli i sieci LAN (7)
testery maszyn i urz dze  (6)
analizatory jako ci energii (3)
rejestratory USB (8)
testery akumulatorów (2)
tachometry (4)
pirometry i mierniki temperatury (13)
termohigrometry (1)
mierniki parametrów rodowiska (5)
luksomierze (3)
anemometry (2)
sonometry (3)
mierniki st enia CO (1)
mierniki wilgotno ci materia ów (1)
mierniki do pomiaru grubo ci pow ok
niemetalicznych (1)
poziomica laserowa (1)
dalmierze laserowe (9)
oscyloskopy (8)

OPROGRAMOWANIE DO
TWORZENIA PROTOKO ÓW
programy SONEL (9)

AUTOTRANSFORMATORY
jednofazowe bez obudowy (30)
separuj ce jednofazowe bez obudowy
(3)
trójfazowe bez obudowy (30)
jednofazowe bez obudowy z silnikiem
elektrycznym (20)
trójfazowe bez obudowy z silnikiem
elektrycznym (20)
jednofazowe w obudowie (11)
trójfazowe w obudowie (5)
laboratoryjne w obudowie (5)

TECHNIKA LUTOWNICZA
lutownice gazowe (6)
lutownice oporowe (7)
stacje lutownicze (14)
zestawy do monta u i demonta u
gor cym powietrzem (SMD, BGA) (3)
zestawy do r cznego monta u i
demonta u (3)

CENNIKI
wyposa enie METREL cz  I
wyposa enie METREL cz  II
wyposa enie METREL cz  III
wyposa enie METREL cz  IV
wyposa enie SONEL

.:: SZUKAJ ::.

szukaj w opisach

REGULAMIN

REGULAMIN

Opis: Miniaturowy multimetr c gowy 3280-10
• Maksymalny pr d mierzony - przemienny 1000 A
• Minimalny pr d mierzony 60 mA (na podzakresie 42 A)
• Kieszonkowe rozmiary, grubo  obudowy tylko 16 mm
• Grubo  c gów tylko 9,5 mm
• rednica wewn trzna c gów 33 mm
• 6 podzakresów pomiarowych rezystancji
• Test ci g o ci obwodu z sygnalizacj  d wi kow
• Pomiar napi cia sta ego i przemiennego

Produkt: HIOKI 3280-10
Producent: HIOKI
Kategoria: mierniki c gowe
Cena brutto: 267,00 z

ILO : 1 dodaj do koszyka

Opis
Miniaturowy multimetr c gowy 3280-10
• Pomiar pr du przemiennego na podzakresach 42,00 A/ 420,0 A / 1000 A
• Rozdzielczo  na dolnym podzakresie pr dowym równa 10 mA
• Minimalny pr d mierzony 60 mA (na podzakresie 42 A)
• Pomiar napi cia sta ego na podzakresach: 420,0 mV /4,200 V / 42,00 V / 420,0 V / 600 V
• Pomiar napi cia przemiennego na podzakresach: 4,200 V / 42,00 V / 420,00 V / 600 V
• Pomiar rezystancji na podzakresach: 420,0 / 4,200 k  / 42,00 k  / 420,0 k  / 4,200 M  / 42,00 M
• Test ci g o ci z sygnalizacj  d wi kow  tego stanu
• Wy wietlacz ciek okrystaliczny o maksymalnym wskazaniu 4199
• Mo liwo  wyboru jedenj z dwóch szybko ci próbkowania (pomiaru): pomiar szybki: 2,5 pom./s, pom. wolny: 1,5/s
• rednica wewn trzna c gów 33 mm
• Lekki - masa tylko 100 g, cienka obudowa 16 mm
• Niezale ne, obustronne otwieranie c gów (wygodne te  dla osób lewor cznych)
• W ska obudowa (grubo  16 mm) i c gi o grubo ci tylko 9,5 mm pozwalaj  na szybkie dotarcie do w a ciwego
przewodu nawet w g stych wi zkach
• Zwi kszone bezpiecze stwo obs ugi dzi ki c gom pozbawionych elementów metalowych tj. elaznego rdzenia,
zast puj  go specjalnej konstrukcji cewki powietrzne
• Brak rdzenia magnetycznego zwi ksza odporno  miernika na uszkodzenie w wyniku upuszczenia, gdy  w takim
wypadku ulega zwykle p kni ciu rdze  w c gach; przyrz d te  jest znacznie l ejszy (tylko 100 g) w porównaniu z
konwencjonalnym miernikiem c gowy
• Zasilanie 1 bateria 3 V (CR2032)
• Funkcja automatycznego wy czenia zasilania
• Ci g y czas pracy baterii: ok. 150 h
• Zakresy pomiarowe napi cia i rezystancji (wraz z testem ci g o ci) zabezpieczone za pomoc  termistora PTC - brak
konwencjonalnego zabezpieczenia w postaci bezpiecznika
• Wymiary: 57 x 175 x 16 [mm]
• Masa: 100 g
• Wyposa enie standardowe: komplet przewodów pomiarowych, futera , instrukcja obs ugi
Jako wyposa enie opcjonalne (za dodatkow  op at ) mo na dokupi  uchwyt do przewodów 9209 zak adany na tyln
cian  obudowy multimetru.

Uwaga: w ofercie równie  miernik c gowy 3280-20 z funkcj  True RMS, zapewniaj cy dok adny pomiar pr dów i napi
przebiegów odkszta conych np. w falownikach, transformatorach itp. Pozosta e funkcje i parametry takie same jak 3280-
10.

Dane techniczne

Podzakresy
pomiarowe pr du
przemiennego

od 42,00 do 1000 A,
3 podzakresy,

Podzakresy
pomiarowe napi cia
przemiennego

od 4,200 do 600 V,
4 podzakresy

Podzakresy
pomiarowe napi cia
sta ego

5 podzakresów:
od 420,0 mV do 600 V

Inne funkcje Rezystancja: od 420,0  do 42,00 M , 6 podzakresów
Dok adno : ±2,0% w.w. ±4 cyfry (w zakresie od 420  do 420 k )
Ci g o : 420,0 
Sygnalizator d wi kowy w cza si  gdy rezystancja jest nie wi ksza ni  50 

Dok adno :
(od 50 lub do 60 Hz)

Pr d przemienny ±1,5% w.w. ± 5 cyfr
Napi cie przemienne: ±2,3% w.w. ±8 cyfr
Napi cie sta e: ±1,3% w.w. ±4 cyfry
Ci g o : ±2,0% w.w. ±6 cyfr

Pasmo przenoszenia
przy pomiarze:
pr du / napi cia
przemiennego

Pr d przemienny 50 lub 60 Hz
Napi cie przem. od 50 do 500 Hz

Typ wy wietlacza /
maksymalne
wskazanie

Cyfrowy, ciek okrystaliczny /
4199

Szybko  próbkowania
liczba pomiarów na
sekund

2,5 pom./s - pomiar szybki
1 pomiar na 3 s - pomiar wolny

Wp yw zewn trznych
pól magnetycznych

Brak wp ywu

Maks. napi cie
skuteczne w obwodzie

600 V (przewód w izolacji)

rednica wewn trzna
c gów

33 mm

Typ baterii zasilaj cej,
napi cie, liczba sztuk

CR2032, 3 V, 1 szt.

Wymiary (d . x szer. x
wys.) / masa

57 x 175 x 16 mm / 100 g
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Wyposa enie
standardowe

9208: Przewody pomiarowe
(1 kpl.)
9398: Futera  (1 szt.)

Wyposa enie
dodatkowe

9209: Pojemnik na przewody mocowany do tylnej cianki obudowy (1 szt.)
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