
Przyrządy te charakteryzują się bardzo 
ciekawym wzornictwem oraz nowoczes-
nymi rozwiązaniami pomiarowymi. Serię 
Starline tworzą trzy nowoczesne multime-
try, które do końca 2006 r. zastąpią osiem 
dotychczasowych multimetrów Metrahit. 
Pierwszy z nich to Metrahit Base, przyrząd 
przeznaczony do wykonywania podstawo-
wych funkcji pomiarowych, pomiaru prądu 

tylko za pomocą cęgów. Drugi to Metrahit 
Pro, przeznaczony dla profesjonalistów 
z uwagi m.in. na szerokie pasmo pomiaro-
we TRMS zarówno dla pomiaru napięcia, 
jak i prądu. Trzeci z przyrządów Metrahit 
X-Tra jest to multimetr z rozszerzoną pamię-
cią pomiarów, filtrem dolnoprzepustowym, 
szerokim pasmem TRMS i wielu innymi 
funkcjami, zestawionymi poniżej.

Trzy nowoczesne multimetry są przezna-
czone do wykonywania pomiarów: napięcia 
AC TRMS, AC+DC TRMS, DC, rezystancji, 
częstotliwości, pojemności, prądu AC TRMS, 
AC+DC TRMS, temperatury (czujnikami Pt 
100/1000, termoparą typu K). Ponadto można 
wykonywać takie próby, jak: test diody, test 
ciągłości czy wygenerowanie sygnału o czę-
stotliwości 1 MHz i o amplitudzie 5 V. Niezwykle 
przydatnym rozwiązaniem jest dodatkowa 
funkcja filtru dolnoprzepustowego przy pomia-
rach znacznie odkształconych napięć, a także 

zredukowanie impedancji wejściowej. Cechy 
te są szczególnie przydatne dla ogranicze-
nia wpływu innych sygnałów przy pomiarach 
na wyjściu falowników. Dodatkowo pamięć 
wewnętrzna 512 kB pozwala na zapis 15 400 
wyników, zasilacz sieciowy umożliwia pracę 
bez udziału baterii, interfejs IrDA służy zapew-
nieniu komunikacji z PC, jak również gumo-
wa obudowa ochronna pochłania wstrząsy 
i uderzenia.

Cechy charakterystyczne nowych multi-
metrów to:

– rozdzielczość wyświetlacza: ±12000 
cyfr, 4½-miejsc;

– 3 gniazda pomiarowe zawierające opa-
tentowany system blokady ABS;

– pomiar napięcia obarczony błędem  
±0.05% (V DC);

– automatyczny dobór zakresu pomia-
rowego przy pomiarach prądu od 100 mA 
(rozdzielczość: 10 nA) do 10 A (przeciążal-
ność do 16 A przez 30 s);

– pomiar wykorzystujący jedno gniazdo 
i jeden bezpiecznik;

– powiększony, podświetlany na niebiesko 
wyświetlacz cyfrowy z wysokimi cyframi (15 
mm) i z szybkim bargrafem analogowym;

– oddzielne gniazda na baterię i na bez-
pieczniki;

– stopień ochrony IP52;
– kategoria pomiarowa: 1000 V CAT III 

i 600V CAT IV;
– stopień bezpieczeństwa zgodny z normą 

EN 61010-1.
Przyrząd jest wyposażony w standardowo 

w certyfikat kalibracji DKD, nadawany przez 
niezależne akredytowane laboratorium 
w Niemczech, sondy pomiarowe, instrukcję 
w języku polskim.
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MultiMetry Starline
Wysokiej jakości, nowoczesne 
i uniwersalne multimetry 
cyfrowe firmy GOSSEN 
METRAWATT zastąpią serię 
multimetrów Metrahit od 22S 
do 26M. Ich producent ocenia, 
że mają szansę stać się hitem 
w technice pomiarowej.

Rys. 1. Metrahit Base Rys. 2. Metrahit Pro Rys. 3. Metrahit X-Tra
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