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Опис 

 Мултиметар за мерење на струја 
 

 Mерења до  400 A a.c. со низок струен 

опсег со подобрена резолуција 

 
 600 V ac/dc (DCM320) 

 
 Max. задржување (DCM310) 

 

 20 MΩ  отпор (DCM320) 

 
 IEC61010 CAT III 600 V 

 
DCM310 и DCM320 се идеални срујни клешти за време на инсталација , 

одржување и проверка на електрични системи и опрема. 

И двете струјни клешти мерат струја АС (50 -60 Hz)до 400 А, а имаат 

карактеристики за задржување на податоци со кои се стопира прикажаната 

вредност на екранот во одредени ситуации кога информацијата на екранот 
тешко може да се прочита. DCM310, исто така , има функции за автоматско 

зачувување и прикажување на максималната вредност измерена во текот на 
еден временски период. 

 
DCM320 има предности во мерењето на опсег од а.с. и d.c. 

Напон до 600 V, и отпор до 20 MΩ,преку терминали и снабдени тест кабли. 

Исто така,има звучен сигнал кој работи до 20 Ω. 
Двете клешти се високо оценети по IEC 61010 CAT III 600 V така што 

нудат високо ниво на заштита на операторот. Вклучен е пренослив куфер (па 
дури и без куфер) со кој се проценува инструментот да издржи пад од 1.2 

метри на цврста површина без да се оштети. Компактните клешти 

овозможуваат да се измерат кабли со големина од 27 мм дијаметар, така што 
се покрива поголемиот дел од апликациите во рамките на електричниот 

систем за инсталација. 

Идеален за употреба од страна на секој кој работи со основните електрични 

системи или опреми. 
 

 
Дополнителни карактеристики 

 
 Задржување на податоци 

 
 Mали димензии 

 
 Исклучително долговремено траење на батерија 

 
 Се доставува со преносна торба 
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DCM310 DCM320 

AC струја 
(50 - 60 Hz) опсег точност 

0-19.99 A      ±3% ±0.05 A 

20.0-199.9 A     ±2% ±0.5 A 

200-400 A ±2% ±0.5 A 

 
опсег точност 

0-40.0 A ±1.9% ±10 цифри 

40.0-200.0 A     ±1.9% ±5 цифри 

201-400 A ±1.9% ±5 цифри 

Позиција на 
грешка : 

 
±1.5% oд оттчитувања 

DC и  AC 

волти 

опсези 

0 - 200.0 V 200.0 - 600.0 V 

Точност DC AC 

±1.0% ±2 цифри  ±1.5% ±5 цифри 

(50-500 Hz) 

Зујалица на 

непрекинатост 

 
On: <20 Ω 

Off: >50 Ω 
Време на одговор: <50 ms 

Отпор Опсег Точност 

200.0 Ω ±1% ±5% цифри 

2.000 KΩ  ±0.7% ±2 цифри 

20.00 KΩ  ±0.7% ±2 цифри 

200.0 KΩ  ±0.7% ±2 цифри 
2.000 MΩ  ±1.0% ±2 цифри 

20.00 MΩ  ±1.9% ±5 цифри 

Време на 
мерење на 

нови 

вредности: 2.5 време по секунда 

 

 
 

1.5 време по секунда 

Приказ дека измерената 
вредност е надвор од 
опсегот 

 

 
“OL” 

 

Напојување 
 

1 x PP3 9 V 
Алкални батерии 

 
 

2 x AAA 1.5 A 
Aлкални батерии 

Траење на 
батеријата : 580 часа 

Автоматско 
исклучување: 

 
200 часа 

 
10 мин. 

По исклучување 

Температура 

за работа : 0 - 30ºC 

30 - 40ºC 

40 - 50ºC 

 
80% RH 

75% RH 

45% RH 

 

 

 
 

Спецификации 
 

Сите точности се на 23ºC ±5º 85% RH 

Се однесува на двете струјни клешти 

 
Безбедност 

IEC/EN61010-1 CAT III 600 V 

 
Коефициент 

на 

температура 

0.2 x (специфицирање на точност ) / ºC (<18 ºC >28 ºC) 
Maксимална големина на проводник 

27 mm диаметар 

 
LCD 
2000 цифри 

 
Температура на чување 
-20 ºC - +60 ºC (80% RH) (отстранети батерии) 

 
Висина на работење 
2000 m 

 
EMC 

IEC/EN 61326-1 

 
Димензии 

DCM310 - 56 mm (W) x 180 mm (H) x 32 mm (D) 

DCM320 - 56 mm (W) x 188 mm (H) x 28 mm (D) 

 
Тежина 

DCM310 - 250 g вклучувајќи батерии 

DCM320 - 225 g вклучувајќи батерии 

 
Гаранција 

1 година 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информации за порачка 

Производ (Qty) Кат.бр. Производ (Qty) Кат.бр. 

DCM310-EN дигитална струјна клешта , 
400 A a.c. 1000-303 Тест кабли за замена   

DCM320-EN дигитална струјна клешта , 

600 V a.c. 

 
И d.c.; 20 MΩ 1000-304 

Црвени /црни кабли за тестирање со 

штипалки 6220-779 

Црвени /црни кабли за тестирање со 

осигурувачи (500 mA) 

Вклучен прибор  Со штипалки 6220-789  

Батерија    

Футрола 

Упатство 


