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Дигитална струјна клешта 

 
 

 
DC и AC мерења на струја и  напон  

600 A и 600 V 
 

Отпор и непрекинатост  
 

3
1
⁄2цифри, дисплеј до 4000 броења со позадинско 

осветлување  

                                                                              Дигитален бар графикон со висока резолуција  

  Највисока вредност, мин/маx и функции за задржување 

на податоци  
 

                                          
 
 
 
ОПИС 
 DCM340 е широко применет инструмент и е идеален за употреба 

при инсталација, одржување, мониторинг или проверка на a.c. или 

d.c. електрични системи и опрема. Постојат четири инструменти во 

серијата DCM, вклучувајќи го мерењето на 400 A a.c. струја 

DCM310 – кој мери само струја; DCM320 вклучува мерење на 

струја, напон и отпор; DCM330 е виљушкаст мултиметар која е со 

дизајн на фиксирана отворена клешта; DCM340 е инструмент со 

најмногу опции и можност за мерење на a.c. и d.c струја до 600 А; 

мерење на a.c и d.c напон  до 600 V отпор до 400 Ω; и фрекфенција 

до 400 Hz. 

 

Функциите на мерење на струја комбинирани со напредени и точни 

функционалности на мултиметар на DCM340 ја елиминираат 

потребата да се носи и клешта и мултиметар – овој инструмент го 

прави сето тоа. 

Големите и јасни цифри од нумеричкиот дисплеј дополнети со 

дигитален бар графикон со висока резолуција помагаат во мерење 

на промени и овозможуваат да ги пратите промените и трендот на 

мерењето. Позадинското осветлување помага во употреба при 

слабо осветлени области како што се дистрибутивни ормари и 

прекинувачки ормари; а функцијата за задржување на податоци 

овозможува употреба во услови на тешко достапни кабли каде не е 

возможно директно оттчитување на дисплејот. 

Задржување на Мин /маx вредности овозможува зачувување на 

максималните и минималните вредности на d.c. или rms вредности 

измерени во текот на одреден период. Додека се складираат 

податоците и во текот на мерењето, максималните или 

минималните вредности може да бидат прикажани на екранот. 

Функцијата за зачувување на најголемите вредности ги зачувува 

максималнитe и минималните вредности на a.c. сигнал во интервал 

од 10 ms. Функцијата за автоматско исклучување го става 

инструментот во опција за штедење на батерија по 30 мин. од 

вклучување на апаратот, но ова може да биде исклучено ако се 

прават минимални и максимални мерења. 
 
  

 

 

 
Со користење на Relative mode  REL, стабилна вредност може да се 
зачува и инструментот да се постави нула на таа вредност за да 
може да ги прикаже оттстапувањата на снимената вредност како  

промена од зачуваната вредност. 

 

DCM340 е заштитен според IEC 61010-1 Cat III 600 V и е тестиран 

од пад до 1, 2 метри на цврст под. Се испорачува со кабли за 

тестирање и пренослив куфер и целосна гаранција од 1 година. 

 

 

Примена  
 
DCM340 е дизејниран за употреба во електрични системи и 

електрична опрема каде има потреба да се измери струја, напон, 

отпор и фрекфенција. Поради тоа е погоден за употреба додека 

инсталирате, одржувате системи, вршите мониторинг или наоѓате 

дефекти  на тие системи. 
 
Мin/max вредностите и функцијата на задржување на најголема 

вредност овозможува максимална струја на оптоварување на 

опремата да биде идентификувана како и големите струи на 

пуштање во погон кај мотори и грејачи. 
 
Со дoполнителната предност на мерење на d.c. струи, може исто 

така да се користи во мали домашни сиситеми за генерирање на 

соларна енергија како соларни панели и ветерни турбини; 

мониторинг на батерии; проверка на полнење и оптоварување на 

автомобилски инсталации, сервисирање на електрични возила, како 

што е виљушкарот, одржување на дигалки, технички прием на UPS 

системи, сервисирање и одржување на истите, погони за 

галванизација и сервисирање на опрема за заварување. 



 
 
 
 
Спецификации  

 
Основни спецификации (за детални спецификации погледнете 

во упатството ) 
 
Сите точности се одредуваат на 23°C ±5° <80%Rh 
 
AC Cтруја    

 Точност  Точност  

Опсег 50 - 60Hz 61 - 400Hz 

0-60.0 A ±1.9% ±7 цифри  ±2.5% ±7 цифри 

60.0 - 400.0 A ±1.9% ±5 цифри ±2.5% ±5 цифри 

400 - 600 A ±2.5% ±5 цифри ±2.9% ±5 цифри 

DC Cтруја    

Опсег  Точност   

0 - 60.0A ±1.5% ±10 цифри  

60.0 - 400.0A ±1.9% ±5 цифри  

400 - 600 A ±1.9% ±10 цифри  

Напон    

 50 - 500Hz DC 

Опсег  Точност  Точност  

0 - 400.0 V ±1.0% ±5 цифри ±0.7% ±2 цифри 

400 - 600 V ±1.0% ±5 цифри ±0.7% ±2 цифри 

Влезна импеданса : 1 MΩ // < 100 pF  

Отпор и непрекинатост   

Опсег  Точност   

0 - 400.0 Ω ±1% ±3 цифри  
Напон на отворено 
коло : 3 V  

Проверка на непрекинатост : звучен сигнал на < 30 Ω 

Фрекфенција    

Опсег  Резолуција  Точност  

20 - 400 Hz 1 Hz ±0.1 % ±2 цифри 

Осетливост : 3 A  
Задржување на 
најголема вредност: ±3% ±15 цифри  

Време на интервал : 10 ms  

задржување на 
MIN/MAX: 

Додадете 15 цифри на точноста на  
a.c. & d.c. A 

Позиционална 
грешка: 

±1% од 
оттчитувања   

                                   DCM340  
Дигитални струјни 
клешти 

 

Заштита од преоптоварување : 600 V & 600 A rms 
 

AC конверзија : просечна индикација на 
rms калибрирано на rms вредноста на 
синусоидален влезен сигнал  

 
Aвтоматско исклучување : 30 мин. откако ќе се вклучи  

 

LCD 
 
Дисплеј: 31⁄2 големи цифри  
 
Броења : 4000 
 
Стапка на промена: 1.5 по секунда 
 
Индикација за надминување на опсег : “OL” 

 

ПОТРЕБНО ЗА НАПОЈУВАЊЕ  
 
1 x 9V PP3 MN1604 6LR61 aлкални батерии  
 
Траење на батерија : 200 часа (aлакални) 

Температура на работа   

0 °C - 30 °C <80% Rh   

30 °C - 40 °C <75% Rh  

400 °C - 50 °C <45% Rh  

Температура на чување   

-20 °C - +60 °C (<81% Rh)  
(отстранување на 
батерии )   

Безбедност    

Заштита од пренапон : IEC 61010-1 600V CAT III 

Висина за работа :  2000 m 

Заштита од пад :  1.2 m на цврста површина  
Отвор на клешта максимален 
дијаметар на проводник 35 mm дијаметар 
Период на 
калибрација :  препорачливо 12 месеци  
 
Димензии 68 mm (W) x 237  

 

mm (H) x 42 mm (D)  

Тежина 225 g со батерии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОРАЧКА  

 

     ING INFORMATION      

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

  
DCM340 дигитална струјна 
клешта;      Упатство за корисникот       

  600 A ac & dc; 600 V a.c. & d.c.; 400 Ω; 400Hz     1000-305  Тест кабли за замена       

  Вклучен прибор       Црвени /црни кабли за тест со штипалки 6220-779    

  Батерии       
Црвени /црни кабли за тест со осигурувачи 500 
mA) штипалки 6220-789    

  Футрола             

  Кабли за тест             
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