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Pendahuluan

Pendahuluan
Terima kasih telah membeli Hioki CM3281, CM3291
AC Clamp Meter. Untuk memperoleh kinerja
maksimum dari instrumen, silakan baca manual ini
dahulu dan simpanlah untuk digunakan sebagai
referensi di masa depan. Pastikan untuk juga
membaca dokumen terpisah, “Tindakan Pencegahan
Operasi” sebelum menggunakan.
CM3281

Pengukuran nilai rata-rata model konversi RMS

CM3291

Model pengukuran RMS yang Sesungguhnya

Khalayak target
Manual atau buku petunjuk ini telah disusun untuk
digunakan oleh setiap orang yang menggunakan
produk yang bersangkutan, atau yang mengajarkan
kepada orang lain cara menggunakannya. Dengan
anggapan bahwa pembaca buku petunjuk ini sudah
memiliki pengetahuan dasar mengenai listrik (setara
dengan seseorang yang sudah lulus dari jurusan
elektro di sekolah teknik tingkat tinggi).
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Catatan Keselamatan

Catatan Keselamatan
Simbol yang tertera pada alat
Tindakan pencegahan atau bahaya (Lihat
topik terkait.)
Alat ini dapat dihubungkan ke, atau
diputuskan dari konduktor yang dialiri arus
listrik.
Sensor fleksibel dapat dihubungkan ke,
atau dilepaskan dari konduktor yang
dialiri listrik apabila menggunakan isolasi
pelindung yang sesuai.
Sensor lainnya hanya dapat dihubungkan
ke, atau dilepaskan dari konduktor terisolasi
yang sesuai dengan tegangan konduktor
dalam pengukuran

BAHAYA
Untuk menghindari sengatan listrik,
jangan sentuh bagian di luar penghalang
pelindung selama menggunakan.
Jangan sekali-kali menerapkan
tegangan ke test lead apabila fungsi
hambatan dan kontinu dipilih. Jika
digunakan, dapat merusak alat dan
menyebabkan cedera tubuh. Untuk
menghindari kecelakaan akibat listrik,
cabut daya dari sirkuit sebelum
mengukur.
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Catatan Keselamatan

PERINGATAN
•• Untuk menghindari sengatan listrik,
korsleting dan kerusakan pada
alat, lepaskan test lead dari objek
pengukuran sebelum mengalihkan
sakelar putar.
•• Untuk mencegah sengatan listrik,
apabila mengukur tegangan saluran
listrik, gunakanlah test lead yang
memenuhi kriteria berikut ini:
•• Sesuai dengan standar keselamatan
IEC61010 atau EN61010
•• Kategori pengukuran III atau IV
•• Tegangan yang terukur lebih tinggi
daripada tegangan yang akan diukur
•• Test lead opsional untuk alat ini
sesuai dengan standar keselamatan
EN61010. Gunakan test lead yang
sesuai dengan kategori pengukuran
dan tegangan terukur yang sudah
ditentukan.
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Catatan Keselamatan

PERINGATAN
•• Untuk mencegah kecelakaan
hubungan pendek, pastikan untuk
menggunakan test lead L9208
dengan selongsong terpasang
apabila melakukan pengukuran
dalam kategori pengukuran CAT
III. (Untuk kategori pengukuran,
lihat bagian “Kategori pengukuran”
dalam dokumen terpisah, “Tindakan
Pencegahan Operasi”.)
•• Jika selongsong secara tidak sengaja
dilepas selama pengukuran, hentikan
pengukuran.
•• Tangani dan buang alat serta baterai
sesuai dengan peraturan setempat.

WASPADA
Jangan letakkan benda asing di antara
ujung capit (atau kopel lingkaran fleksibel)
atau memasukkan benda asing ke dalam
celah capit (atau kopel lingkaran fleksibel).
Jika dilakukan, hal ini dapat memperburuk
performa sensor atau mengganggu
tindakan penjepitan.
•• Lampu
indikator menyala apabila
kapasitas sisa baterai rendah. Jika demikian
keadaannya, keandalan alat tidak dapat dijamin.
Segera ganti baterai.
•• Untuk menghindari penipisan baterai, putar
sakelar putar ke [OFF] setelah digunakan (fitur
hemat daya otomatis memakai jumlah arus
yang kecil).
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Periksa Sebelum Mengukur

Periksa Sebelum Mengukur
•• Verifikasi bahwa alat bekerja secara normal
untuk memastikan tidak ada kerusakan yang
terjadi selama penyimpanan atau pengiriman.
Jika menemukan kerusakan apa pun, hubungi
distributor atau reseller resmi Hioki.
•• Jika diduga ada kerusakan, periksa hal berikut
ini sebelum menghubungi distributor atau reseller
resmi Hioki.
(1)

Periksa, bahwa test lead tidak rusak.
Ganti dengan Test Lead L9208 yang sudah
ditentukan.

(2)

Periksalah pengukuran tahanan dan
pengecekan kontinuiti beroperasi secara
normal.
Kirimkan Instrumen ke distributor atau reseller
resmi Hioki untuk diperbaiki. Alat ini mungkin
telah terhubung dengan tegang yang lebih
besar dari 600 V saat pengukuran tahanan
atau pengecekan kontinuiti.

(3)

Periksa, bahwa tegangan baterai tidak
rendah.
Ganti baterai
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Membersihkan

Membersihkan
•• Pengukuran tergradasi oleh kotoran pada
permukaan pasangan capit, jadi, tetap jaga
kebersihan permukaan dengan menyeka secara
lembut dengan kain halus yang kering.
•• Untuk membersihkan alat, seka secara lembut
dengan kain halus yang dilembapkan dengan air
atau detergen ringan.
•• Seka LCD secara lembut dengan kain halus yang
kering.

Mengganti Baterai
Alat yang diperlukan: Obeng Phillips dan baterai lithium
bentuk koin CR2032

1

NO

2

3

4

CR2032 (baru)
OK

Jangan longgarkan sekrup apa pun,
kecuali sekrup yang mengencangkan
penutupnya.

Jangan putar salah satu dari ketiga sekrup ini
yang ada di dalam wadah baterai. Kalau diputar,
hal ini akan menyebabkan alat menunjukkan nilai
terukur yang abnormal.
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Fungsi

Fungsi
Fungsi hemat daya otomatis
Layar tampilan akan mati secara otomatis jika alat
tidak digunakan selama 30 menit.
•• Untuk mengaktifkan fungsi
•• Untuk menyimpan alat dari status non-penampilan
1. Tetapkan sakelar putar pada posisi [OFF] kemudian
tetapkan sakelar putar pada posisi lain yang bukan [OFF].
•• Untuk membatalkan fungsi hemat daya otomatis
1. Tetapkan sakelar putar pada posisi yang bukan [OFF]
seraya menekan dan menahan ke bawah tombol HOLD.
Teks [APS] dan [OFF] ditampilkan secara bergiliran
pada LCD, dan fungsi hemat daya otomatis
dinonaktifkan.

Fungsi kisaran otomatis
Secara otomatis menetapkan kisaran pengukuran
ke kisaran yang paling sesuai.
Menampilkan [AUTO]

Fungsi kisaran manual
Untuk menetapkan kisaran pengukuran secara
leluasa.

1.
2.

Pilih fungsi yang diinginkan dengan sakelar putar sambil
ke bawah.
menahan tombol
Tekan tombol

untuk menukar kisaran.

(Dapat menetapkan kisaran sesuai yang diinginkan,
kecuali selama pengujian kontinu.)

Indikasi Berlebihan
Indikasi apabila masukan melampaui kisaran
pengukuran.
Menampilkan [OF] atau [-OF]
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Nama Komponen

Nama Komponen
LCD (dengan semua segmen dihidupkan)

[FILTER] : Tidak digunakan
[HOLD] : Menahan nilai terukur.
[AUTO] : Fungsi kisaran otomatis
: Peringatan baterai rendah
: Hubungan putaran fleksibel
: Pemeriksaan kontinuiti
Layar pada alat menampilkan karakter alfanumerik sebagai
berikut.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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Nama Komponen

AC Clamp Meter
Depan

Belakang

Capit
Penghalang
Operasi
genggaman
LCD
tombol
Tombol HOLD
(Tekan untuk
menahan nilai yang
ditampilkan.)

Tutup
baterai

Sakelar putar
Pengukuran
terminal
Tancapkan test
lead atau sensor
fleksibel

Nomor Seri
Nomor seri 9 angka
mengindikasikan tahun
(dua angka pertama)
dan bulan produksi (dua
angka berikutnya). Jangan
melepaskan stiker ini karena
nomornya penting.
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Nama Komponen

Kotak penyimpanan
Pelindung Test Lead
L9208 (aksesori)

Test Lead L9208
(merah, hitam)
• Buku Manual Instruksi
• Panduan
• Operating Precautions
(Tindakan Pencegahan Operasi)

CT6280 AC Flexible Current Sensor (opsional)

Lingkaran fleksibel

Sungkup
(Sekitar φ7,0 mm)
Petunjuk
pelat

Sungkup

Menggunakan alat
tambahan, memungkinkan
lingkaran fleksibel
memutar melalui kabel
dengan mudah.
Alat tambahan
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Sungkup

Spesifikasi

Spesifikasi
Spesifikasi Umum
Lingkungan
Operasi

Dalam ruangan, kadar polusi 2,
ketinggian hingga 2000 m

Suhu dan kelembapan operasi
Suhu

-25°C hingga 65°C
(Dari kisaran 40 MΩ hingga 40°C)

Kelembapan
(tanpa
pengembunan)

Kurang dari 40°C : 80% RH atau
kurang
Minimal 40°C tetapi kurang dari 45°C:
60% RH atau kurang
Minimal 45°C tetapi kurang dari 50°C:
50% RH atau kurang
Minimal 50°C tetapi kurang dari 55°C:
40% RH atau kurang
Minimal 55°C tetapi kurang dari 60°C:
30% RH atau kurang
Minimal 60°C tetapi kurang dari 65°C:
25% RH atau kurang

Suhu dan
kelembapan
penyimpanan

−25°C hingga 65°C, 80% RH atau
kurang (tidak ada pengembunan)

Tahan jatuh

Operasikan setelah dijatuhkan dari 1
m pada beton

Standar

Keselamatan:
EMC:

Catu daya

Baterai lithium sel koin CR2032 ×1
Tegangan daya terukur: 3 V DC
Daya terukur maksimum: 15 mVA

EN61010
EN61326
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Spesifikasi
Waktu operasi
kontinu

CM3281: Sekitar 120 jam
CM3291: Sekitar 70 jam
(Mode pengukuran arus AC,
berkesinambungan, tanpa beban, di
bawah kondisi suhu dan kelembapan
untuk akurasi yang terjamin)

Dimensi

•• CM3281, CM3291:
Sekitar 57W×198H×16D mm
•• CT6280: Sekitar 42W×65H×18D mm
(tidak termasuk putaran fleksibel dan
kabel output)

Dimensi (Capit)

Sekitar 65W×13D mm

Massa

•• CM3281, CM3291: Sekitar 103 g
(termasuk baterai)
•• CT6280: Sekitar 71 g

Periode jaminan
produk

CM3281, CM3291, CT6280: 3 tahun

Aksesori

•• Kotak Pembawa
•• Test Lead L9208
•• Baterai lithium sel koin CR2032
(Dipasang pada alat, untuk LCD)
•• Manual Instruksi
•• Panduan Mengunduh
•• Operating Precautions (Tindakan
Pencegahan Operasi) (0990A909)
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Spesifikasi
Opsi

Opsi berikut ini tersedia untuk alat.
Untuk membeli opsi ini, silakan
menghubungi distributor atau reseller
resmi Hioki Anda. Opsi dapat berubah.
Silakan cek di situs web Hioki untuk
mendapatkan informasi terbaru.
•• CT6280 AC Flexible Current Sensor
(Termasuk alat tambahan dan Tas
Jinjing C0205)
•• L4933 Contact Pin Set
(Dapat dihubungkan ke ujung L9208,
yang disertakan dengan alat.)
•• L4934 Small Alligator Clip Set
(Dapat dihubungkan ke ujung L9208,
yang disertakan dengan alat.)
•• L9208 Test Lead

Spesifikasi Dasar
Arus input
(masukan)
maksimum

•• CM3281, CM3291 (Capit): 2000 A AC,
kontinu (45 Hz hingga 66 Hz)
•• CT6280 (Lingkaran fleksibel): 4200 A
AC, kontinu (50 Hz hingga 60 Hz)

Arus input
(masukan)
maksimum

600 V AC/DC dan 3×106 V·Hz atau
kurang (ACV, DCV)

Proteksi
kelebihan
beban

600 V AC/DC (ACV, DCV, Ω, kontinuiti)
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Spesifikasi
Tegangan
terukur
maksimum ke
bumi

•• CM3281, CM3291 (capit)/ CT6280:
600 V AC (Kategori pengukuran III)
300 V AC (Kategori pengukuran IV)
(Kelebihan tegangan transien yang
diantisipasi: 6000 V)
•• Terminal pengukuran tegangan:
600 V AC (Kategori pengukuran II)
300 V AC (Kategori pengukuran III)
(Kelebihan tegangan transien yang
diantisipasi: 4000 V)

Metode
CM3281: Pengukuran nilai rata-rata
pengukuran AC model konversi RMS
CM3291: Model pengukuran RMS yang
Sesungguhnya
Menampilkan
rate yang
diperbarui

400 ms ±25 ms

Karakteristik
penolakan
noise

NMRR DCV −40 dB atau lebih
		
(50 Hz/60 Hz)
CMRR DCV −100 dB atau lebih
		
(50 Hz/60 Hz,
		
1 kΩ tidak seimbang)
ACV −60 dB atau lebih
		
(50 Hz/60 Hz,
		1 kΩ tidak seimbang)
		
Tetapi, −45 dB atau lebih
		
untuk kisaran 600 V.

Faktor Crest
(Puncak)

CM3291: Untuk hitungan 2500 atau
kurang, 2,5
Mengurangi secara linear ke 1,5 atau
kurang pada hitungan 4200
Tetapi, 1,5 atau kurang untuk kisaran
2000 A ACA

Kisaran
tampilan nol

Hitungan 5 (Arus AC terukur dengan
capit atau lingkaran fleksibel)
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Spesifikasi
Efek posisi
konduktor

•• CM3281, CM3291: dalam ±5,0%
(Dispesifikasikan dengan kabel
berdiameter 11‑mm‑diameter
[22 mm2])
•• CT6280: dalam ±5,0%
(Pada posisi apa pun, berdasarkan
pusat sensor)

Diameter
konduktor
terukur
maksimum

•• CM3281, CM3291: φ46 mm atau
kurang
•• CT6280: φ130 mm atau kurang

Diameter
penampang
kabel sensor

CT6280: Sekitar φ5,0 mm

Diameter
sungkup ujung
sensor

CT6280: Sekitar φ7,0 mm

Panjang kabel
output

CT6280: Kira-kira 800 mm

Spesifikasi Fungsi
Tampilan

Jumlah maksimum: 4199 hitungan

Peringatan
tanda menyala pada 2,3 V ±
indikator
0,15 V atau kurang
tegangan baterai
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Spesifikasi

Spesifikasi Akurasi
rdg
(nilai bacaan
atau yang
ditampilkan)

Nilai yang saat ini sedang diukur dan
diindikasikan pada alat pengukuran.

dgt
(resolusi)

Unit terkecil yang dapat ditampilkan
pada alat pengukuran digital, yaitu,
nilai input yang menyebabkan tampilan
digital menunjukkan "1" sebagai digit
yang paling tidak signifikan.

Ketentuan
jaminan
akurasi

•• Periode akurasi terjamin: 1 tahun
(Jumlah siklus buka/tutup capit dan
lingkaran fleksibel: 10.000 atau kurang)
•• Periode jaminan akurasi setelah
penyesuaian dilakukan oleh Hioki:
1 tahun
•• Suhu dan kelembapan untuk akurasi
yang terjamin: 23°C±5°C, 80% RH atau
kurang (tidak ada kondensasi)
•• Tegangan catu daya untuk akurasi yang
terjamin:
Tanda
tidak ditampilkan.
•• Karakteristik suhu: Akurasi pengukuran
× 0,1/°C ditambahkan (tidak termasuk
23°C±5°C)
•• Bentuk gelombang AC: gelombang
sinus
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Spesifikasi

1

Arus AC Diukur dengan Capit (CM3281)

Kisaran Kisaran akurasi
42,00 A 4,00 A hingga 41,99 A
420,0 A 40,0 A hingga 419,9 A
2000 A

2

Akurasi
50 Hz ≤ f ≤ 60 Hz
±1,5% rdg ±5 dgt

100 A hingga 1999 A

Arus AC Diukur dengan Capit (CM3291)

Kisaran

Kisaran
akurasi

Akurasi
40 Hz ≤ f < 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz < f ≤
45 Hz
66 Hz
1 kHz

4,00 A
42,00 A hingga
41,99 A
40,0 A
420,0 A hingga
419,9 A
2000 A

±2,0% rdg
±5 dgt

±1,5% rdg
±5 dgt

±2,0% rdg
±5 dgt

100 A
hingga
1999 A

Akurasi tidak ditentukan untuk arus 3×105 A·Hz atau lebih.
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Spesifikasi

3

Arus AC Diukur dengan Lingkaran fleksibel
(CM3281)

Kisaran Kisaran akurasi
420,0 A 40,0 A hingga 419,9 A
4200 A

4

400 A hingga 4199 A

Akurasi
50 Hz ≤ f ≤ 60 Hz
±3,0% rdg ±5 dgt*1

Arus AC Diukur dengan Lingkaran fleksibel
(CM3291)

Kisaran

Kisaran
akurasi

40,0 A
420,0 A hingga
419,9 A
4200 A

400 A
hingga
4199 A

Akurasi
40 Hz ≤ f < 45 Hz ≤ f ≤
45 Hz
66 Hz

±3,5% rdg
±5 dgt*1, *2

±3,0% rdg
±5 dgt*1

66 Hz < f ≤
1 kHz

±3,5% rdg
±5 dgt*1, *2

*1: Termasuk akurasi AC Flexible Current Sensor CT6280,
±1,0% rdg
*2: Akurasi tidak ditentukan untuk arus 1000 A atau lebih,
atau arus 5×105 A·Hz atau lebih.
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Spesifikasi

5

Tegangan AC

Kisaran

Kisaran
akurasi

Akurasi

Impedansi
45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz < f ≤ input
66 Hz
500 Hz

0,400 V
4,200 V hingga
4,199 V
4,00 V
42,00 V hingga
41,99 V
40,0 V
420,0 V hingga
419,9 V
600 V

6

11 MΩ ±5%

10 MΩ ±5%
±1,8% rdg
±7 dgt

±2,3% rdg
±8 dgt
10 MΩ ±5%

400 V
hingga
600 V

10 MΩ ±5%

Tegangan DC
Impedansi
input

Kisaran

Kisaran akurasi

Akurasi

420,0 mV

40,0 mV hingga
419,9 mV

±2,5% rdg 100 MΩ
±5 dgt
atau lebih

4,200 V

0,400 V hingga
4,199 V

42,00 V

4,00 V hingga
41,99 V

420,0 V

40,0 V hingga
419,9 V

600 V

400 V hingga 600 V

11 MΩ ±5%
±1,0% rdg 10 MΩ ±5%
±3 dgt
10 MΩ ±5%
10 MΩ ±5%
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Spesifikasi

7

Ketahanan

Kisaran

Kisaran akurasi

420,0 Ω

40,0 Ω hingga
419,9 Ω

4,200 kΩ

0,400 kΩ hingga
4,199 kΩ

42,00 kΩ

4,00 kΩ hingga
41,99 kΩ

420,0 kΩ

40,0 kΩ hingga
419,9 kΩ

4,200 MΩ

0,400 MΩ hingga
4,199 MΩ

±5,0% rdg
±4 dgt

42,00 MΩ

4,00 MΩ hingga
41,99 MΩ

±10,0% rdg
±4 dgt

8

Akurasi

Tegangan
sirkuit
terbuka

±2,0% rdg
±4 dgt
3,4 V atau
kurang

Pemeriksaan kontinuiti

Kisaran

Akurasi

Tegangan
Ambang batas bunyi
sirkuit
buzzer
terbuka

420,0 Ω

±2,0% rdg
±4 dgt

50 Ω±40 Ω atau
kurang
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3,4 V atau
kurang

http://www.hioki.com
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