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Giới thiệu

Giới thiệu
Cảm ơn bạn đã mua Ampe kìm đo dòng AC Hioki
CM3281, CM3291. Để đạt được hiệu quả tối đa của
thiết bị, vui lòng đọc hướng dẫn này trước và đặt tài
liệu này ở nơi thuận tiện để tham khảo về sau. Hãy
đọc tài liệu “Đề Phòng Khi Vận Hành” riêng trước khi
sử dụng.
CM3281

Kiểu chuyển đổi RMS đo giá trị trung bình

CM3291

Kiểu đo RMS thực

Đối tượng khách hàng
Tài liệu hướng dẫn này đã được viết để sử dụng
bởi những người sử dụng sản phẩm được đề cập
hoặc người dạy người khác sử dụng. Giả định rằng
người đọc có kiến thức điện cơ bản (tương đương
với người đã tốt nghiệp chương trình điện tại trường
trung học kỹ thuật).
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Chú Ý An Toàn

Chú Ý An Toàn
Các biểu tượng gắn liền với thiết bị
Thận trọng hoặc nguy hiểm (Xem chủ đề
tương ứng.)
Thiết bị có thể được kết nối đến hoặc ngắt
kết nối từ dây dẫn mang điện
Cảm biến linh hoạt có thể được kết nối
hoặc ngắt kết nối khỏi dây dẫn mang điện
khi sử dụng cách điện bảo vệ thích hợp.
Các cảm biến khác chỉ có thể được kết nối
hoặc ngắt kết nối từ dây dẫn cách điện phù
hợp với điện áp của dây đo.

NGUY HIỂM
Để tránh bị điện giật, không chạm vào
ngoài phần bảo vệ trong quá trình sử
dụng.
Không đưa điện áp vào que đo khi đang
chọn chức năng đo trở kháng và đo
thông mạch. Làm như vậy có thể làm
hỏng thiết bị và gây thương tích cho cơ
thể. Để tránh tai nạn điện, rút điện khỏi
mạch trước khi đo.
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Chú Ý An Toàn

CẢNH BÁO
•• Để tránh bị điện giật, chập mạch và
hư hỏng thiết bị, ngắt kết nối que đo
khỏi đối tượng đo trước khi xoay
núm chuyển chức năng.
•• Để tránh bị điện giật, khi đo điện áp
của dây điện, hãy sử dụng que đo
đáp ứng các tiêu chí sau:
•• Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn
IEC61010 hoặc EN61010
•• Đo được ở cấp đo điện III hoặc IV
•• Điện áp định mức của nó cao hơn
điện áp cần đo
•• Que đo tùy chọn cho thiết bị này tuân
thủ tiêu chuẩn an toàn EN61010. Sử
dụng que đo phù hợp với cấp đo điện
được xác định và điện áp định mức.
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Chú Ý An Toàn

CẢNH BÁO
•• Để tránh bị sự cố chập mạch, phải sử
dụng que đo L9208 có đầu bịt lắp vào
khi tiến hành đo ở mức đo CAT III. (Để
biết danh mục đo lường, xem mục
“Danh mục đo lường” trong tài liệu
“Đề Phòng Khi Vận Hành” riêng.)
•• Nếu ống bọc ngoài vô tình bị bong ra
trong quá trình đo, hãy dừng đo.
•• Xử lý và thải pin phù hợp với quy
định của địa phương.

THẬN TRỌNG
Không đặt các vật lạ vào giữa các đầu kẹp
(hoặc khớp nối vòng linh hoạt) hoặc nhét
các vật lạ vào các khe kẹp (hoặc khớp nối
vòng linh hoạt). Làm như vậy có thể làm
giảm hiệu suất của cảm biến hay làm ảnh
hưởng đến việc kẹp.
•• Đèn báo
sáng lên khi dung lượng pin còn
lại ít. Trong trường hợp này, không đảm bảo độ
tin cậy của thiết bị. Thay pin ngay lập tức.
•• Để tránh cạn kiệt pin, xoay núm chuyển chức
năng sang [OFF] sau khi sử dụng (tính năng
tự động tắt nguồn vẫn tiêu hao một lượng nhỏ
pin).
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Kiểm tra trước khi đo

Kiểm tra trước khi đo
•• Phải chắc chắn thiết bị hoạt động bình thường để
đảm bảo không có hư hỏng nào xảy ra trong quá
trình bảo quản hoặc vận chuyển. Nếu bạn thấy có
bất kỳ hư hỏng nào, liên hệ với nhà phân phối ủy
quyền hoặc đại lý bán lẻ của Hioki.
•• Nếu nghi ngờ bị hỏng, kiểm tra phần dưới đây
trước khi liên hệ với nhà phân phối ủy quyền hoặc
đại lý bán lẻ của Hioki.
(1)

Kiểm tra que đo có bị đứt không.
Thay bằng que đo L9208 được chỉ định.

(2)

Kiểm tra để chức năng đo điện trở và đo
thông mạch hoạt động bình thường.
Yêu cầu nhà phân phối hoặc đại lý bán lẻ được
ủy quyền của Hioki sửa chữa. Thiết bị này có
thể có điện áp hơn 600 V trong khi đo điện trở
hoặc kiểm tra thông mạch.

(3)

Kiểm tra để điện áp pin không bị thấp.
Thay pin.
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Vệ sinh

Vệ sinh
•• Hiệu quả đo sẽ không tốt do bụi bẩn có trên các
mặt tiếp xúc của kẹp (hoặc khớp nối vòng linh
hoạt), hãy giữ bề mặt sạch sẽ bằng cách lau nhẹ
nhàng bằng miếng vải mềm, khô.
•• Để làm sạch thiết bị, nhẹ nhàng lau bằng vải mềm
được làm ẩm bằng nước hoặc chất tẩy nhẹ.
•• Lau nhẹ màn hình LCD bằng vải khô, mềm.

Thay pin
Dụng cụ cần thiết: Tua vít Phillips và pin lithium hình cúc
CR2032

1

NO

2

3

4

CR2032 (mới)
OK

Không nới lỏng ốc vít nào ngoài
vít giữ nắp.

Không xoay vít chỉnh bên trong hộp pin. Làm như
vậy có thể khiến thiết bị báo cáo giá trị đo bất
thường.
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Chức năng

Chức năng
Chức năng tiết kiệm điện tự động
Màn hình sẽ tự động tắt nếu không sử dụng thiết
bị trong 30 phút.
•• Để kích hoạt chức năng
•• Để khôi phục thiết bị từ trạng thái không hiển thị
1. Đặt công tắc xoay ở vị trí [OFF], sau đó đặt công tắc
xoay sang vị trí không phải là [OFF].
•• Để hủy chức năng tiết kiệm điện tự động
Đặt công tắc xoay ở vị trí khác với [OFF] trong khi giữ
phím HOLD.
Văn bản [APS] và [OFF] được hiển thị lần lượt trên màn
hình LCD và chức năng tiết kiệm điện tự động bị tắt.

1.

Chức năng dải đo tự động
Tự động đặt dải đo thích hợp nhất.
Hiển thị [AUTO] (TỰ ĐỘNG)

Chức năng đặt dải đo thủ công
Để đặt dải đo tùy ý.

1.
2.

Chọn chức năng mong muốn bằng núm xoay trong khi
.
ấn xuống phím
Nhấn phím

để chuyển đổi dải đo.

(Có thể đặt dải đo như mong muốn, ngoại trừ khi đo
thông mạch.)

Chỉ báo vượt ngưỡng
Cho biết khi đầu vào vượt quá dải đo.
Hiển thị [OF] hoặc [-OF]
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Tên bộ phận

Tên bộ phận
LCD (tất cả các phân đoạn được bật)

[FILTER] : Không sử dụng
[HOLD] : Giữ giá trị đo được
[AUTO] : Chức năng phạm vi tự động
: Cảnh báo pin yếu
: Kết nối vòng lặp linh hoạt
: Kiểm tra thông mạch

Màn hình của thiết bị hiển thị các ký tự chữ và số như sau:
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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Tên bộ phận

Ampe kìm đo dòng AC
Trước

Sau

Càng kẹp
Vách ngăn
Báng cầm
thao tác
LCD
Phím
Phím HOLD
(Nhấn để giữ
giá trị hiển thị.)

Nắp
pin

Núm xoay
 ỗ cắm
L
que đo
Giắc cắm que
đo hoặc cảm
biến linh hoạt

Số sê-ri
Số sê-ri 9 chữ số cho biết năm
(hai chữ số đầu) và tháng sản
xuất (hai chữ số tiếp theo).
Không bỏ nhãn dán này vì số
nhãn là quan trọng.
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Tên bộ phận

Hộp đựng
Ống bọc ngoài của que đo
L9208 (phụ kiện)

Que đo L9208
(Đen, Que đo)
•• Hướng dẫn sử dụng
•• Guide
•• Các lưu ý thận trọng khi sử dụng

Cảm biến dòng AC linh hoạt CT6280 (tùy chọn)

Vòng linh hoạt

Nắp chụp
(Khoảng φ7 mm)
Bảng hướng
dẫn

Nắp chụp

Sử dụng đồ gá để dễ
dàng luồn vòng linh hoạt
qua cáp.

Đồ gá
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Nắp chụp

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Thông Số Kỹ Thuật Chung
Môi trường
hoạt động

Trong nhà, mức ô nhiễm 2, độ cao lên
đến 2000 m (6562 ft.)

Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động
Nhiệt độ

−25°C đến 65°C
(Từ dải đo 40 MΩ: đến 40°C)

Độ ẩm
(không
ngưng tụ)

Thấp hơn 40°C : 80% RH hoặc nhỏ hơn
Ít nhất 40°C nhưng thấp hơn 45°C:
60% RH hoặc nhỏ hơn
Ít nhất 45°C nhưng thấp hơn 50°C:
50% RH hoặc nhỏ hơn
Ít nhất 50°C nhưng thấp hơn 55°C:
40% RH hoặc nhỏ hơn
Ít nhất 55°C nhưng thấp hơn 60°C:
30% RH hoặc nhỏ hơn
Ít nhất 60°C nhưng thấp hơn 65°C:
25% RH hoặc nhỏ hơn

Nhiệt độ và
độ ẩm khi bảo
quản

−25°C đến 65°C, 80% RH hoặc thấp
hơn (không ngưng tụ)

Chịu lực rơi

Vẫn hoạt động sau khi thả xuống cách
1 m trên bê tông

Tiêu chuẩn

An Toàn:
EMC:

Nguồn điện

Pin lithium hình cúc CR2032 ×1
Điện áp danh định: 3 V DC
Nguồn định mức tối đa: 15 mVA

EN61010
EN61326
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Thông số kỹ thuật
Thời gian hoạt
động liên tục

CM3281: Khoảng 120 giờ
CM3291: Khoảng 70 giờ
(Chế độ đo dòng điện xoay chiều, liên
tục, không tải, trong điều kiện nhiệt độ
và độ ẩm để đảm bảo độ chính xác)

Kích thước

•• CM3281, CM3291:
Khoảng 57R×198C×16S mm
•• CT6280: Khoảng 42R×65C×18S mm
(không gồm cáp đo đầu ra và vòng
linh hoạt)

Kích Thước
(Càng Kẹp)

Khoảng 65R×13S mm

Khối lượng

•• CM3281, CM3291: Khoảng 103 g trừ
pin
•• CT6280: Khoảng 71 g

Thời gian bảo
CM3281, CM3291, CT6280: 3 năm
hành sản phẩm
Phụ kiện
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•• Túi đựng
•• Que đo L9208
•• Pin lithium hình cúc CR2032 (Được
lắp đặt trong thiết bị, cho màn hình
LCD)
•• Hướng dẫn sử dụng
•• Hướng dẫn tải xuống
•• Operating Precautions (Các lưu ý thận
trọng khi sử dụng) (0990A909)

Thông số kỹ thuật
Tùy chọn

Thiết bị có các tùy chọn sau đây. Để
mua tùy chọn, hãy liên hệ với nhà phân
phối hoặc đại lý ủy quyền của Hioki.
Các tùy chọn có thể thay đổi. Vui lòng
kiểm tra trang web của Hioki để biết
thông tin mới nhất.
•• Cảm biến dòng AC linh hoạt CT6280
(Bao gồm Túi đựng C0205 và phụ
kiện đi kèm)
•• Bộ đầu que đo L4933
(Có thể kết nối với đầu L9208 đi kèm
với thiết bị.)
•• Bộ đầu kẹp cá sấu nhỏ L4934
(Có thể kết nối với đầu L9208 đi kèm
với thiết bị.)
•• Que đo L9208

Thông Số Kỹ Thuật Cơ Bản
Dòng vào tối
đa

•• CM3281, CM3291 (càng kẹp): 2000 A
AC liên tục (45 Hz đến 66 Hz)
•• CT6280 (Vòng linh hoạt): 4200 A AC
liên tục (50 Hz đến 60 Hz)

Điện áp đầu
vào tối đa

600 V AC/DC và 3×106 V·Hz hoặc thấp
hơn (ACV, DCV)

Bảo vệ quá tải

600 V AC/DC (ACV, DCV, Ω, liê tụ)

VI-13

Thông số kỹ thuật
Điện áp định
mức tối đa nối
đất

•• CM3281, CM3291 (càng kẹp)/
CT6280:
600 V AC (Mức đo III),
300 V AC (Mức đo IV)
(Quá áp tức thời lường trước được:
6000 V)
•• Cực đo điện áp:
600 V AC (Mức đo II),
300 V AC (Mức đo III)
(Quá áp tức thời lường trước được:
4000 V)

Phương pháp
đo AC

CM3281: Kiểu chuyển đổi RMS đo giá
trị trung bình
CM3291: Kiểu đo RMS thực

Chu kỳ cập
nhật hiển thị

400 ms±25 ms

Đặc tính khử
nhiễu

−40 dB hoặc hơn
(50 Hz/60 Hz)
CMRR DCV
−100 dB hoặc hơn
(50 Hz/60 Hz,
1 kΩ không cân bằng)
ACV
−60 dB hoặc hơn
			
(50 Hz/60 Hz,
			
1 kΩ không cân bằng)
	Nhưng, −45 dB hoặc
hơn
với vùng 600 V.

Hệ số đỉnh

CM3291: Với 2500 lần hoặc ít hơn, 2,5
Giảm tuyến tính xuống 1,5 hoặc ít hơn
ở 4200 lần
Nhưng, 1,5 hoặc ít hơn với phạm vi
2000 A ACA

Phạm vi hiển
thị không

5 lần (Dòng điện AC đo bằng càng kẹp
hoặc vòng dây)
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NMRR DCV

Thông số kỹ thuật
Ảnh hưởng của •• CM3281, CM3291: trong vòng ±5,0%
vị trí dây dẫn
(Đối với cáp có đường kính 11‑mm [22
mm2])
•• CT6280: trong vòng ±5,0%
(Tại bất kỳ vị trí nào, tính từ điểm
chính giữa của cảm biến dòng)
Đường kính tối •• CM3281, CM3291: φ46 mm hoặc ít
đa của dây dẫn
hơn
mà có thể đo
•• CT6280: φ130 mm hoặc ít hơn
được
Đường kính
mặt cắt của
cáp cảm biến

CT6280: Khoảng φ5,0 mm

Đường kính
nắp đầu cảm
biến

CT6280: Khoảng φ7,0 mm

Chiều dài cáp
đầu ra

CT6280: Khoảng 800 mm

Thông Số Kỹ Thuật Chức Năng
Hiển thị

Số lần tối đa: 4199 lần

Cảnh báo điện
áp pin

Dấu

sáng lên ở 2,3 V ±0,15 V

hoặc ít hơn
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Thông số kỹ thuật

Thông Số Kỹ Thuật Độ Chính Xác
rdg
Giá trị hiện đang được đo và hiển thị
(giá trị đo hoặc
trên thiết bị đo.
giá trị hiển thị)
Đơn vị có thể hiển thị nhỏ nhất trên thiết
dgt
bị đo kỹ thuật số, ví dụ, giá trị đầu vào
(độ phân giải) làm cho màn hình hiển thị kỹ thuật số
hiển thị "1" là số bé nhất.

Điều kiện
đảm bảo độ
chính xác
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•• Thời gian độ chính xác được đảm bảo:
1 năm (Số chu kỳ đóng/mở càng kẹp và
vòng linh hoạt 10.000 hoặc thấp hơn)
•• Thời gian độ chính xác được đảm bảo
sau khi điều chỉnh bởi Hioki: 1 năm
•• Nhiệt độ và độ ẩm để có độ chính xác
đảm bảo: 23°C±5°C, 80% RH hoặc thấp
hơn
•• Điện áp cung cấp cho độ chính xác đảm
không được hiển thị.
bảo: Dấu
•• Đặc tính nhiệt độ: Độ chính xác đo
lường × 0,1/°C được thêm vào (không
gồm 23°C±5°C)
•• Dạng sóng AC: sóng sin

Thông số kỹ thuật

1

Đo Dòng AC bằng Càng Kẹp (CM3281)

Dải đo

Phạm vi chính xác

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

2

Độ chính xác
50 Hz ≤ f ≤ 60 Hz
±1,5% rdg ±5 dgt

100 Ađến 1999 A

Đo Dòng AC bằng Càng Kẹp (CM3291)

Dải đo

Độ chính xác
Dải đo
chính xác 40 Hz ≤ f < 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz < f ≤
45 Hz
66 Hz
1 kHz

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

±2,0% rdg
±5 dgt

±1,5% rdg
±5 dgt

±2,0% rdg
±5 dgt

100 A
đến
1999 A

Độ chính xác không được quy định cho các dòng 3×105
A·Hz hoặc hơn.
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Thông số kỹ thuật

3

Đo Dòng AC bằng Vòng linh hoạt (CM3281)

Dải đo

Phạm vi chính xác

420,0 A 40,0 A đến 419,9 A
4200 A

4

400 A đến 4199 A

Độ chính xác
50 Hz ≤ f ≤ 60 Hz
±3,0% rdg ±5 dgt*1

Đo Dòng AC bằng Vòng linh hoạt (CM3291)

Dải đo

Dải đo
chính
xác

40,0 A
420,0 A đến
419,9 A
4200 A

400 A
đến
4199 A

Độ chính xác
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: Gồm độ chính xác của cảm biến dòng AC linh hoạt
CT6280, ±1,0% rdg
*2: Độ chính xác không được quy định cho các dòng 1000 A
hoặc hơn hoặc các dòng 5×105 A·Hz hoặc hơn.
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Thông số kỹ thuật

5

Đo Điện áp AC

Dải đo

Độ chính xác
Phạm vi
Trở kháng
chính xác 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz < f ≤ đầu vào
66 Hz
500 Hz

0,400 V
4,200 V đến
4,199 V
4,00 V
42,00 V đến
41,99 V
40,0 V
420,0 V đến
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
đến
600 V

10 MΩ ±5%

Đo Điện áp DC

Dải đo

Phạm vi chính xác

Độ chính
xác

420,0 mV

40,0 mV đến
419,9 mV

±2,5% rdg 100 MΩ
±5 dgt
hoặc hơn

4,200 V

0,400 V đến 4,199 V

42,00 V

4,00 V đến 41,99 V

420,0 V

40,0 V đến 419,9 V

600 V

400 V đến 600 V

Trở kháng
đầu vào

11 MΩ ±5%
±1,0% rdg 10 MΩ ±5%
±3 dgt
10 MΩ ±5%
10 MΩ ±5%
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Thông số kỹ thuật

7

Đo điện trở
Điện
áp
mạch
mở

Độ chính
xác

Dải đo

Phạm vi chính xác

420,0 Ω

40,0 Ω đến 419,9 Ω

4,200 kΩ

0,400 kΩ đến
4,199 kΩ

42,00 kΩ

4,00 kΩ đến 41,99 kΩ

420,0 kΩ

40,0 kΩ đến 419,9 kΩ

4,200 MΩ

0,400 MΩ đến
4,199 MΩ

±5,0% rdg
±4 dgt

42,00 MΩ

4,00 MΩ đến
41,99 MΩ

±10,0% rdg
±4 dgt

8

±2,0% rdg
±4 dgt

3,4 V
hoặc ít
hơn

Kiểm tra thông mạch

Dải đo

Độ chính
xác

Ngưỡng âm thanh
bíp

Điện áp
mạch mở

420,0 Ω

±2,0% rdg
±4 dgt

50 Ω±40 Ω hoặc
nhỏ hơn

3,4 V hoặc
ít hơn

VI-20

http://www.hioki.com

VI-21

