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AMT měřicí technika, spol. s r.o.
rozšířila sortiment základních
měřicích přístrojů o digitální
multimetry francouzského vý-
robce Chauvin Arnoux (patent
na multimetr získal Chauvin
Arnoux jako první na světě
před více něž sto lety), což
umožňuje nabídnout zákazní-
kům multimetry s vysokými
užitnými hodnotami za velmi
příznivé ceny. 

Standardní nabídku multi-
metrů Chauvin Arnoux tvoří ana-
logové přístroje řady C.A 5000,
analogově-digitální multimetr
C.A 5011, multimetry digitální
C.A 5220G, C.A 5240G a novin-
ky C.A 5287 a C.A 5289.

Analogové multimetry řady
C.A 5000 se vyznačují velmi
kvalitním magnetoelektrickým
měřicím systémem, který tvoří,
z hlediska kvality provedení,
základ celého přístroje. Stejno-
směrná a střídavá napětí měří
analogové multimetry až do
1000 V, stejnosměrné a střídavé
proudy pokrývají, podle typu
přístroje, rozsah až do 15 A.
K multimetrům lze připojit prou-
dové převodníky stejného vý-
robce, které umožňují měřit
proudy až do několika stovek A.

Analogově-digitální multi-
metr C.A 5011 měří stejnosměr-
ná a střídavá napětí do 1000 V,
proudy do 10 A, odpory, kmito-
čet apod. Skutečné efektivní
hodnoty (True RMS) střídavého
napětí (AC) měří v kmitočto-
vém pásmu 20 Hz až 10 kHz.
Vysoký stupeň krytí IP 53
umožňuje používat přístroje
v náročných podmínkách pře-
devším provozních měření.

Digitální multimetry řady
C.A 5220G a C.A 5240G jsou
určeny jak k laboratorním, tak

především k průmyslovým měře-
ním. Přístroje měří stejnosměr-
ná a střídavá napětí do 600 V,
proudy do 10 A. Multimetr

C.A 5240G se základní přesnos-
tí 0,1 % a čítáním 40 000 měří
také odpory, kapacity, disponu-
je funkcemi Data Hold, MAX,
MIN apod. Měření střídavých
(AC) napětí pokrývá kmitočto-
vé pásmo od 50 Hz do 10 kHz.

Digitální multimetry Chauvin
Anroux nové generace s ozna-
čením C.A 5280 s vysokou přes-
ností měří skutečnou efektiv-
ní hodnotu střídavých veličin
(True RMS) v širokém kmitočto-
vém pásmu, testují proudové
smyčky, měří teplotu s více
typy snímačů (většina multi-

metrů měří teplotu termočlán-
kem typu „K“), generují signály
apod.

Digitální multimetr C.A 5289
(obr. 1) se základní přesností
+(0,025+5) měří střídavá (AC,
AC+DC) napětí až do 100 kHz,
střídavé proudy (AC) do 100 kHz,
(AC+DC) do 20 kHz, odpory do
500 MΩ. Teplotu lze měřit sní-
mači typu J, K. Multimetr umož-
ňuje testovat proudovou smyč-
ku 0–20 mA, měří kmitočet,
šířku impulzu, testuje polovo-
dičové diody apod. U harmo-
nických průběhů lze zazname-
nat nespojitosti 250 µs, u obec-
ných průběhů 1 ms. Multimetr
generuje také průběhy o kmi-
točtech 0,5–4800 Hz. Prove-
dení přístroje odpovídá CAT
III/1000 V nebo CAT IV 600 V.

Digitální multimetr C.A 5287
s mnohými shodnými funkcemi
jako typ předešlý (C.A 5289)
měří skutečnou efektivní hod-
notu u střídavých veličin (AC)
v kmitočtovém pásmu 50 Hz až
30 kHz. Přesnost na základním
stejnosměrném rozsahu dekla-
ruje výrobce +(0,03+5). Multi-
metry C.A 5287 a C.A 5289 jsou
vybaveny také funkcemi Data-
Hold, MAX, MIN, REL. Komu-
nikaci s počítačem zajišťuje roz-
hraní USB, které je dodáváno
s příslušným softwarem (příslu-
šenství). Přístroje jsou napájeny
9V baterií.

Francouzský výrobce Chauvin
Arnoux vyrábí také celou řadu
klešťových převodníků pro mě-
ření stejnosměrných a střída-
vých proudů od několika mA
až do kA (obr. 2). Vybrané typy
jsou zakončeny konektorem
BNC, pokrývají kmitočtové pás-
mo až do 100 kHz a mohou být
připojeny k osciloskopu jako

proudové sondy (např. E3N,
PAC, C160).

Klešťové převodníky jsou
rozděleny do osmi skupin, po-
dle provedení kleští, měřicího
a kmitočtového rozsahu, zakon-
čení pro připojení k vyhodno-
covacímu zařízení (multimetr,
osciloskop, měřicí ústředna
apod.).

Mezi nejrozšířenější lze za-
řadit převodníky typu E, PAC,
C a MN, které mohou být po-
užívány jak s digitálními multi-
metry, tak s analogovými a digi-
tálními osciloskopy.

Převodníky typu E jsou urče-
ny k měření stejnosměrných
a střídavých proudů do 100 A
s možností připojení k digitál-
nímu multimetru nebo oscilo-
skopu (E1N, E3N, E6N).

Klešťové převodníky typu
PAC měří stejnosměrné a střída-
vé proudy až do 1,4 kA s mož-
ností volby napěťového nebo
proudového výstupu.

Pružné převodníky Ampflex
s délkou vedení  45, 80 a 120 cm
měří střídavé proudy až do
10 kA. Umožňují připojení
jak k digitálním multimet-
rům, tak k jednofázovým a tří-
fázovým analyzátorům vyvá-
žených a nevyvážených sítí
C.A 8230, C.A 8332B, C.A 8334B
a C.A 8335B.

Přístroje Chauvin Arnoux se
vyznačují vysokou spolehlivos-
tí, stálostí technických para-
metrů a velmi příznivými cena-
mi. Bližší informace k přístro-
jům Chauvin Arnoux, jakož
i k celé nabídce měřicí techni-
ky, jsou k dispozici u AMT mě-
řicí technika.

Digitální multimetry 
Chauvin Arnoux v nabídce AMT měřicí technika

Obr. 1  Digitální multimetr C.A 5289
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Obr. 2  Klešťový převodník C160
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