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МУЛЬТИМЕТРИ-РЕЄСТРАТОРИ З ГРАФІЧНИМ КОЛЬОРОВИМ ЕКРАНОМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASYC IV, зразкові мультиметри для 
роботи лабораторних і польових умовах! 

▶ Оптимізований дисплей: 
- Графічне відображення трендів та  

кількох параметрів 

- Форма сигналу 600 Hz  

▶ Збереження до 30 000 вимірювань з  
прямим доступом [Пам'ять] 

▶ Живлення через зарядний пристрій USB 

▶ Найкращі характеристики: розрядність  

100 000, смуга пропускання 200 kHz  
та похибка 0.02%. 

▶ Чисельні аналітичні інструменти:  

моніторинг мін./макс./сер. та піку із  
позначенням часу/дати, фільтрація,  
коеф. заповнення 

 
... Як завжди, неперевершена простота 

використання! 
 
 

 

 

 

 



 

CA 5292 - CA 5293 
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дночасно портативні та настільні мультиметри, моделі ASYC IV прості та інтуїтивно зрозумілі у використанні. 

Доступні безпосередньо, різні вимірювання представлені явно у вигляді піктограм на електронному перемикачі. 
 

Дисплей дозволяє користувачам переглядати результати вимірювань у вигляді числових значень або графіків, що показують 
тренд у часі. Записані вимірювання можна відобразити у вигляді графіків, з можливістю розміщення курсорів і 
масштабування частини записаної кривої. 
Інтегрована функція довідки французькою та англійською мовами, надає інформацію про поточні вимірювання. 
Передбачено зв’язок USB або BT для передачі даних на комп’ютер для збереження та програмування за допомогою 
драйверів LV/LW. Після підключення приладу до ПК можна оновити прошивку за допомогою програми «Loader» на сайті. 

 

 

   ЗАХИЩЕНА КЛЕМНА КОЛОДКА   

Клемна колодка для вимірювань 

розташована у верхній частині 

приладу, щоб гарантувати, що екран 
залишається якомога зручнішим для 

читання. Якщо кабелі підключені до 
неправильних входів, пролунає 

звуковий сигнал і функція 

розпізнається автоматично. 
- 4 термінали: 3 вимірювальні входи 

 + 1 ізольований роз'єм для зв'язку 
через USB. 

 

 
  ДИСПЛЕЙ З ВЕЛИКИМИ ЦИФРАМИ   

Кілька параметрів з 3-ма рівнями 
підсвічування, яке автоматично 

змінюється в залежності від умов 
освітлення для кращої видимості та 

комфортнішого читання. 

 
 

 
 
 

  ГРАФІЧНИЙ ЕКРАН  

Моніторинг зміни основної 
величини або відображення 

форми сигналу. 

 

 F1 - F4 ФУНКЦІОНАЛЬНІ КЛАВІШИ  

Для прямого доступу до меню 
функцій. 

 
 

 

 
 

  ВИБІР ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ   

За допомогою функціональної клавіші, яка 

підсвічується, щоб нагадати вам про функцію, 

вибрану для інтуїтивно зрозумілого 
налаштування. 

 

 
  IP 67 ФОРМОВАНИЙ КОРПУС   

Для безпеки приладу та зручного 

використання. 

Спеціальний роз'єм USB 
для зарядки 

ЕРГОНОМІЧНІСТЬ ТА ПЕРЕВАГИ 

О 
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SYC IV мультиметри ідеально підходять для багатьох застосувань у промисловому секторі, телекомунікаціях та 
обороні. Завдяки різноманітним функціям їх легко використовувати для електрики, електроніки та обслуговування 
машин. У секторі електроніки моделі ASYC IV можна використовувати для тестування електропроводки, IT або 
медичного обладнання та SMD. 

Завдяки IP67 вони створені для захисту від пилу та води у важких умовах. У промисловості вони ідеально підходять для 
додатків, пов'язаних з автоматизацією та процесами в різних секторах: агрохарчова промисловість, виробництво пластмас, 
бетону, металу, паперу, дерева, нафти, атомна енергетика. 
ASYC IV мультиметри можна використовувати для обслуговування багатьох промислових машин: систем числового 
управління, двигунів, генераторів тощо. 
Ці універсальні прилади також підходять для потреб досвідчених електромонтажників та професіоналів у галузі 
транспорту та енергетики. 
 
Високопродуктивні, доступні та ергономічні моделі ASYC IV також знайшли своє місце в освіті та наукових дослідженнях . 

 

 

 
 
 

Вимірювання 
температури на 
сонячних панелях. 
Практичний 
намагнічений 
аксесуар Multifix 
дозволяє працювати 
без допомоги рук. 

Вимірювання в 
системах опалення 
та кондиціонування 
повітря: струм, 
напруга та 
температура. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вимірювання за 
допомогою кліщів 
струму витоку та 
реєстрація 
несправності. 

 
 
 

 
 

        Високопродуктивні функції для  
        науково-дослідних та лабораторних  
        випробувань. 

 ЗАСТОСУВАННЯ 



СТРУМ 

  CA 5292 - CA 5293  

 

 

 
Вимірювання TRMS AC напруги та струму також точні для нелінійних сигналів. 

 
 

Статус клемних колодок постійно 
відображається у верхній частині 

дисплея як нагадування. 
 

 

 
 

 
  AC, DC OR AC+DC НАПРУГА   
Можна виміряти напругу до 1000 V  

з повною безпекою. 

  СТРУМ  

                Безперервні прямі  
                вимірювання AC, DC  
                та AC+DC струму до  
 10 А.

 

 

  ЧАСТОТА  
 

Моделі ASYC IV 
вимірюють частоту до 5 MHz, а також 

коеф. заповненя і потужність. 

 
 

 
 

ТЕМПЕРАТУРА 

Температуру можна 
вимірювати за допомогою 
термопари J/K або датчика 
Pt100/Pt1000, залежно від 
моделі. 

 
 

 
 
 
 
 

Прозвонка 

 

  ОПІР  
 

Опір може бути  

виміряний до 100 MΩ. 
 

 

 
 

 

 

Мультиметри ASYC IV дозволяють 
безпосередньо зчитувати вимірювання 
струму за допомогою кліщів, таким 

чином розширюючи діапазон 
вимірювань. 

 

 
   ЄМНІСТЬ  

 

 Діапазон вимірювань  

 ємності досить широкий: 

 від 1 nF до  60 mF,  залежно від моделі. 
 

 

 НАЛАШТУВАННЯ 

Загальна конфігурація 

та налаштування 
функцій вимірювання. 

Можливість захисту 
паролем. 

 

Коеф. перетворення mV/A або A/A 

в CA 5292/3293 

Реєстрація 
Залежно від моделі мультиметри ASYC IV можуть записувати 
до 30 000 значень. Спрощена параметризація стосується 
кількості вимірювань, інтервалу запису (від 0.2 секунди до 
24 годин), тривалості та ємності накопичувача. 

 

Управління 
файлами 

Відображення файлів із 
позначенням часу/дати 
та назвою кампанії. 

ВИМІРЮВАННЯ 



ФУНКЦІЯ MATH 

ТОЧНІ ВИМІРЮВАННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ НА 
ПРИВОДАХ ЗІ ЗМІННОЮ ШВИДКІСТЮ 

 

 
 

 

Відображення трендів кожної основної величини з часовою базою, яка параметрується від 1 хв. 28 с до 1 год. 13 хв. 20 с. 
 

 
 

 

Захоплення мін./макс./сер. та пікових 

(PEAK) із позначенням часу/дати дозволяє 
автоматично записувати перехідні 

значення та варіації. Цю функцію можна 

використовувати для ефективного 
виявлення варіацій або аномалій сигналу. 

  

 ЗБЕРЕЖЕННЯ 30 000  

 ЗАПИСАНИХ ЗНАЧЕНЬ В  

 ПАМ'ЯТІ МУЛЬТИМЕТРА 

Основні та другорядні 

значення з графічним 
трасуванням. 

 
 

 
            Відносний режим REL  

            можна застосовувати 
            для вираження  

            вимірювань у термінах 

            їх абсолютного та  
            відносного відхилення від опорного 

            виміряного. 
 

 
 

            Ця функція підходить 
            для вимірювання  

            будь-якої фізичної  
            величини шляхом  

            перетворення у  

            відповідні одиниці та  
            пропонує прямі показання (Ax + B). 

 

Відображення сигналу V або I  
частотою до 600 Hz, з 

автоматичним тригером. 
Практично, коли ви хочете 

з’ясувати форму та зміну 
сигналу. 

 

     ВИМІРЮВАННЯ ЗІ  
      СТРУМОВИМИ КЛІЩАМИ  

Залежно від моделі, користувачі 

можуть ввести коефіцієнт 

трансформації, щоб дозволити 
безпосереднє зчитування 

значення струму, незалежно від 
того, який вихід (V чи A) мають 

кліщі. 
 

Фільтр нижніх частот 300 Hz гарантує точні 

вимірювання напруги та частоти на ШІМ-приводах зі 
змінною швидкістю. 

 

  ГНУЧКІСТЬ  

Функція RANGE автоматично вибирає найбільш 
підходящий діапазон для поточних вимірювань. 

Частоту можна виміряти до 5 MHz. 

Цю функцію також можна застосовувати 

для вимірювання +/-коефіцієнту 

заповнення  для аналізу активних або 
неактивних інтервалів сигналів комутації 

або логічних сигналів. Вимірювання 
ширини імпульсу PW+/- можна 

використовувати для перевірки 
електронних систем уприскування палива 

та імпульсних джерел живлення. 

 
    ЗРУЧНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЯ ЧАСУ  

 

Функція “user/basic” зберігає налаштування, 

визначені користувачем, при вимкненні приладу.  
Це означає, що вам не потрібно змінювати 

налаштування кожного разу після увімкнення! 
Ця функція захищена паролем. 

ВІДНОСНІ 

ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ 
ПІДВИЩЕНОЇ 

ТОЧНОСТІ 

КОНТРОЛЬ ВИМІРЮВАННЯ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ФУНКЦІЙ 

SURV ТА PEAK 

ВІДОБРАЖЕННЯ ФОРМИ 

СИГНАЛУ 

  ФУНКЦІЯ Hz 
FUNCTION  

ФУНКЦІЇ 



 

 

 

 

 

Ці портативні мультиметри з графічним кольоровим дисплеєм дозволяють безпосередньо вимірювати основні електричні 
величини та миттєво відображати тренди. Завдяки інноваційному дизайну вони компактні, міцні, водонепроникні та їх легко 
тримати. Інші переваги включають HMI (людино-машинний інтерфейс) виробу, розширені функції вимірювання та функцію 
довідки щодо вимірювання. 

 

   Високопродуктивні графічні мультиметри...  

• Зручний для читання кольоровий 
матричний екран 320 x 240 пікселів 
із чорним фоном 

• Графічне відображення трендів 
на підсумковому екрані 

• Трасування, курсори та 
масштабування записів 

• Запис до 30 послідовностей 
• Автоматичне відображення форми  

сигналу 

 
 

   Динамічні реєстратори...  

• Збереження в пам'яті до 30 000 
вимірювань. Спрощена 
параметризація кількості 
вимірювань, інтервалу, тривалості 
та ємності накопичувача... 

• Внутрішнє збереження 30 
послідовностей вимірювань 

• Файловий менеджер: з датою, 
часом та ім'ям 

• Інтерактивна функція 
масштабування та курсори на 
записах 

• Простий режим моніторингу, який 
відображає значення MIN/MAX та 
AVG із позначенням часу/дати 

 

  ... І багато іншого  
• Контекстне нагадування про підключення 

• Стандартний зв'язок USB плюс 
опція Bluetooth 

• Захист від проникнення води та пилу 
IP67, підходить для використання на 
вулиці 

• Доступна у продажу акумуляторна 
батарея NiMH AA, найкраще рішення 
за ціною та якістю 

• Час роботи від батареї до 100 годин 
з контролем рівня заряду 
акумулятора  

• Не витрачається даремно час: прилад 
працює під час заряджання 

 
 
 
 

 
 Доступні документи  

• Посібник із початку роботи 20 мовами 
• Інструкція з експлуатації більш ніж 11 мовами 
• Посібник із програмування SCPI 2 мовами 
• та, як завжди, HMI 5 мовами! 

CA 5292 & CA 5293 

 CA 5292 CA 5293 

Роздільність дисплея 
(відліки) 

100 000 100 000 

VAC/DC/AC+DC (BW) 100 kHz 200 kHz 

VLowZ • • 

IAC / I DC • • 

IAC+DC • • 

IAC/DC безпосереднє 
зчитування 

• • 

Опір • • 

Ємність • • 

Частотомір • • 

Прозвонка /  
Тест діодів 

• / • • / • 

K TC / Pt100 
температура 

• / • • / • 

dBm (/R) / dB (/Vref) • / • • / • 

Активна потужність • • 

Коеф. заповнення / 
Ширина імпульсу / 
Підрахунок імпульсів 

 

• / • / • 
 

• / • / • 

HOLD / Auto- HOLD • / • • / • 

Min / Max / Avg • / • / • • / • / • 

Peak+ / Peak- / CF • / • / • • / • / • 

Відносні вимірювання • • 

Функція MATH • • 

Реєстрація 10 000 30 000 

Зв'язок USB /Bluetooth  • / • (опція) • / • (опція) 

CAT III / CAT IV 1,000 V / 600 V 1,000 V / 600 V 

3-річна гарантія • • 

 



 

    CA 5292 & CA 5293 
 

 

 Зв'язок   
 

• Моделі ASYC IV мають універсальний режим зв'язку на основі стандарту 
SCPI, через USB або Bluetooth. Програмне забезпечення SX-DMM є 
простим, ефективним інструментом для відображення, обробки та аналізу 
даних. SX-DMM поставляється в стандартній комплектації виробу, а 
оновлення доступні для безкоштовного завантаження з веб-сайту 
підтримки. ПЗ SX-DMM можна використовувати для обробки даних у 
режимі реального часу на ПК, оновлення приладу та калібрування, а 
також пропонується нова функція для автоматичного налаштування часу 
на приладі. Також є можливість відображення об’єму пам’яті. 

• Додаток ANDROID, доступний для завантаження з магазину Google, можна 
використовувати для моніторингу кампаній вимірювань та віддаленого 
перегляду вимірювань. 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 Відображення даних і графіка з  

 функцєю експорту електронної таблиці 

 

 
Параметризація 
кампаній запису 

Математичні функції, 
застосовані до даних 

 

 

  Завантажувач! Виберіть свою робочу мову з 5 доступних.   
 

 
 

4 мовні пакети 
доступні як 
оновлення 
прошивки 

 
 
 

  Додаток ANDROID доступний на Google Play.  

 
 
 

Переклад повідомлень 
 

Переклад 
інтерактивного меню 

 

 
Графік, 
накреслений 
на планшеті 

   Основна функція в реальному часі  
   + запис даних і використання таких інструментів,  
   як електронна пошта, SMS тощо 



Frequency 

 
 

CA 5292 CA 5293 
 

DC, AC та AC+DC напруга TRMS 

Діапазон 100 mV */ 1000 mV / 10 V / 100 V / 1000 V 

Роздільність 1 μV / 10 μV / 0.1 mV / 1 mV / 10 mV 

AC та AC+DC смуга пропускання 100 kHz 200 kHz 

DC похибка 0.03% 0.02% 

AC та AC+DC (VLowZ) похибка 0.3% 0.3% 

DC, AC та AC + DC TRMS струм  

Діапазони 1000 μA / 10 mA / 100 mA / 1000 mA / 10 A / 20 A (макс. 30s на діапазоні 100 A) 

Роздільність 10 nA / 0.1 μA / 1 μA / 10 μA / 100 μA / 1000 μA 

AC та AC+DC смуга пропускання  50 kHz 

Діапазони частот 10 Hz / 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 100 kHz / 1 MHz / 5 MHz 

Роздільність 0.0001 Hz / 0.001 Hz / 0.01 Hz / 0.1 Hz / 1 Hz / 10 Hz / 100 Hz 

Опір та цілісність 

Діапазони 100 Ω */ 1 kΩ / 100 kΩ / 1000 KΩ / 10 MΩ / 100 MΩ 

Роздільність 0.001 Ω / 10 mΩ / 100 kΩ / 10Ω / 10Ω / 1 kΩ 

Базова похибка 0.07% 

Захист 1000 V електронний захист 

Прозвонка 1000 Ω / SIGNAL <20 Ω < 3.5 V 

Тест діодів 

Вимірювання порогової напруги Діод 0 -2.6 V <1 mA + діод Зенера або світлодіод LED 0-2.6 V <11 mA 

Ємність 

Діапазони 1 nF / 10 nF / 100 nF / 1000 nF / 10 μF / 100 μF / 1 mF / 10 mF 

Роздільність* 1 pF / 10 pF / 0.1 nF / 1 nF / 0.01 μF / 0.1 μF / 1 μF / 10 μF 

 
Робочий діапазон -200°C до +800°C з Pt та -40°C до +1200°C з термопарою K 

Похибка 0.1 % 

Інші вимірювальні функції 

SURV MAX/MIN/AVG Для всіх основних параметрів позначені час/дата 

REL                                                                                 Відносне опорне дельта-значення на 3 дисплеях + основне вимірювання 

SPEC  Відображення допуску вимірювання + Smin + Smax 

Вторинні вимірювання 3 вимірювання + основне вимірювання 
 

Збереження вимірювань 10,000 I 30,000 

    
  ОПЦІЇ  

ПЗ для калібрування ....... P01196770 

К-т з 4 NiMH акумуляторів ... HX00518 

 
 

 

 
 

 

 

  В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТЬ  

Акумулятори NiMH 4 x 1.5 V 

Прямий червоний кабель 1.5 m 

Прямий чорний кабель 1.5 m  

      Червоний тестовий пробник CAT IV 1 kV 

Чорний тестовий пробник CAT IV 1 kV 

Оптичний кабель зв'язку USB + Програмне 

забезпечення SX-DMM 

  Зарядний пристрій USB + кабель підключення до USB 

Посібник користувача на CD та багатомовний посібник із 
початку роботи на папері 

 МО ДЕЛ Ь         АРТИКУЛ  

CA 5292................ P01196802 

CA 5293................ P01196803 

CA 5292BT. ............ P01196812 

CA 5293BT. ............ P01196813 

 

FRANCE 
Chauvin Arnoux 
190, rue Championnet 
75876 PARIS Cedex 18 
Tél. : +33 1 44 85 44 85 
Fax : +33 1 46 27 73 89 
info@chauvin-arnoux.fr 
www.chauvin-arnoux.fr 

UNITED KINGDOM 
Chauvin Arnoux LTD 
Unit 1 Nelson Ct, Flagship Sq, Shaw Cross Business Pk 
Dewsbury, West Yorkshire - WF12 7TH 
Tel: +44 1924 460 494 
Fax: +44 1924 455 328 
info@chauvin-arnoux.co.uk 
www.chauvin-arnoux.com 

MIDDLE EASTChauvin Arnoux Middle East 
P.O. BOX 60-154 
1241 2020 JAL EL DIB - LEBANON 
Tel: +961 1 890 425 
Fax: +961 1 890 424 
camie@chauvin-arnoux.com 
www.chauvin-arnoux.com 

Температура з Pt100/1000 та термопарами K/J 
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DC / AC та AC+DC похибка 0.08% / 0.3% 

 

ШІМ-фільтр Фільтр нижніх частот 4-го порядку 300 Hz для вимірювань на приводах змінної швидкості асинхронних двигунів 

 

GRAPH Тренди основних вимірювань з макс., змінним часом і відображенням форми сигналу (50/60 та 600 Hz) 

 

Загальні характеристики  

Тип дисплея Кольоровий графічний (70x52) з підсвічуванням і чорним фоном на 4 дисплеях по 100 000 відліків 

Інтерфейси ПК Оптичний роз’єм USB або Bluetooth (опція) – ПЗ SX-DMM та додаток ANDROID 

Живлення Зарядний пристрій USB-типу або 4 АА батарейки або NiMH акумулятори 

Безпека / EMC Безпека згідно з  IEC 61010-1, IEC 61010-2-033 1000 V-CAT III /600 V CAT IV 
EMC згідно з EN 61326-1 

Навколишнє середовище Зберігання: -20°C до +70°C – Робота: 0°C до +40°C 

Механічні характеристики Розміри (Д x Ш  x В): 196x90x47.1 mm – Вага: 570 g 

Гарантія 3 роки 

 

 
Частота 

*доступ вручну 

ТОВ «НВП «ЕТАЛОН-ПРИЛАД» 
вул. Клочківська, 295, м. Харків, 61045, 
Україна 
т./ф. +38 (057) 341-63-73, 340-08-16 
info@etalonpribor.com.ua      

www.etalonpribor.com.ua 
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