
A HAMEG Instruments új, kompakt felépítésű, HMC sorozatú műszerei 

A HAMEG Instruments helytakarékos, fél 19 coll széles kivitelben hozza forgalomba új, kompakt felépítésű, HMC 
sorozatú műszereit. E család valamennyi berendezése LXI-minősített lesz, az USB-kommunikáció szintjén pedig 
támogatja az USB TMC szabványú működést és a virtuális soros port (VCP) alapú átvitelt. Mindezek mellett 
beépített GPIB-illesztővel rendelkező típusváltozatok is rendelhetők. 

Az új műszercsalád első tagja a HMC8012 típusú digitális multiméter. A kategóriájára jellemző 5½ helyiértékes kijelzővel 
ellentétben ez a berendezés 5¾ számjegyet jelenít meg 480 000 pontból, így méréshatár váltás nélkül négyszer 
szélesebb tartományt fog át, mint a többi készülék. II-es érintésvédelmi osztályban 600 V-ig vezérelhető ki, szemben a 
kategóriájában megszokott 300 V-tal. A műszer teljes árammérési tartományához egyetlen csatlakozóaljzat tartozik, belső 
teljesítménymérője segítségével pedig egyenáramú energiafogyasztás is vizsgálható vele. 

Színes TFT-képernyőjén egyszerre akár három mennyiséget is képes megjeleníteni a multiméter, egyenáramon 
0,015%-os bizonytalanság mellett. Összesen 12 mérési funkcióval rendelkezik, úgymint egyenáramú feszültség- és 
árammérés, váltakozó áram és feszültség valódi hatásos (RMS-) értékének mérése, frekvenciamérés, két- és 
négyvezetékes ellenállásmérés, kapacitásmérés, rövidzár-vizsgálat, dióda-tesztelés, valamint hőmérséklet- és 
teljesítménymérés. Széleskörű matematikai műveletek - konkrétan határérték-ellenőrzés, minimum- és maximumértékek 
meghatározása, átlagérték-számítás, eltolás meghatározása, egyenáramú teljesítményszint számítás, illetve dB- és 
dBm-értékek kiszámítása ― teszik teljessé a műszer képességeit. Mind egyen-, mind váltakozó áramú beállításban valódi 
hatásos (RMS-) értékeket jelez ki a készülék, ami sok esetben különösen előnyös lehet. Másodpercenként akár 200 
vizsgálatot is képes végrehajtani, a kiválasztott méréshatártól függően. 

Minden HMC sorozatú berendezés LXI-minősítéssel fog rendelkezni, így tartalmazni fogják az LXI alapfunkciókat, 
lehetővé téve többek között egy webszerver elérését is, amely segítségével hálózaton keresztül állíthatók be a műszerek. 
Az LXI-minősítés megszerzésének másik fontos előfeltétele a lecserélhető virtuális műszer („Interchangeable Virtual 
Instrument ― IVI”) meghajtók biztosítása. A HAMEG  4-es változatú Microsoft .NET keretrendszerben futó IVI.NET 
meghajtókat biztosít a HMC sorozatú berendezéseihez, de hagyományos LabVIEW és LabWindows™/CVI meghajtók is 
rendelkezésre állnak majd ezen új készülékcsaládhoz. 

Egy LAN-illesztő mellett a HMC-család minden berendezése vezérelt szerepkörű („device”) USB-csatlakozással is 
rendelkezik, melyre vonatkozóan kiválasztható, hogy egy adott műszer virtuális soros porton (VCP) vagy USB TMC 
osztályú kapcsolaton keresztül legyen-e elérhető. Opcionálisan a HMC-sorozatú készülékek beépített GPIB-illesztővel is 
rendelhetők. 

Az összes HMC-sorozatú műszer rendelkezik CSA-minősítéssel is, továbbá gyári kalibrálási dokumentációval együtt is 
megrendelhető. 
További információk a http://www.hameg.com/716.0.html weboldalon találhatók. 
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