
 

Seria GDM-8255A 
Multimetr cyfrowy 199999 zliczeń z dwoma jednoczesnymi pomiarami 

  
 
 

 
CECHY: 

 

 
• Maksymalna wyświetlana wartość 199 999 

• Dwukolorowy wyświetlacz VFD 

• Dwa pomiary jednocześnie 

• Podstawowa dokładność napięcia DC: 0.012% 

• Pomiar True RMS (AC, AC+DC) 

• 9 głównych i 10 zaawansowanych funkcji pomiarowych 

• Pomiar rezystancji 2- i 4-przewodowy 

• Wysokie zakresy napięcia i prądu, odpowiednio 1000V i 10A 

• Wbudowane interfejsy: RS-232C, USB Device, Cyfrowy Wej/Wyj 

• Darmowe oprogramowanie PC (DMM-Viewer) oraz sterownik LabVIEW 

• Opcjonalna 18-kanałowa karta pomiarowa (GDM-SC1) 

 

 

 



MULTIMETR CYFROWY Z DWOMA WYŚWIETLACZAMI 

I MAKSYMALNĄ WYŚWIETLANĄ WARTOŚCIĄ 199 999 
Czy rozdzielczość pomiarowa Twojego obecnego multimetru jest niewystarczająca do odczytania niewielkich sygnałów? 

Czy potrzebujesz łatwego w użyciu multimetru z funkcją rejestrowania danych? Jeśli odpowiedź na oba pytania jest 

twierdząca, spójrz na multimetr cyfrowy GW Instek GDM-8255A z dwoma wyświetlaczami umożliwiającymi pomiar dwóch 

wartości jednocześnie oraz maksymalną wyświetlaną wartością (zliczeniami) równą 199 999.  

 

GDM-8255A charakteryzuje się dokładnością pomiaru napięcia stałego wynoszącą 0,012% z wiodącym w branży czasem 

reakcji. Dzięki solidności wykonania i niezawodności oprogramowania, GDM-8255A pozwala na zaoszczędzenie czasu 

niezbędnego na debugowanie i analizę, jednocześnie powodując oszczędność finansową.  

 

GDM-8255A pozwala na pomiar prądu do natężenia równego 10A, napięcia stałego do 1000V, a także na przykład 

rezystancji dwu- i czteroprzewodowej. Ponadto multimetr oferuje wiele innych zaawansowanych funkcji, takie jak 

jednoczesny pomiar dwóch parametrów i wyświetlanie ich na podwójnym ekranie; wygodną funkcję zdalnego sterowania, 

która jest bardzo łatwa w użyciu w porównaniu z innymi urządzeniami dostępnymi na rynku.  

 

PRZEDSTAWIENIE URZĄDZENIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pierwszy wyświetlacz 

2. Drugi wyświetlacz 

3. Zaciski pomiarowe 

4. Przycisk SHIFT/EXIT 

5. Włącznik 

6. Przyciski funkcji pomiarowych 

7. Przyciski funkcji pomocniczych 

8. Przycisk włączenia/wyłączenia ekranu 

9. Gniazdo karty pomiarowej GDM-SC1 

10. Cyfrowe Wej/Wyj 

11. USB Device 

12. Port CAL 

13. RS-232 



A. BOGATE FUNKCJE POMIAROWE I POMOCNICZNE  B. DUŻA SZYBKOŚĆ POMIARU I TRANSFERU 
 

Funkcje 

Pomocnicze 

GŁÓWNE FUNKCJE POMIAROWE 

V I R Hz/T °C/°

F 

 

dB ✓ - - - - - 
dBm ✓ - - - - - 

Max/Min ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 
Względny ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 
Wstrzymać ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 
Porównanie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 
Matematyka ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Podwójny pomiar ✓ ✓ ✓ ✓ - - 
 

 

 

 

 

Tryb Rozdzielczość 
Szybkość 

 

Pomiaru Transferu 

Szybki 3 ½ cyfry 60 odczyt/s Typ. 17ms 

Średni 4 ½ cyfry 30 odczyt/s Typ. 34ms 

Wolny 5 ½ cyfry 10 odczyt/s Typ. 100ms 

 
 

 

 

 

 

 
GDM-8255A zapewnia 9 głównych funkcji pomiarowych: 

ACV/DCV, ACI/DCI, Rezystancja 2p/4p, Test Diody, 

Częstotliwość, Ciągłość i Temperatura. Dokładność DCV 

wynosząca 0,012% zapewnia dużą precyzję w zastosowaniach 

związanych z napięciem stałym. Oprócz głównych funkcji 

pomiarowych istnieje kilka zaawansowanych funkcji 

pomiarowych, takich jak Max, Min, dB, dBm, REL/REL#, 

Wstrzymanie, Porównanie i Matematyka (MX+B, %, 1/X) w celu 

zwiększenia efektywności pomiarów. 

 

GDM-8255A oferuje możliwość wyboru szybkości pomiaru 

pomiędzy trzema różnymi trybami. Wybór szybkości pozwala 

zmaksymalizować wydajność pomiaru przy zachowaniu 

wystarczającej dokładności. W trybie szybkim przyrząd działa z 

szybkością 60 odczytów/sek. (Patrz tabela powyżej), 

odpowiednio spełniając dzisiejsze wymagania szybkości 

pomiarowej. Wyświetlacz można wyłączyć, naciskając w 

dowolnym momencie przycisk OUTPUT ON/OFF. Podczas 

korzystania ze zdalnego sterowania wyświetlacz można 

wyłączyć, aby zwiększyć szybkość pomiaru poprzez zmniejszenie 

obciążenia roboczego. 

C. RÓŻNE KOMBINACJE POMIAROWE / VFD  D. WIELE WBUDOWANYCH INTERFEJSÓW 

 

 

 

GDM-8255A, oferując różnorodne kombinacje wykorzystujące 

podwójny wyświetlacz, umożliwia jednoczesne wyświetlanie 

głównej pomiarowej oraz pomocniczej funkcji pomiarowej. 

Funkcja podwójnego pomiaru pozwala zaoszczędzić czas w 

przypadku zastosowań wymagających pomiaru jednocześnie 

wielu parametrów. Wysokiej jakości dwukolorowy wyświetlacz 

VFD (próżniowy wyświetlacz fluorescencyjny) gwarantuje 

mocne podświetlenie, z wyraźnym kontrastem zarówno dla 

czerwieni, jak i zieleni. 

GDM-8255A zapewnia w standardzie wiele interfejsów do 

połączenia z komputerem: RS232C i USB. Z RS232 i USB w 

standardzie, zdalne sterowanie i przesyłanie danych jest szybsze i 

płynniejsze. Brak konieczności stosowania drogich interfejsów 

komunikacyjnych, obniża koszty kontroli i monitorowania 

pomiarów z poziomu komputera. Ponadto rezultat porównania 

wyników zacisku cyfrowego we/wy może służyć do sterowania 

urządzeniami zewnętrznymi do zastosowań ATE, a wyjście VCC 

można wykorzystać jako źródło zasilania obwodów TTL lub CMOS. 

 

E. OPROGRAMOWANIE PC  F. MULTIPLIKUJĄCA KARTA POMIAROWA  

 

 

 

 

 

Do wygodnego zdalnego sterowania i długiego 

przechwytywania danych GDM-8255A jest wyposażony w 

bezpłatne oprogramowanie DMM-Viewer. To 

oprogramowanie pozwala użytkownikom zdalnie sterować 

GDM-8255A bez konieczności wydawania poleceń lub 

opracowywania nowych interfejsów programowych. Interfejs 

oprogramowania DMM-Viewer przypomina panel przedni 

GDM-8255A, skracając czas nauki. W przypadku 

przechwytywania danych za pomocą komputera 

oprogramowanie pozwala na obserwację wyników pomiarów 

przed zapisaniem ich w pliku do dalszych badań. Dodatkowo 

zapisane pliki można ładować i wyświetlać jako wykres. Dzięki 

DMM-Viewer obsługa multimetru GDM-8255A może być 

znacznie bardziej efektywna. 

 

Opcjonalna karta pomiarowa (GDM-SC1) tworzy samodzielne 

wielopunktowe rozwiązanie pomiarowe w technologii plug-in. 

Takie podejście eliminuje złożoność pomiarów 

wielopunktowych i przetwarzania danych. Skaner pozwala 

użytkownikom skutecznie mierzyć wiele kanałów podłączonych 

do jednego GDM-8255A. Każda karta skanera ma 16 kanałów 

ogólnego przeznaczenia i 2 dodatkowe kanały do pomiarów 

prądu (ACI, DCI). Wszystkie kanały są w pełni izolowane (Hi i Lo). 

Do każdego multimetru można włożyć maksymalnie dwie karty 

skanera na maksymalnie 36 kanałów. Te opcjonalne moduły nie 

tylko zapewniają klientom kompletne rozwiązanie do 

wykonywania wielu pomiarów bez użycia rąk, ale także 

zapewniają ograniczenie kosztów w porównaniu do zakupu 

dedykowanych instrumentów. 



SPECYFIKACJA 

GDM-8255A 
PEŁNA SKALA 199 999 zliczeń 

SZYBKOŚĆ ODCZYTU Wolny: 5 ½ cyfry, 10 odczytów/sek 

Średni: 4 ½ cyfry, 30 odczytów/sek 

Szybki: 3 ½ cyfry, 60 odczytów/sek 

NAPIĘCIE DC Zakres 

Dokładność 

Impedancja wejściowa 

100mV, 1V, 10V, 100V, 1000V; 5 zakresów 

± (0.012% + 5 cyfr) 

10MΩ 

NAPIĘCIE AC True RMS Zakres 

Dokładność 

Impedancja wejściowa 

100mV, 1V, 10V, 100V, 750V; 5 zakresów 

20Hz ~ 45Hz: ± (1% + 100 cyfr) 

45Hz ~ 10kHz: ± (0.2% + 100 cyfr) 

10kHz ~ 30kHz: ± (1% + 100 cyfr) 

30kHz ~ 100kHz: ± (3% + 200 cyfr) 

1.1MΩ równolegle z około 100pF 

PRĄD DC Zakres 

Dokładność 

10mA, 100mA, 1A, 10A; 4 zakresy 

Zakres: 10mA , 100mA: ± (0.05% + 15 cyfr) 

Zakres: 1A, 10A: ± (0.2% + 5 cyfr) 

PRĄD AC True RMS Zakres 

Dokładność 

10mA, 100mA, 1A, 10A; 4 zakresy 

Zakres: 10mA , 100mA: 

20Hz ~ 50Hz: ± (1.5% + 100 cyfr) 

50Hz ~ 10kHz: ± (0.5% + 100 cyfr) 

10kHz~20kHz: ± (2% + 200 cyfr) 

Zakres: 1A, 10A: 50Hz ~ 10kHz: ± (1% + 100 cyfr) 

REZYSTANCJA Zakres 

Dokładność 2-przewodowa 

Dokładność 4-przewodowa 

100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ, 10MΩ, 100MΩ; 7 zakresów 

Zakres 100Ω: ± (0.1% + 8 cyfr)(*) 

Zakres 1kΩ: ± (0.08% + 5 cyfr)(*) 

Zakres: 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ: ± (0.06% + 5 cyfr) 

Zakres 10MΩ: ± (0.3% + 5 cyfr) 

Zakres 100MΩ: ± (3% + 8 cyfr) 

Zakres 100Ω: ± (0.05% + 8 cyfr)(*) 

Zakres 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ: ± (0.05% + 5 cyfr) 

Zakres 10MΩ: ± (0.3% + 5 cyfr) 

Zakres 100MΩ: ± (3% + 8 cyfr) 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 10Hz ~ 800kHz: 0.1V; Dokładność: ± (0.05% + 15 cyfr) 

100kHz ~ 600kHz: 1V; Dokładność: ± (0.05% + 3 cyfry) 

600kHz ~ 800kHz: 2.5V; Dokładność: ± (0.05% + 3 cyfry) 

TEST DIODY Napięcie w obwodzie otwartym 2.0V, Prąd pomiarowy 0.5mA; Dokładność: ± (0.025% + 5 cyfr) 

CIĄGŁOŚĆ 1 ~ 1000Ω Definiowane przez użytkownika; Dokładność: ± (0.08% + 5 cyfr) 

TEMPERATURA 0°C ~ 300°C: Termopara typu J / K / T 

INNE FUNKCJE Ustawianie zakresu ręczne / automatyczne; Funkcje matematyczne: MX+B, %, 1/X; Max, Min, dBm, dB, Względny (REL), 

Wstrzymanie, Porównanie, Zapis, Odczyt 

OGÓLNE Wyświetlacz 

Interfejsy 

Zasilanie 

Rozmiar i ciężar 

VFD, Wyświetlacz dwukolorowy 

Cyfrowe We/Wy, USB, RS-232C 

AC 100V ~ 240V ± 10%, 50/60Hz 

260 x 107 x 350mm (szer x wys x gł); Około 2,6kg 

INFORMACJA: (*) Przy użyciu trybu REL Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego informowania 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA KARTA POMIAROWA GDM-SC1 

GDM-8255A Multimetr cyfrowy 199 999 zliczeń z podwójnym wyświetlaczem Specyfikacja 

WYPOSAŻENIE Maksymalne napięcie: 250V 

Maksymalny prąd: 2A Instrukcja szybkiego startu x1, Kabel zasilający x1, Przewody pomiarowe 

GTL-117 x1, Kabel USB GTL-247 x1, CD x1 (zawiera instrukcję 

użytkownika, program aktualizujący i program DMM-Viewer), Klucz 

kalibracyjny GDM-01 (Kompatybilny tylko z kalibratorami Fluke 

5720A/5725A) 

Połączenie 

Pomiar Liczba przewodów Numery kanałów 

DCV/ACV 2 przewody ( H, L ) 16 (kanał 1 ~16) 

DCI/ACI 2 przewody ( H, L ) 2 (kanał 17, 18) 

AKCESORIA Rezystancja 2p 2 przewody ( H, L ) 16 (kanał 1 ~16) 

GTL-108A 

GTL-232 

Przewody testowe do pomiaru rezystancji 4p (Zacisk Kelvina) 

Kabel RS-232C, 9-pin F-M 

Rezystancja 4p 4 przewody (H, L, HS, LS) 8 par** 

Dioda/Ciągłość 2 przewody ( H, L ) 16 (kanał 1 ~16) 

OPCJA Okres/Częstotliwość 2 przewody ( H, L ) 16 (kanał 1 ~16) 

Opt.01 Karta pomiarowa GDM-SC1 Temperatura 2 przewody ( H, L ) 16 (kanał 1 ~16) 

*HS i LS (Hi/Lo Sense) Zaciski dodatkowe do pomiaru 4-przewodowego

**CH1 wejściowy i CH9 – napięciowy; 2 i 10, 3 i 11 … 8 i 16 


