52
mierniki cÍgowe AC/DC i AC

Mierniki cęgowe AC/DC i AC
z oferty firmy Biall
Sławomir Binder

W artykule zaprezentowano mierniki cÍgowe tajwaÒskich firm Brymen, CHY i CIE oraz japoÒskich Kyoritsu i Kewtech. Wybrane modele z oferty firmy Biall i wprowadzane nowoúci przedstawiono w dwu grupach: mierniki cÍgowe AC/DC i mierniki cÍgowe AC.
omiar metodπ cÍgowπ nie wymaga
ingerencji w obwÛd z mierzonym
prπdem, jest szybki i bezpieczny
dla uøytkownika i przyrzπdu. Co najwaøniejsze, zw≥aszcza w energetyce i zastosowaniach przemys≥owych pomiar ten odbywa siÍ w warunkach normalnej eksploatacji czy przebiegu procesÛw przemys≥owych. Rozwieranie instalacji do celÛw pomiaru prπdu by≥oby wrÍcz niemoøliwe
i dodatkowo niebezpieczne. W celu zapewnienia wiarygodnych pomiarÛw
w warunkach przebiegÛw odkszta≥conych
znaczenia nabierajπ tu mierniki z pomiarem rzeczywistej wartoúci skutecznej
(True RMS).
OprÛcz pomiaru prπdu metodπ cÍgowπ
mierniki tego typu wyposaøone sπ zawsze
w funkcje pomiarowe typowe dla multimetrÛw lub specjalne. Mierniki cÍgowe
z oferty Biall oferujπ nie tylko wiÍcej z zakresu bezpieczeÒstwa pomiarÛw czy komfortu obs≥ugi (np. AutoCheck, AutoVA),
ale wprowadzajπ rÛwnieø wiele innowacji
(Inrush Current Mode, Logger, THD%).
W zaleønoúci od modelu charakteryzuje je
przy tym wysoki stopieÒ ochrony na przeciπøenia, przepiÍcia i wytrzyma≥oúci elektrycznej.

P

Rys. 2. KEWMATE200/2001, CIE2608 i KT203

Mierniki prπdu sta≥ego
i przemiennego
KEW2033 (rys. 1)
KEW2033 to najmniejszy profesjonalny
miernik pomiaru prπdÛw sta≥ych i przemiennych. Mierzy on prπdy do 300 A
w trybie automatycznym z maksymalnπ

rozdzielczoúciπ 0,01 A dla maksymalnej
úrednicy przewodu 23 mm. Na uwagÍ zas≥uguje wysokie pasmo czÍstotliwoúci przy
pomiarze prπdu przemiennego 20 Hz ñ 1
kHz oraz wysokie dok≥adnoúci pomiaru
(1,0% + 4c).
KEWMATE2000/2001 (rys. 2)
KEWMATE 2000/2001 (i omÛwiony
dalej KEW2003R) produkcji Kyoritsu
mierzπ prπdy sta≥e i przemienne miniaturowymi otwartymi cÍgami w kszta≥cie
Ñwide≥ekî.
KEWMATE 2000/2001 mierzπ prπdy
sta≥e i przemienne odpowiednio do 60 A
Normy

Rys. 1. KEW 2033
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Wszystkie zaprezentowane w artykule urzπdzenia spe≥niajπ wymogi norm miÍdzynarodowych, zwiπzanych z bezpieczeÒstwem i europejskimi dyrektywami 73/23/EEC (tzw. niskonapiÍciowπ) i 89/336/EEC (kompatybilnoúci
elektromagnetycznej).

styczeÒ 2006
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Rys. 4. CHY9105

KEW2056R (rys. 5)
KEW2056R to najwyøszy model z nowej serii czterech miernikÛw cÍgowych AC
i AC/DC bÍdπcych w sprzedaøy od marca 2006. Mierzy on prπdy sta≥e i przemienne do 1000A z rozdzielczoúciπ 0,1A
54
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KT203 (rys. 2)
KT203 ≥πczy w sobie cechy wysokiej
rozdzielczoúci (0,01A), stosunkowo wysokiego zakresu pomiaru prπdÛw (400 A
AC/DC) i maksymalnej úrednicy przewodu 30 mm.

E

KEW 2300R (rys. 3)
W tej samej technologii wykonany jest
rÛwnieø miernik typu piÛrowego KEW2300R. Mierzy on prπd sta≥y i przemienny (True RMS) do 100A i posiada funkcjÍ
bezprzewodowej detekcji napiÍcia (NCV)

CHY9105 (rys. 4)
CHY9105 to nowy miernik cÍgowy prπdu AC/DC o atrakcyjnym wzornictwie
i innowacyjnych funkcjach z pomiarem typu True RMS prπdu i napiÍcia przemiennego. Umoøliwia pomiary w instalacjach
Kat III 1000 V zgodnie z EN 61010-1
i z ochronπ na przeciπøenie wejúÊ pomiarowych 600 V. Prπdy AC i DC mierzone sπ
do 999,9 A i maksymalnej úrednicy 34 mm
(szyna 16 x 60 mm).
Miernik ten oferuje niespotykanπ dotychczas funkcjÍ Inrush Current Mode (pomiar prπdÛw rozruchowych AC i DC).
W tym trybie miernik pobiera duøπ iloúÊ
prÛbek w okresie 100 ms od momentu pojawienia siÍ prπdu w obwodzie, a nastÍpnie
przy zastosowaniu cyfrowego filtru i po
analizie wyliczany jest prπd rozruchowy.
Nowe moøliwoúci ma funkcja Pik Hold
(zapamiÍtania wartoúci szczytowych), dostÍpna przy pomiarach ACA, DCA, ACV
i DCV. Podúwietlany wyúwietlacz LCD ze
zliczaniem do 9999 max umoøliwia zrealizowanie koncepcji pomiarÛw jednozakresowych (z wyjπtkiem pomiaru rezystancji)
przy zapewnieniu praktycznie wystarczajπcych rozdzielczoúci pomiarÛw. Sprzyja
to jednoznacznoúci i szybkoúci odczytu,
takøe przy korzystaniu z analogowego
wskazania bargrafu. Standardowe funkcje
pomiarowe ≥πcznie z Hz i Cx, uzupe≥nia
pomiar temperatury oraz bogaty wybÛr
funkcji dodatkowych.
Pomiar czÍstotliwoúci jest realizowany
podczas pomiaru napiÍcia lub prπdu przez
naciúniÍcie przycisku ÑHzî. Pomiar napiÍÊ
prowadzony jest przy obniøonej impedancji wejúciowej do 1 MΩ, co ogranicza
wp≥yw indukowanych napiÍÊ na pomiary.
Miernik posiada ergonomicznπ antyudarowπ dwukomponentowπ obudowÍ z nak≥adkami antypoúlizgowymi.

R

(dla úrednic max 6mm) i do 100A (dla
úrednic max 10mm). ÑWide≥kiî pomiarowe sπ po≥πczone z samym miernikiem elastycznym przewodem. DziÍki temu mierniki pozwalajπ na wygodne pomiary prπdu w bardzo zagÍszczonych wiπzkach lub
trudnodostÍpnych przewodach.

A

Rys. 3. KEW2300R
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Tab. 1. Parametry wybranych miernikÛw cÍgowych AC/DC
MODEL

KEWMATE 2001

KEW 2300R

KEW 2033

KT 203

CHY 9105

KEW 2056R

CIE 2608

∅10 mm
(otwarte cÍgi)

∅10 mm
(otwarte cÍgi)

∅23 mm

∅30 mm

∅34 mm
(szyna 16x60mm)

∅40 mm
(szyna 10x58mm)

∅57 mm
(szyna 18x70mm)















Prπd
przemienny AC

100A

100A

300A

400A

999,9A

600/1000A

400/1500A

Prπd sta≥y DC

Max úrednica
przewodu

FUNKCJE POMIAROWE

Pomiar
TrueRMS

100A

100A

300A

400A

999,9A

600/1000A

400/1000/2000A

NapiÍcie
przemienne AC

3,4/34/340/600V

ó

ó

400/600V

600V

6/60/600V

400m/4/40/400/
750V

NapiÍcie sta≥e
DC

340mV/3,4/34/340/
600V

ó

ó

400/600V

600V

600m/6/60/600V

400m/4/40/400/
1000V

Rezystancja Ω

340Ω/3,4k/34k
/340k/3,4M/34MΩ

ó

ó

400/4000Ω

999,9/9999Ω

600/6k/60k/600k/
6M/60MΩ

400/4k/40k/400k/
4000kΩ/40MΩ

PojemnoúÊ C

ó

ó

ó

ó

999,9µF

40n/400n/4µ/
40µF

4n/40n/400n/4µ/
40µF

CzÍstotliwoúÊ
Hz

cÍgami 3,4/10kHz
przewodami:
3,4k/34k/340kHz

ó

ó

ó

400Hz

10/100/1k/10kHz

100/1k/10k/100k/
400kHz

DUTY

ó

ó

ó

ó

ó

0,1 ˜ 99.9 %

ó

Temperatura T

ó

ó

ó

ó

-40∞C ˜ 1200∞C

-50 ˜ 300 ∞C

ó

/

/

/

/

/

/

/

HOLD / Peak
HOLD

/

/

/

/

/

/

/

Pomiar prπdu
rozruchowego















Max/Min















DCA 0 ADJ.















Bargraf
analogowy















Podúwietlenie
LCD















Detekcja pola
elektrycznego















FUNKCJE DODATKOWE

/
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Rys. 5. KEW2056R
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do 600A. Maksymalna úrednica mierzonego przewodu wynosi 40 mm (szyna 10 x 58
mm). Co najwaøniejsze umoøliwia on pomiary zgodnie z IEC-EN 61010-1 w instalacjach KAT IV 600 V.
Mierzona jest rzeczywista wartoúÊ skuteczna prπdu i napiÍcia przemiennego
(True RMS) w paúmie 40ñ400 Hz. Miernik zapewnia wysokπ dok≥adnoúÊ przy pomiarze prπdu sta≥ego (1,5% + 5 cyfr do
1000 A). Duøπ zaletπ jest wyposaøenie
miernika w podúwietlany wyúwietlacz cyfrowy LCD z wysokim zliczaniem (do
6000 maks.) i z bargrafem analogowym
umoøliwiajπcym úledzenie szybkich zmian
wartoúci mierzonej. Wszystkie pomiary,
z wyjπtkiem zakresÛw 600 / 1000 A, przebiegajπ w trybie automatycznym. Inne
cechy przyrzπdu to duøa iloúÊ funkcji
pomiarowych ≥πcznie z Hz, Cx, Temp i dodatkowych jak Peak Hold (zapamiÍtanie
wartoúci szczytowej), Data Hold, Max /
Min, Duty%, NCV (bezdotykowe wykrywanie pola elektrycznego). Pomiar czÍsto-

tliwoúci i wype≥nienia impulsu jest realizowany podczas pomiaru napiÍcia lub prπdu przemiennego przez kolejne chwilowe
naciúniÍcie przycisku ÑHz/DUTYî. Obudowa o gruboúci tylko 36 mm ze zintegrowanymi antypoúlizgowymi nak≥adkami zapewnia wygodne i pewne trzymanie miernika w d≥oni podczas pomiarÛw. Prze≥πcznik obrotowy zakresÛw (rÛwnieø zaopatrzony w antypoúlizgowπ nak≥adkÍ) jest tak
usytuowany, øe moøliwa jest zmiana zakresu pomiarowego w jednej rÍce nawet
w rÍkawicy. Waga miernika wynosi 310 g.
CIE2608 (rys. 2)
CIE2608 to miernik ekstremalny z pomiarem do 1500 A AC i 2000 A DC,
z maksymalnπ rozdzielczoúciπ 0,1 A. Posiada rÛwnieø najwiÍksze cÍgi pomiarowe (jak ca≥a grupa miernikÛw CIE26xx)
ñ maksymalna úrednica przewodu wynosi 57 mm (szyna 18 x 70 mm). Miernik
ten dokonuje pomiarÛw typu True RMS
napiÍÊ i prπdÛw przemiennych w pastyczeÒ 2006
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úmie 50-500 Hz, posiada wyúwietlacz zaopatrzony w bargraf analogowy oraz bogaty wybÛr funkcji pomiarowych i specjalnych.

Mierniki
prπdu przemiennego
KEW2031
KEW2031 to najmniejszy profesjonalny
miernik cÍgowy Kyoritsu z pomiarem prπdu AC do 200 A z maksymalnπ rozdzielczoúciπ 0,01 A i z szerokim pasmem czÍstotliwoúci 40 Hz do 1 kHz. Ma identycznπ obudowÍ i unikalne Ñkroploweî cÍgi
(maksymalna úrednica przewodu 24 mm)
jak miernik KEW2033. Waga miernika
wynosi 100 g.
KT200 (rys. 6)
KT200 mierzy prπd cÍgami do 400 A
z maksymalnπ rozdzielczoúciπ 0,01 A dla
maksymalnej úrednicy przewodu 30 mm.
KEW2040 (rys. 7)
KEW2040 to najnowszy produkt japoÒskiej firmy Kyoritsu. Umoøliwia on pomiary
zgodnie z IEC-EN 61010-1 w instalacjach
KAT IV 600 V. Mierzy prπd przemienny
w paúmie 40ñ400 Hz do 600 A z maksymalnπ rozdzielczoúciπ 0,1 A i dla maksymalnej
úrednicy przewodu 33 mm (szyna 10 x 50
mm). Miernik posiada wyúwietlacz cyfrowy LCD z wysokim zliczaniem do 6000
maks. i z bargrafem analogowym. Wszystkie pomiary, z wyjπtkiem zakresu 600 A
przebiegajπ w trybie automatycznym. Dodatkowe funkcje to pomiar Hz, Duty%,
Data Hold, Max/Min i NCV (bezdotyko-

Rys. 6. KT200

Unikalne i innowacyjne funkcje pomiarowe miernikÛw Brymen
ï EF ñ bezprzewodowa detekcja pola elektrycznego z sygnalizacjπ akustycznπ i typu Ñbargrafî
proporcjonalnπ do wielkoúci wykrywanego napiÍcia. Detektor jest umieszczony na koÒcu
nieruchomej szczÍki cÍgÛw pomiarowych. Wykorzystujπc do detekcji przewÛd pomiarowy
pod≥πczony do gniazda Ñ+î moøna identyfikowaÊ przewÛd fazowy,
ï AutoChek ñ automatyczny wybÛr funkcji pomiarowej DCV / ACV lub ? w zaleønoúci od podanej
wielkoúci na wejúciach pomiarowych (przeprowadzana jest analiza sygna≥u na wejúciu),
ï Lo- Z ñ pomiar ACV z niskπ impedancjπ wejúciowπ (z automatycznym dopasowaniem od 10 kΩ
dla 100 V do 210 kΩ dla 600 V). Eliminuje wp≥yw na pomiary szczπtkowych napiÍÊ-zjaw
indukowanych w obwodzie pomiarowym,
ï Auto VA ñ automatyczny wybÛr funkcji pomiarowej ACV, DCV lub ACA w zaleønoúci od podanej
wielkoúci na wejúciach pomiarowych z czasem zw≥oki 100 ms ñ co zwalnia operatora z
koniecznoúci rÍcznego wybierania tych funkcji pomiarowych,
ï Hi ñ Lo Logging ñ mierzony sygna≥ jest prÛbkowany z maksymalnπ czÍstotliwoúciπ prÛbkowania
a wartoúÊ maksymalna pomiaru Hi i wartoúÊ minimalna pomiaru Lo sπ zapisywane do wewnÍtrznej
pamiÍci miernika w cyklu 1 para (Hi-Lo) z okresu 1 min. Moøe byÊ zarejestrowane 5400 par (HiLo), co daje maksymalny czas logowania 5400 minut (seria BM130),
ï THD% ñ R 0,0%~99,9% - % stosunek RMS harmonicznych do RMS ca≥kowitego,
ï THD% ñ F 0,0%~999,9% - % stosunek RMS harmonicznych do RMS czÍstotliwoúci podstawowej,
ï PF ñ wspÛ≥czynnik mocy (0,0?0,99) obliczany do 51. harmonicznej (seria BM150),
ï RS 232 ñ miniaturowe optyczne z≥πcze transmisji danych do PC (serie BM130 i BM150).

we wykrywanie pola elektrycznego). Obudowa o gruboúci 36 mm ze zintegrowanymi antypoúlizgowymi nak≥adkami zapewnia wygodne i pewne trzymanie miernika
w d≥oni podczas pomiarÛw. Prze≥πcznik
obrotowy zakresÛw (rÛwnieø zaopatrzony
w antypoúlizgowπ nak≥adkÍ) jest tak usytuowany, øe moøliwa jest zmiana zakresu
pomiarowego w jednej rÍce nawet w rÍkawicy. Waga miernika wynosi 300 g.
Ergonomiczne cÍgi pomiarowe nowego
kszta≥tu ≥πczπ w sobie wymÛg zapewnie-

nia odpowiedniej wytrzyma≥oúci i stabilnoúci. Ich wyd≥uøony eliptyczny i wysmuk≥y kszta≥t umoøliwia natomiast wygodne
pomiary przy zagÍszczonych wiπzkach.
CHY9001 (rys. 8)
CHY9001 to najnowsza konstrukcja firmy CHY umoøliwiajπca pomiary w instalacjach Kat III 1000 V (EN 61010-1)
i z ochronπ na przeciπøenie wejúÊ pomiarowych 600 V. NapiÍcia i prπdy przemienne mierzone sπ w paúmie 40-500Hz. Prπd
56

Rys. 7. KEW2040

Rys. 8. CHY9001
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Tab. 2. Parametry wybranych miernikÛw cÍgowych AC

FUNKCJE DODATKOWE

FUNKCJE POMIAROWE

MODEL
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KEW 2031

KT 200

KEW 2040

CHY 9001

BM 115

BM 135

BM 155

CIE 2604

Max úrednica
przewodu

∅24 mm

∅24 mm

∅33 mm
(szyna 10x50)

∅35 mm

∅45 mm

∅45 mm

∅45 mm

∅57 mm.
(szyna 18x70mm)

TrueRMS
(ACA i ACV)

















Prπd
przemienny AC

20/200A

40/400A

600A

40/400/600A

400/1000A

NapiÍcie
przemienne AC

ó

400/600V

6/60/600V

400m/4/40/400./
600V

400m/4/40/40
0./600V

600V

600V

3,2/32/320/750V

NapiÍcie sta≥e
DC

ó

400/600V

600m/6/60/
600V

400m/4/40/400./
600V

400m/4/40/
400./600V

600V

600V

320m/3,2/32/320/
1000V

Rezystancja Ω

ó

400/4000Ω

600/6k/60k/60
0k./6M/60MΩ

400/4k/40k/400k./
4M/40MΩ

400/4k/40k/40
0k/4M/40MΩ

999,9Ω

999,9Ω

320/3,2k/32k/320k/
30MΩ

PojemnoúÊ C

ó

ó

ó

40n/400n/4µ/40µ/
100µF

ó

ó

ó

ó

Hz

ó

ó

10/100/1k/
10kHz

5/50/500/5k/50k/
500k/5MHz

ó

5˜500Hz

5˜500Hz

320/3200/32kHz

DUTY

ó

ó

0.1 ˜ 99.9 %

10 ˜ 90 %

ó

ó

Temperatura T

ó

ó

ó

ó

ó

-50∞C˜300∞C

-50∞C˜300∞C

ó

Moc

ó

ó

ó

ó

ó

ó

600kVA/kW/
kVAR

ó

WspÛ≥czynnik
mocy PF

ó

ó

ó

ó

ó

ó

0,10˜0,99

ó

THD%-R /
THD%-F

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

HOLD /
Peak HOLD

/

/

/

/

/

/

/

/

Max/Min

















∆ZERO

















Bargraf
analogowy

















Podúwietlenie
LCD

















Detekcja pola
elektrycznego

















RS-232 /
LoggerClamp

/

/

/

/

/

/

/

/

AC jest mierzony do 600 A z maksymalnπ rozdzielczoúciπ 0,01 A dla maksymalnych úrednic przewodu 35 mm. Wyniki
pomiarÛw sπ przedstawiane na podúwietlanym
wyúwietlaczu
cyfrowym
LCD 3999 maks..
Z funkcji pomiarowych naleøy wymieniÊ pomiar czÍstotliwoúci w zakresie 5 Hz
do 5 MHz (maksymalna rozdzielczoúÊ
0,001 Hz) i pojemnoúci do 100 uF. Funkcje specjalne to Duty% (dzia≥ajπca takøe
w przypadku silnie zniekszta≥conych przebiegÛw), pomiar rÛønicowy, Hold, NCV
(detekcja bezprzewodowa pola elektrycznego). Miernik posiada ergonomicznπ
dwukomponentowπ antyudarowπ obudowÍ z nak≥adkami antypoúlizgowymi.
Odmiana CHY9101 tego miernika posiada wyd≥uøone cÍgi pomiarowe (úrednica 34 mm maks., szyna 16 x 60 mm)
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i umoøliwia pomiar prπdu do 1000 A
(maksymalna rozdzielczoúÊ 0,01 A)
ñ przy identycznych pozosta≥ych w≥aúciwoúciach.
BM115, BM135, BM155 (rys. 9)
BM115, BM135 i BM155 to przedstawiciele najnowszych trzech serii miernikÛw firmy Brymen, dedykowanych dla
energetyki i przemys≥u.
Posiadajπ najwyøszy stopieÒ bezpieczeÒstwa: ochrona przeciwprzepiÍciowa 6,5 kV (udary 1,2 / 50us), ochrona na
przeciπøenie wejúÊ do 600 V. Zapewniajπ
one bezpieczeÒstwo pomiarÛw zgodnie
z PN-EN61010 w instalacjach KAT III
600 V.
Mierniki posiadajπ identyczne obudowy
i cÍgi pomiarowe. CÍgi pozwalajπ na pomiary dla przewodÛw o úrednicy do 45 mm,

40/400/1000A 40/400/1000A

32/320/1000A

ó

a ich wysmuk≥y kszta≥t u≥atwia przeprowadzanie pomiarÛw. Dodatkowa os≥ona Guard zamykajπca przestrzeÒ wewnÍtrznπ cÍgÛw od strony obudowy zwiÍksza bezpieczeÒstwo podczas pomiaru prπdu.
Mierniki posiadajπ czytelne wyúwietlacze cyfrowe LCD o wysokim zliczaniu
do 4000, 6000 i 9999 maks., z szybkim
prÛbkowaniem 3~5 razy / s ñ w zaleønoúci
od modelu. Pozosta≥e podstawowe funkcje
to: ACV/DCV (600 V); R; C, Hz, test diody i ciπg≥oúci po≥πczeÒ z sygnalizacjπ akustycznπ, APO (autowy≥πczanie), Hold.
Mierniki firmy Brymen posiadajπ (w zaleønoúci od modelu) ca≥y szereg unikalnych
i innowacyjnych funkcji.
BM115
BM115 to podstawowy miernik serii 1
mierzπcy prπd przemienny cÍgami do
styczeÒ 2006
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Rys. 10. Wyúwietlacz miernika BM155

serii wyrÛønia funkcja rejestracji Hi-Lo
Logging oraz z≥πcze RS232. Pozwala to na
rejestracjÍ wynikÛw przeprowadzanych
pomiarÛw we w≥asnej pamiÍci miernika.
Wszystkie trzy modele mierzπ napiÍcie
i prπd przemienny typu TrueRMS w szerokim paúmie 40 Hz ñ 3,1 kHz oraz temperaturÍ i czÍstotliwoúÊ. Najwyøszy model
BM135 ma podúwietlany LCD oraz funkcjÍ THD%-R.

Rys. 9. BM155

1000 A z maksymalnπ rozdzielczoúciπ
0,1 A (najwyøszy model BM118 True RMS
mierzy prπd cÍgami do 2000 A z maksymalnπ rozdzielczoúciπ 0,1 A i posiada dodatkowo funkcje Hz, EF, AutoCheck i Lo-Z).
BM135
BM135 podobnie jak pozosta≥e modele
serii 2. (BM131, BM132) mierzy prπd
przemienny cÍgami do 1000 A z maksymalnπ rozdzielczoúciπ 0,01 A. Mierniki tej

Rys. 11. SposÛb pomiaru mocy miernikiem BM155

BM155
BM155 podobnie jak pozosta≥e modele
serii 3 (BM151, BM152) to miernik cÍgowe z pomiarem mocy i ze z≥πczem RS232
i pomiarem prπdu przemiennego cÍgami
do 1000 A z maksymalnπ rozdzielczoúciπ
0,01 A. Wszystkie modele grupy mierzπ
napiÍcie i prπd przemienny typu True
RMS w paúmie 40 Hz ñ 3,1 kHz oraz czÍstotliwoúÊ. Najwaøniejsza funkcja BM155
i pozosta≥ych miernikÛw serii to pomiar
mocy czynnej (kW), biernej (kVA) i pozornej (kVAR) w zakresie od 0,00 ñ 600,0 kW
dla wspÛ≥czynnika mocy (PF) 0,99 ñ 0,01
w zakresie do 51 harmonicznej. RÛwnolegle ze wskazywaniem mocy na wyúwietlaczu g≥Ûwnym na wyúwietlaczu pomocniczym wyúwietlana jest wartoúÊ wspÛ≥czynnika mocy (PF).
Wszystkie modele tej serii majπ funkcje:
AutoVA i zapamiÍtania wartoúci szczytowej prπdu i napiÍcia przemiennego (PIK-rms HOLD) z czasem odpowiedzi 65 ms.
Mierniki BM152 i BM155 dodatkowo
mierzπ temperaturÍ i majπ podúwietlane
wyúwietlacze. BM155 wyposaøony jest
ponadto w funkcjÍ THD%-F. Funkcja ta
wylicza wspÛ≥czynnik zawartoúci harmonicznych w mierzonej instalacji do 51 harmonicznej w sposÛb zgodny z wytycznymi
normy PN-EN 50160 okreúlajπcej zasady
pomiaru wskaünikÛw jakoúci energii.
DziÍki temu miernikiem BM155 moøna
w prosty sposÛb sprawdziÊ jakoúÊ energii
elektrycznej w mierzonej instalacji co do
tego parametru.

Rys. 12. CIE2604

CIE2604 (rys. 12)
CIE2604 to miernik z wytrzyma≥π obudowπ i ekstremalnymi cÍgami, dedykowany zw≥aszcza dla energetyki. Umoøliwia
pomiary w instalacjach KAT III 1000 V.
Mierzy prπd przemienny w paúmie 50-400
Hz do 1000 A z maksymalnπ rozdzielczoúciπ 0,01 A. Jego solidne cÍgi umoøliwiajπ pomiar dla maksymlanej úrednicy przewodu 57 mm (szyna 18 x 70 mm). Wyúwietlacz LCD 3200 maks. posiada rÛwnieø bargraf analogowy. CHY2604 mierzy
teø napiÍcie sta≥e do 1000 V i przemienne
do 750 V, a z funkcji dodatkowych ñ czÍstotliwoúÊ.
Funkcje specjalne to Peak Hold (zapamiÍtanie wartoúci szczytowych) oraz Hold,
Max i APO (autowy≥πczanie).
mgr inø.
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