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KEW 6315 to analizator jakoúci
energii adresowany do szerokie-
go grona uøytkownikÛw. DziÍki

swej uniwersalnoúci nadaje siÍ do zastoso-
wania w wielu dziedzinach energetyki.
Miernik ma niewielkie gabaryty i masÍ,
bÍdπc przy tym zaawansowanym urzπdze-
niem umoøliwiajπcym: rejestrowanie wie-
lu parametrÛw elektrycznych, analizÍ ja-
koúci energii zgodnie ze standardami IE-
C61000-4-3 klasa S oraz EN50160, bez-
przewodowy przesy≥ danych za pomocπ
Bluetooth zarÛwno do komputerÛw PC,
jak i coraz popularniejszych urzπdzeÒ An-

droid (tablety, smartfony ñ darmowa apli-
kacja KEW Smart 6315 jest dostÍpna do
pobrania w sklepie Google Play).

W≥aúciwoúci

DziÍki intuicyjnemu interfejsowi i funk-
cjom pomocniczym, takim jak np. Quick
Start Guide (Przewodnik Szybkiego Startu
wspomagajπcy szybkie ustawienie para-
metrÛw pomiaru i rozpoczÍcie rejestracji
danych) czy Wiring Check (sprawdzenie
poprawnoúci po≥πczeÒ, wraz ze wskaza-
niem idealnych wykresÛw wektorowych

prπdÛw i napiÍÊ odpowiednich dla danego
uk≥adu), pos≥ugiwanie siÍ miernikiem nie
przysparza problemÛw. Urzπdzenie zapro-
jektowano zgodnie z wymogami bezpie-
czeÒstwa IEC61010-1 CAT IV 300V /
CAT III 600V / CAT II 1000V. 

Pomiary

Analizator moøe pracowaÊ w rÛønych
uk≥adach pod≥πczenia do sieci: 1P2W,
1P3W, 3P3W, 3P4W, wspÛ≥pracujπc z 15
rodzajami przystawek cÍgowych, od mo-
deli umoøliwiajπcych pomiar prπdÛw rzÍ-
du 1 mA, np. up≥ywowych, do elastycz-
nych przystawek typu cewka Rogowskie-
go o zakresie 3000 A. Obok szerokiej roz-
piÍtoúci mierzonych prπdÛw (do 3 kA)
i napiÍcia (do 1 kV) dalsze poszerzenie za-
kresÛw w gÛrÍ i w dÛ≥ zapewniajπ ustawia-
ne przek≥adnie CT i VT (od 0,01 do
9999,99). Mierzone sπ rzeczywiste warto-
úci skuteczne (TrueRMS) sygna≥Ûw. Do-
datkowo miernik wyposaøony jest w dwa
wejúcia analogowe sygna≥Ûw napiÍcio-
wych DC 100 mV / 1000 mV / 10 V do
pod≥πczenia np. termometru czy luksomie-
rza, oraz jedno wyjúcie cyfrowe.

Kolejne z mierzonych i rejestrowanych
parametrÛw to: czÍstotliwoúÊ, moc czynna,
bierna i pozorna, wspÛ≥czynnik mocy (PF),
prπd w przewodzie neutralnym, harmonicz-
ne prπdÛw, napiÍÊ i mocy czynnej (do 50
rzÍdu), energia czynna, bierna i pozorna
wraz z informacjπ o kierunku jej przep≥y-
wu, tj. czy energia jest pobierana z uk≥adu,
czy dostarczana do niego. Dochodzπ do te-
go parametry jakoúciowe, takie jak wystÍ-
powanie przerw, zapadÛw, wzrostÛw, prze-
piÍÊ (z uúrednianiem co 10 ms dla f = 50Hz
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Przy obecnym poziomie rozwoju technologicznego zapewnienie wysokich parametrÛw zasi-
lania staje siÍ kluczowym aspektem funkcjonowania firm, zak≥adÛw, ciπg≥oúci procesÛw i bez-
pieczeÒstwa. Odbiorcy, zarÛwno przemys≥owi, jak i indywidualni coraz czÍúciej wymagajπ
monitorowania jakoúci zasilania poprzez stosowanie odpowiednich narzÍdzi. Jednym z takich
urzπdzeÒ jest miernik KEW 6315, japoÒskiej firmy Kyoritsu. Dystrybutorem rozwiπzania na
polskim rynku jest firma Biall.
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lub 8,3 ms dla f = 60Hz), badanie stanÛw
nieustalonych (przepiÍcia, impulsy ñ z czÍ-
stotliwoúciπ prÛbkowania co 2,4 μs) oraz
analiza zniekszta≥ceÒ z wyborem THD%-F
i THD%-R dla prπdÛw i napiÍÊ. Realizo-
wane sπ takøe funkcje pomiarÛw prπdÛw
rozruchowych oraz badanie asymetrii za-
silania. Ponadto przyrzπd prowadzi kalku-
lacjÍ parametrÛw Plt i Pst okreúlajπcych
zjawisko migotania úwiat≥a (ang. flicker)
zgodnie z IEC61000-4-15. Dodatkowo
miernik moøe wyliczyÊ niezbÍdnπ pojem-
noúÊ baterii kondensatorÛw potrzebnπ do
uzyskania øπdanej wartoúci wspÛ≥czynni-
ka mocy.

Pomiar zapotrzebowania na moc

Interesujπcπ funkcjπ jest pomiar zapo-
trzebowania na moc. Jest ona pomocna
przy szacowaniu poboru energii przez do-
wolne urzπdzenie lub uk≥ad. Miernik na
podstawie czπstkowych danych (pobra-
nych w subinterwa≥ach) wylicza wartoúÊ
zapotrzebowania na moc oraz prognozuje
zapotrzebowanie na koniec zadanego in-
terwa≥u. Wyúwietlane sπ rÛwnieø informa-
cje na temat zanotowanej maksymalnej
oraz bieøπcej wartoúci energii i obliczana
jest prognoza. Zgromadzone dane mogπ
byÊ przedstawione w postaci wykresu.

Prezentacja danych ñ wyúwietlacz

KEW 6315 jest wyposaøony w duøy,
czytelny, kolorowy wyúwietlacz TFT, na
ktÛrym mogπ byÊ prezentowane wartoúci
chwilowe oraz linie trendu dotyczπce
wszystkich mierzonych parametrÛw, jak
rÛwnieø graficzne wykresy wektorowe,
kszta≥ty przebiegÛw prπdÛw i napiÍÊ, ana-
liza harmonicznych ñ dla trzech faz. Jeúli
chodzi o parametry jakoúciowe, to w kaø-
dej chwili istnieje moøliwoúÊ wglπdu w li-
stÍ zawierajπcπ symbol odpowiedniego
zdarzenia, tzn. wzrostu, zapadu, przerwy,
przepiÍcia czy prπdu rozruchowego wraz
z datπ i czasem jego wystπpienia. Moøna
obejrzeÊ listÍ wszystkich lub wybraÊ ekran
zawierajπcy informacje o tylko jednym ty-
pie zdarzeÒ.

Obs≥uga danych

Przyrzπd ma moøliwoúÊ zapisu danych
na karcie pamiÍci typu SD i w wewnÍtrz-
nej pamiÍci oraz transmitowania ich do
PC. Wed≥ug producenta miernik obs≥ugu-
je karty pamiÍci o pojemnoúci 2 GB, choÊ
praktyka pokazuje, øe bez problemu
wspÛ≥pracuje z kartami nawet do 32 GB,
przez co otrzymuje siÍ moøliwoúÊ d≥ugo-
trwa≥ej rejestracji wszystkich parametrÛw. 

Do urzπdzenia do≥πczona jest p≥yta CD
z oprogramowaniem KEW Windows.
Oprogramowanie to pozwala na pobiera-
nie zapisanych danych z urzπdzenia oraz
ich dalszπ analizÍ, wyúwietlanie przebie-
gÛw, tabel zawierajπcych wszystkie zebra-
ne przez analizator podczas rejestracji in-
formacje, ≥πcznie z przygotowaniem rapor-
tu zgodnoúci z normπ EN50160, raportu
zuøycia energii czy eksportem danych do
PDF. Co waøne, zapisywane przez anali-
zator dane mogπ byÊ zaimportowane do
Microsoft Office Excel, dziÍki czemu ich
obrÛbka poza oprogramowaniem produ-

centa jest jak najbardziej moøliwa i nie po-
winno przysporzyÊ to wiÍkszych proble-
mÛw osobom zaznajomionym z progra-
mem Excel. KEW Windows daje rÛwnieø
moøliwoúÊ zdalnej zmiany ustawieÒ mier-
nika. Dodatkowo dziÍki aplikacji uøytkow-
nik moøe prowadziÊ rÛwnoczesne pomiary
w czasie rzeczywistym dwoma zsynchro-
nizowanymi analizatorami KEW 6315.

Pozosta≥e informacje

Przyrzπd posiada zasilanie bateryjne
i sieciowe. DziÍki specjalnemu adaptero-
wi miernik moøe zostaÊ zasilony z bada-
nej instalacji, natomiast pokrowiec z ma-
gnesem umoøliwia zawieszenie urzπdzenia
np. wewnπtrz rozdzielnicy. Analizator ma
niewielkie wymiary: 120 x 68 x 175 mm
i masÍ poniøej 1 kg, dziÍki czemu jest to
sprzÍt rzeczywiúcie ≥atwy do przenoszenia.
Producent dostarcza miernik w torbie przy-
stosowanej do bezpiecznego transportu
wraz z pe≥nym kompletem akcesoriÛw,
m.in. cÍgami i przewodami pomiarowymi,
przewodem zasilajπcym, czytnikiem kart
SD, instrukcjπ itp.

Biorπc pod uwagÍ mnogoúÊ oferowa-
nych funkcji, szeroki wybÛr przystawek
pomiarowych i akcesoriÛw oraz cenÍ, ja-
poÒski miernik zalicza siÍ do czo≥Ûwki
urzπdzeÒ w swojej klasie. 

Wojciech Fuszara

Autor jest pracownikiem 

firmy Biall
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Rys. 2. Analizator moøe pracowaÊ m.in. z ela-
stycznymi przystawkami typu cewka Rogowskie-
go o zakresie 3000 A

Rys. 3. Gniazda komunikacyjne, wyjúÊ i wejúÊ,
karty pamiÍci

Rys. 4. Producent dostarcza miernik w torbie
przystosowanej do bezpiecznego transportu
wraz z pe≥nym kompletem akcesoriÛw
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