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Analizator 
jakości zasilania 
HIOKI PQ3100
Nowy, przenośny analizator 
jakości zasilania PQ3100 (fot. 1) 
wyprodukowany przez japońską fi rmę 
HIOKI łączy funkcje pomiaru, rejestracji 
i analizy danych pomiarowych.

Analizator PQ3100 ma czte-
ry kanały pomiarowe napięcia 
i cztery prądu. Wszystkie kana-
ły są przystosowane do pomiaru 
napięć i prądów zarówno prze-
miennych jak i stałych. Mierzo-
ne napięcie doprowadza się bez-
pośrednio przewodami, a prąd 
za pośrednictwem czujników 
cęgowych. Funkcja pomiaru na-
pięć i prądów stałych przydaje 
się m.in. przy monitorowaniu 
i analizowaniu jakości zasilania 
energią słoneczną i wiatrową.

Analizator spełnia wymagania 
normy IEC 61000-4-30 na klasę 
S i zapewnia jego użytkowniko-
wi wysoki poziom bezpieczeń-
stwa (kategorie pomiarowe: III 
1000 V i IV 600 V). Przyrządem 
można dokonywać pomiarów 
w różnych układach: od jedno-
fazowych-dwuprzewodowych 
do trójfazowych-czteroprze-
wodowych. Oferuje go fi rma 
Labimed Electronics.

Nowy analizator jest produ-
kowany równolegle z analizato-
rem PW3198, wprowadzonym 
na rynek przyrządów pomiaro-
wych kilka lat temu. W załączo-
nej tablicy porównano własno-
ści obu tych przyrządów.

Parametry mierzone 
i rejestrowane
PQ3100 mierzy i rejestruje na-
pięcia przemienne i stałe, prą-

dy przemienne i stałe, moce, 
energie i harmoniczne.

Parametry obliczane i reje-
strowane wraz z pomiarem na-
pięcia przemiennego i prądem 
przemiennym wyszczególnio-
no w załączonej tablicy.

Po uaktualnieniu oprogramo-
wania fi rmowego przyrząd bę-
dzie też obliczał wartości wskaź-
ników migotania światła.

Doprowadzanie 
sygnałów pomiarowych
Gniazda pomiarowe napięcia 
i prądu są umieszczone w jed-
nym rzędzie, w górnej części 
obudowy analizatora (fot. 2). 
Do gniazd pomiarowych na-
pięcia dołącza się przewody 
kompletu L1000-05 zakończo-
ne wtykami banankowymi, bez-
piecznymi (z osłonką). Z kolei 
do gniazd pomiarowych prą-
du dołącza się przewody czuj-
ników cęgowych. Należy za-
znaczyć, że gniazda czujników 
w PQ3100 są przystosowa-
ne do wtyków PL14 stosowa-
nych wyłącznie przez HIOKI. 
Przewodem zakończonym ta-
kim wtykiem doprowadza się 
do analizatora nie tylko syg-
nał pomiarowy czujnika, lecz 
również zasilanie z przyrządu 
do czujnika. Własność ta przy-
daje się głównie, gdy zastoso-
wany do pomiaru prądu czujnik 

Fot. 1. Analizator jakości zasilania HIOKI PQ3100

cęgowy (na przykład elastycz-
ny lub typu AC/DC) wyma-
ga użycia osobnego zasilacza. 
Aby umożliwić używanie wraz 
z analizatorem PQ3100 czujni-
ków cęgowych starszych wer-
sji, z przewodem zakończonym 
wtykiem BNC, fi rma HIOKI 
oferuje opcjonalną przejściów-
kę ze standardu BNC na PL14 
o oznaczeniu L9910.

Przewodnik pomiarowo-
-konfi guracyjny
Quick-Set
Jest to łatwy do przyswojenia 
przewodnik ekranowy, który 
szybko prowadzi użytkowni-
ka przez kolejne kroki proce-
dury pomiarowej, poczynając 
od sporządzenia potrzebnych 
dołączeń, przez konfi gurację 
przyrządu i na rozpoczęciu reje-
stracji kończąc. Pierwszym kro-
kiem procedury jest wybranie 
typu układu (na przykład 3P4W 
– trójfazowy-czteroprzewodo-
wy) i połączenie okablowania 

pomiarowego z przyrządem, 
a w drugim dołączenie prze-
wodów napięcia i przewodów 
czujników cęgowych do obiek-
tu pomiarowego. W trzecim 
kroku przyrząd sprawdza au-
tomatycznie poprawność wy-
konanych dołączeń i wyświetla 
wynik tego sprawdzenia. Gdy 
wynik oceny jest negatywny, 
można wyświetlić ekran po-
mocy ekranowej. Na przykład, 
jeśli wynik negatywny spraw-
dzenia jest spowodowany od-
wrotnym założeniem cęgów 
jednego z czujników, przyrząd 
poinformuje użytkownika o tym 
i że w takim przypadku nie bę-
dzie mógł dokładnie zmierzyć 
mocy i współczynnika mocy. 
W czwartym kroku procedu-
ry trzeba wybrać, które para-
metry mają być rejestrowane 
i odstęp czasowy rejestracji, 
a w ostatnim, piątym, pozo-
staje już tylko, naciskając od-
powiedni przycisk, rozpoczę-
cie procesu rejestracji.
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Tablica. Porównanie własności analizatorów jakości zasilania PQ3100 i PW3198

Dane techniczne PQ3100 PQ3198

Częstotliwość podstawowa DC/50 Hz/60 Hz DC/50 Hz/60 Hz/400 Hz

Układy pomiarowe Jedna faza-dwa przewody, jedna faza-trzy przewody, trzy fazy-trzy przewody, trzy 
fazy-cztery przewody + kanał 4

Wejście napięcia
Liczba kanałów 4 (U4 nieizolowane) 4 (U4 izolowane od U1 do U3)

Maks. napięcie znamionowe 
między gniazdem a masą

1000 V (kategoria pomiarowa III)
600 V (kategoria pomiarowa IV) 600 V (kategoria pomiarowa IV)

Wejście prądu
Liczba kanałów 4 4

Zasilanie czujników Jest Brak

Parametry pomiarowe

Napięcie

Wartość ½ RMS (obliczana za jeden okres z odświeżaniem co pól okresu),
wartość RMS, szczyt przebiegu, napięcie stałe, współczynnik asymetrii, 

częstotliwość (1 okres/200 ms/10 s)
Współczynnik szczytu Brak

Prąd
Prąd rozruchowy (połowa okresu), wartość RMS, szczyt przebiegu, prąd stały, 

współczynnik asymetrii, współczynnik K
Wartość ½ RMS, wsp. szczytu Brak

Moc
Moc czynna, moc bierna, moc pozorna, współczynnik mocy, współczynnik mocy 

przesunięcia, energia czynna, energia bierna
Energia pozorna, koszt energii Brak

Migotanie Po przyszłym uaktualnieniu 
oprogramowania firmowego

Pst, Plt, ΔV10
(jednoczesny pomiar w 3 kanałach)

Harmoniczne Od rzędu 0. (DC) do 50., napięcie/prąd/moc, kąt fazowy (napięcie/prąd), różnica faz 
napięcie/prąd, całkowity współczynnik odkształceń harmonicznych (napięcie/prąd)

Interharmoniczne Od rzędu 0,5. do 49,5., napięcie/prąd

Harmoniczne wysokiego rzędu Brak Od 2 kHz do 80 kHz

Pomiar w funkcji 
czasu

Czas rejestracji Maks. 1 rok Maks. 1 rok, (55 tygodni przy włączonej 
funkcji powtarzania)

Odstęp czasowy rejestracji 200 ms/600 ms/150 okresów (przy sygnale 
wej. 50 Hz), 1/2/5/10/15/30 s do 2 h

150 okresów (przy sygnale wejściowym
50 Hz), 1/3/15/30 s do 2 h

Pomiar zdarzeń

Maksymalna liczba zapisanych 
zdarzeń 9999 x 365 dni rejestracji powtarzanej 1000 zdarzeń x 55 powtórzeń

Przetwarzanie statystyczne 
zdarzeń

Wyświetlanie liczby zdarzeń na dzień, 
na typ zdarzenia – po przyszłym 
uaktualnieniu oprogramowania 

firmowego

Brak

Akwizycja 
przebiegu

Przed 
zdarzeniem Maks. 1 s Brak

Przy zdarzeniu 200 ms 200 ms

Po zdarzeniu Maks. 10 s Maks. 1 s (przy serii zdarzeń)

Parametry zdarzeń
Mierzone parametry zdarzeń

Przepięcie, zapad, przerwa, fluktuacje częstotliwości, prąd rozruchowy, całkowity 
współczynnik odkształceń harmonicznych

Brak

Wartość RMS, szczyt przebiegu napięcia, 
szczyt przebiegu prądu, porównanie 
przebiegów napięcia, harmoniczne, 

współczynnik asymetrii, moc
Przepięcia przejściowe 2,2 kV, 200 kSa/s 6 kV, 2 MSa/s

Pomoc przy konfigurowaniu Przewodnik Quick Set Własność prostego ustawiania

Zakres temperatur i wilgotności względnych pracy Od -20°C do 50°C, ≤ 80% Od 0°C do 50°C, ≤ 80%

Zgodność z normą IEC 61000-4-30 Klasa S Klasa A

Należy jeszcze dodać, że wy-
bór rejestrowanych parametrów 
ułatwia pogrupowanie ich w ze-
stawy. Naciskając tylko jeden 
przycisk, można wybrać np. zda-

rzenia napięciowe (przyrząd wy-
chwytuje zdarzenia związane tyl-
ko z napięciem − na przykład 
problemy zasilania takie jak ano-
malie sprzętu), pomiar prądu roz-

ruchowego (próg pomiarowy zo-
staje ustawiony na 200% prądu 
skutecznego, a napięcie jest do-
prowadzane do wejścia kanału 1), 
rejestrację tylko danych trendów 

(wszystkie elementy zdarzeń zo-
stają wyłączone) lub pomiar zgod-
nie z normą EN 50160 (odstęp 
rejestracji zostaje ustawiony au-
tomatycznie na 10 minut).
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Pomiar napięcia
Efek tywny zakres napięć 
przemiennych mierzonych 
przez PQ3100 rozciąga się 
od 10 do 1000 V, stałych – od 
5 do 1000 V, a przepięć przej-
ściowych − do ±2200 V.

Dokładność pomiaru warto-
ści skutecznej napięcia wynosi 
±0,2% napięcia znamionowego, 
a zapadów i przepięć − ±0,3% 
napięcia znamionowego.

Pomiar prądu
Prądy przemienne i stałe są mie-
rzone w zakresie od 50 mA
do 5 kA. Z wyników pomia-
ru napięcia i prądu jest też ob-
liczana moc w zakresie od 50 W
do 6 MW.

HIOKI oferuje jako wyposaże-
nie opcjonalne szereg czujników 
cęgowych do użycia w różnorod-

nych aplikacjach pomiarowych. 
Na przykład czujnik CT7136 
o znamionowym prądzie prze-
miennym 600 A ma trzy przełą-
czane podzakresy: 0,5; 50; 500 A
i cęgi obejmujące przewód 
z mierzonym prądem o maksy-
malnej średnicy równej 46 mm. 
Z kolei czujnik CT7736 (o takim 
samym prądzie znamionowym) 
jest przystosowany do pomiaru 
zarówno prądów przemiennych 
jak i stałych i ma dwa przełącza-
ne podzakresy: 50 i 500 A oraz 
funkcję automatycznego zero-
wania pozostałości magnetycz-
nej w cęgach po pomiarze prą-
du stałego. Ta ostatnia własność 
pozwala rejestrować prąd sta-
ły przez długi czas, bez obaw, 

że dryft punktu zerowego wpły-
nie negatywnie na dokładność 
danych pomiarowych.

Czujnik CT7116 zaprojek-
towano specjalnie do pomiaru 
prądów upływowych. Czujnik 
o znamionowym prądzie po-
miarowym 6 A ma trzy prze-
łączane podzakresy: 50 mA,
500 mA i 5 A. Lekko wydłu-
żone cęgi czujnika mogą objąć 
przewód o maksymalnej śred-
nicy równej 40 mm.

Firma HIOKI oferuje też trzy 
czujniki elastyczne mierzące wy-
łącznie prąd przemienny i przy-
datne, gdy pomiary wykonuje 
się w ciasnych, trudno dostęp-
nych miejscach. Cęgi czujników 
CT7044, CT7045 i CT7046 
różnią się tylko maksymalną 
średnicą obejmowanego prze-
wodu (odpowiednio 100, 180 

i 254 mm) i masą. Czujniki o zna-
mionowym prądzie mierzonym 
6000 A mają trzy przełączane 
podzakresy pomiarowe: 50, 500 
i 5000 A.

Wszystkie czujniki oferowane 
obecnie przez HIOKI do współ-
pracy z analizatorem PQ3100 
mają przewód zakończony wty-
kiem typu PL14.

Wychwytywanie 
i rejestracja zdarzeń
PQ3100 rejestruje dane tren-
dów jednocześnie dla wszyst-
kich parametrów. Gdy wykryje 
anomalię zasilania (zdarzenie), 
natychmiast ją rejestruje. Dla 
każdego kolejnego odstępu 
czasowego rejestracji oblicza 

i zapisuje wartości minimalne, 
maksymalne i średnie, dzię-
ki czemu informacje o war-
tościach szczytowych nie są 
tracone.

Przyrząd rejestruje fl uktua-
cje połowy wartości skutecznej 
(½ RMS) za czas 30 s, gdy po-
jawi się pik lub gwałtowny spa-
dek napięcia lub, gdy popłynie 
prąd rozruchowy.

PQ3100 wykrywa i rejestruje 
zdarzenia mające postać doryw-
czych przepięć o częstotliwo-
ści sieciowej, przepięć przej-
ściowych, zapadów napięcia, 
krótkich przerw w zasilaniu, 
fl uktuacji częstotliwości sieci, 
prądów rozruchowych i całko-
witego współczynnika odkształ-
cenia (THD). Przyrząd może za-
rejestrować maksymalnie 9999 
zdarzeń, codziennie, przez rok. 

Po uaktualnieniu oprogramowa-
nia fi rmowego staną się wkrótce 
dostępne funkcje przetwarzania 
statystycznego zdarzeń. Przy-
rząd będzie mógł wtedy wy-
świetlać liczbę zdarzeń, które 
wystąpiły w danym dniu wraz 
z podziałem na typ zdarzenia.

Warunki wyzwalania rejestracji 
w momencie wykrycia zdarzenia 
można skonfi gurować równole-
gle dla wszystkich zdarzeń, a re-
jestrowane dane monitorować 
(przeglądać na ekranie) na bieżą-
co, w trakcie pomiaru. PQ3100 
rejestruje przebieg sygnału mak-
symalnie przez 1 sekundę, zanim 
dana anomalia wystąpi i przez 
10 sekund po jej wystąpieniu. 
Własność ta przydaje się m.in. 

przy potrzebie przeprowadze-
nia analizy danych, biorąc w tym 
celu badaną anomalię w „pomia-
rową klamrę” lub zweryfi kowa-
nia powrotu do stanu normal-
nego kondycjonera sieciowego 
pracującego w systemie zasila-
nia energią słoneczną.

Pamięć wewnętrzna 
i zewnętrzna
PQ3100 ma wewnętrzną pa-
mięć o pojemności 4 GB. Zapi-
suje w niej (maksymalnie w 64 
plikach) wyłącznie dane usta-
wień i dane rejestracji trendów. 
Z kolei dane zdarzeń oraz kopie 
zdjęć ekranu gromadzi wyłącz-
nie na karcie pamięci – nośniku 
pamięci zewnętrznej. Jeśli karta 
pamięci nie jest włożona lub nie 
ma na niej już wolnego miejsca, 
to dane są zapisywane w pamię-
ci wewnętrznej. Po zakończeniu 
rejestracji, jeśli karta pamięci bę-
dzie włożona zanim przyrząd zo-
stanie włączony lub nowa reje-
stracja rozpocznie się, to dane 
zapisane w pamięci wewnętrz-
nej zostają automatycznie prze-
pisane na tę kartę.

Analizator jest przystosowany 
do obsługi kart pamięci SD o po-
jemności znamionowej do 2 GB 
i karty SDHC do 32 GB. Kar-
ty dostarcza HIOKI wyłącznie 
jako akcesoria opcjonalne. Obec-
nie oferuje dwie karty (Z4001 
i Z4003) w wersji spełniającej 
normy przemysłowe, o pojem-
nościach równych odpowiednio 
2 i 8 GB. Firma zastrzega przy 
tym, że używanie z analizatorem 
PQ3100 tylko tych kart gwaran-
tuje dotrzymanie parametrów 
rejestracji wyspecyfi kowanych 
w danych technicznych przyrządu.

Maksymalny czas rejestracji, 
który można uzyskać dla kar-
ty o danej pojemności, zależy 
od ustawionego w przyrządzie 
czasu odstępu rejestracji (patrz 
tablica) i czy zapisywana treść 
zawiera dane harmonicznych. 
Niezależnie od tych uwarunko-
wań czas rejestracji jest ograni-
czony do roku.

Fot. 2. Gniazda pomiarowe analizatora PQ3100



Fot. 3. Skrzynia na analizator PQ3100 o stopniu ochrony IP65

tów. Wyświetlana na nim treść 
jest odświeżana co 0,5 s.

Zakres wyświetlania napię-
cia rozciąga się od 2 do 1300 V, 
prądu od 0,4 do 130% podza-
kresu, a mocy od 0,0 do 130% 
podzakresu.

Przyrząd mierzy wszystkie pa-
rametry w tym samym czasie, 
a użytkownik może weryfi kować 
na bieżąco warunki pomiarowe. 
Dane wszystkich parametrów 
pomiarowych może obserwo-
wać, przełączając po prostu ko-
lejne ekrany: przebiegów, warto-
ści skutecznych, harmonicznych, 
wykresów wektorowych itd.

Zasilanie
Do zasilania analizatora można 
używać zewnętrznego zasila-
cza sieciowego Z1002 lub pakie-
tu akumulatorów Z1003. Pakiet 
akumulatorów NiMH ma napię-
cie wyjściowe 7,2 V i pojemność
4500 mAh. W pełni naładowany 
wystarcza na 8 godzin ciągłej pra-
cy. Przyrząd dołączony do sieci 
automatycznie ładuje akumulato-
ry, niezależnie czy jest włączony, 
czy też nie. Stan pełnego nałado-
wania uzyskuje po 5,5 h.

Wymiary i masa
Obudowa analizatora ma wy-
miary 300 x 211 x 68 mm 
(włącznie z elementami wy-
stającymi) i stopień ochro-
ny IP30. Przyrząd z włożo-
nym pakietem akumulatorów 
Z1003 ma masę 2,5 kg.

Wyposażenie 
standardowe i opcjonalne
Producent dostarcza wraz z ana-
lizatorem komplet pomiarowy 
napięcia L1000-05 zawierający 
pięć trzymetrowych przewodów 
i pięć chwytaków krokodylowych 
o różnych kolorach, a ponadto 
zasilacz sieciowy Z1002, pakiet 
akumulatorów Z1003, przewód 
USB, pasek i CD z programem 
„PQ ONE”.

Jako wyposażenie opcjonalne 
można zakupić cęgowe czujni-
ki prądu, przewód przejściowy 
L9910 (z BNC na PL14), karty 
pamięci Z4001 (2 GB) i Z4003 
(8 GB), adaptery magnetycz -
ne Z9804-01 (czerwony)
i Z9804-02 (czarny) − do moco-
wania sond przewodów L1000-
05 na śrubach M6, nesesery 
C1001 i C1009, walizę na kółkach 
C1002 oraz skrzynię o stopniu 
ochrony IP65 (fot. 3).

HIOKI oferuje też trzy „eko-
nomiczne” zestawy „value kits” 
zawierające oprócz analizatora 
PQ3100 kartę pamięci Z4001 
(2 GB), neseser C1009 i kom-
plet cęgowych czujników prądu. 
W wyposażeniu wersji PQ3100-
91, PQ3100-92 i PQ3100-94 są 
odpowiednio: dwa czujniki cę-
gowe CT7136 (600 A AC, φ 
46 mm), cztery czujniki CT7136 
i cztery czujniki elastyczne CT7045 
(6000 A AC, φ 180 mm).  ■

mgr inż. Leszek Halicki,
Labimed Electronics

Kieszonkowy multimetr cyfrowy DT4223
WAR TO WIEDZIEĆ

Japońska fi rma HIOKI wyprodukowała multimetr cyfrowy nadający się idealnie do testów elek-
trycznych. Przyrząd ma innowacyjną funkcję ochrony w trakcie pomiaru przed fałszywym wyzwole-
niem bezpiecznika różnicowego. Informuje też przed zbyt dużym napięciem wejściowym. Filtr dolno-
przepustowy odcina wysokie harmoniczne, co przydaje się przy pomiarach składowej podstawowej 
w układach falowników. Funkcja True RMS pozwala na dokładny pomiar napięć odkształconych (w pa-
śmie od 40 Hz do 1 kHz). DT4223 mierzy napięcie przemienne i stałe z podstawową dokładnością 
0,5% i z automatycznym wykrywaniem typu sygnału, a ponadto rezystancję i częstotliwość. Spraw-
dza ciągłość obwodu i diodę. Ma podświetlany wyświetlacz o maksymalnym wskazaniu 6000 z au-
tomatycznym „zamrażaniem” bieżącego wskazania. Dzięki solidnej konstrukcji wytrzymuje upadek 
z wysokości 1 m. Pracuje niezawodnie w zakresie temperatur od -10°C do 50°C. Przewody pomia-
rowe można wygodnie okręcić z tyłu obudowy. Spełnia wymagania na kategorie pomiarowe IV 300 V
i III 600 V. Przyrząd oferuje w Polsce fi rma Labimed Electronics Sp. z o.o.

(Labimed Electronics)

Interfejsy 
i oprogramowanie
HIOKI montuje w PQ3100 
komputerowe interfejsy LAN, 
USB, RS-232C oraz interfejs 
zdalnego sterowania EXT I/O.
Ze strony internetowej tej 
fi rmy można pobrać aktualną 
wersję programu „PQ ONE” 
do analizy danych pomiaro-
wych i tworzenia raportów. 
Za pomocą tego programu 
można sporządzać wykresy 
trendów zmian w funkcji czasu 
parametrów takich jak napięcie, 
prąd, częstotliwość, harmo-
niczne, współczynnik asyme-
trii, moc i energia, a ponadto 

wyświetlać dane statystyczne 
zdarzeń w postaci wykresów 
słupkowych i list.

Analizatorem PQ3100 moż-
na sterować z odległego miejsca 
przez sieć Ethernetu, konfi guru-
jąc ustawienia oraz monitorując 
dane pomiarowe. Po zainstalo-
waniu uaktualnienia oprogra-
mowania fi rmowego można 
będzie zdalnie ładować dane 
z PQ3100 do komputera, uży-
wając do tego funkcji FTP.

Wyświetlanie
Kolorowy wyświetlacz LCD-TFT 
analizatora ma przekątną 6,5 cala 
i rozdzielczość 640 na 480 punk-


