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Analizator jakości zasilania 
HIOKI PW3198

Posługując się analizatorem PW3198 (rys. 1) można szybko i do-
kładnie diagnozować problemy z zasilaniem w miejscu ich występo-
wania. Może to być np. wadliwe działanie sprzętu elektrycznego, jego 
awaria, resetowanie, przegrzanie lub zniszczenie w wyniku spalenia. 
PW3198 może wykonywać zarówno krótkotrwałe, jak i długoter-
minowe pomiary niezbędne do określenia jakości zasilania i analizo-
wać niekorzystne zjawiska trudne do wykrycia lub występujące spo-
radycznie. Przyrząd ułatwia konserwowanie sprzętu elektrycznego 
i sprawdzanie pracy systemów wytwarzających energię elektryczną, 
w tym też z energii wiatrowej i słonecznej. Umożliwia ciągłą ocenę 
parametrów, takich jak fl uktuacje napięcia, migotanie i harmoniczne 
napięcia; a także sprawdzanie zużycia energii i wydajności systemu 
przed dołączeniem do niego obciążenia. Przegląd funkcji analizatora 
zamieszczono w tablicy 1.

Kanały pomiarowe
Analizator PW3198 może mierzyć i rejestrować w układach jed-
nofazowych-dwuprzewodowych, jednofazowych-trójprzewo-
dowych, trójfazowych-trójprzewodowych i trójfazowych-czte-
roprzewodowych. Podstawowe mierzone wielkości to napięcia 
i prądy, zarówno stałe jak i przemienne, przy czym pomiar prą-
du jest możliwy wyłącznie metodą pośrednią, tj. za pomocą cę-
gów prądowych.

Przyrząd wyposażono w gniazda trzech kanałów plus dodatkowy 
czwarty, wymagający w trakcie pomiaru sygnału AC/DC zsynchro-
nizowania z kanałem odniesienia. Każde z wejść kanałów ma po dwa 
gniazda „banankowe” – do dołączenia mierzonego napięcia i po jed-
nym BNC – do doprowadzenia napięcia z wyjścia cęgów prądowych, 
przetwarzających prąd na napięcie.

Nowy precyzyjny przyrząd PW3198, wyprodukowany przez japońską fi rmę HIOKI, 
analizuje jakość zasilania zgodnie z międzynarodową normą IEC61000-4-30, 
wydanie 2, klasa A.

Rys. 1. Analizator 
jakości zasilania 
PW3198 fi rmy HIOKI
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Rejestratory 8860–50/8861–50
■ 16/32 kanały
■ rejestrator, oscyloskop i logger
■ 20 MSa/s
■  wymienne

moduły

Analizator mocy 3390
■ 4 izolowane kanały U/I
■  zakres pomiaru:

do 1500 V/500 A
(cęgami)

Rejestrator MR8880-20
■  4 kanały analogowe, 

w pełni izolowane
■ kat. III, 600 V
■ pamięć: CF, USB

Analizator jakości zasilania 3197
■ 3 kanały prądowe i 3 napięciowe
■  wykrywanie,

rejestracja
i analiza
anomalii sieci

■ FFT (do 50.)
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Mierniki mocy 3169–20/-21
■ 4 kanały prądowe i 3 napięciowe
■ pomiar prądu od 5 do 5000 A (cęgami)
■  rejestracja mocy, zapotrzebowania

i harmonicznych

Rejestrator 8870–20
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■  kompaktowa
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masa: 600 g

■  próbkowanie 1 MSa/s
■  USB 2.0, oprogramowanie w komplecie
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)

Zadajnik U/I
i kalibrator termopar SS7012
■  źródło napięciowe: 0 - ±2,5 V i 0 - ±25 V
■  źródło prądowe: 0 - ±25 mA
■  symulacja sond: K, E, J, T, R, S, B, N

halicki labimed ei7-8.indd   2 6/14/11   2:37:25 PM

Reklama

Tablica 1. Funkcje pomiarowe analizatora PW3198

Funkcja Uwagi

Przepięcia przejściowe Próbkowanie 2 MHz, zakres pomiaru:±6,0000 kV, wartość szczytowa

Okres częstotliwości
Obliczany jako odwrotność akumulowanego czasu pełnego okresu w trakcie jed-

nego okresu napięcia U1 (kanał odniesienia)
Pasmo pomiaru: od 40 do 70 Hz

Wartość skuteczna napięcia/prądu Odświeżana co pół okresu, próbkowanie 200 kHz

Zapady napięcia, chwilowe wzrosty napięcia,
przerwy w zasilaniu

Chwilowy wzrost: wartość wzrostu, czas trwania
Zapad: wartość spadku, czas trwania

Przerwa: wartość spadku, czas trwania

Prąd rozruchowy Maksymalna wartość prądu odświeżana co pół okresu

Porównanie przebiegu napięciowego Szerokość okna porównania: 10 okresów
Tylko wykrywanie zdarzeń

Częstotliwość
Obliczana jako odwrotność akumulowanego czasu pełnego okresu w trakcie 

ok. 200 ms 10 lub 12 okresów napięcia U1 (kanał odniesienia)
Pasmo pomiaru: od 40 do 70 Hz

Częstotliwość 10-sekundowa

Obliczana jako odwrotność akumulowanego czasu pełnego okresu w trakcie wy-
specyfikowanego czasu 10 s napięcia U1 (kanał odniesienia), zgodnie z normą 

IEC61000-4-30
Pasmo pomiaru: od 40 do 70 Hz

Wartość szczytowa przebiegu napięcia
Wartość szczytowa przebiegu prądu

Wartość szczytowa dodatnia i ujemna mierzona za 10 okresów, punkty minimal-
ne i maksymalne próbkowane w trakcie ok. 200 ms sumowania

Napięcie, prąd, moc czynna, moc pozorna, moc bierna, energia czynna, energia bierna, współczynnik mocy, współczynnik mocy przesunięcia, 
współczynnik asymetrii napięcia, współczynnik asymetrii prądu

Harmoniczne/kąt fazowy harmonicznych (napięcia/prądu),
moc harmonicznych

Rząd: od 0 do 50
Zgodnie z normą IEC61000-4-7:2002

Szerokość okna porównania: 10 okresów, liczba punktów: 4096

Kąt fazowy harmonicznych napięcia, prądu
Rząd od 1 do 50

Zgodnie z normą IEC61000-4-7:2002
Szerokość okna porównania: 10 okresów, liczba punktów: 4096

Całkowity współczynnik odkształceń harmonicznych
(napięcia/prądu)

THD-F i THD-R
Zgodnie z normą IEC61000-4-7:2002

Szerokość okna porównania: 10 okresów, liczba punktów: 4096
Składowa napięciowa/prądowa harmonicznych

wysokiego rzędu
Przebieg otrzymywany przez eliminację składowej podstawowej jest mierzony 

z użyciem metody True RMS trakcie 10 okresów sygnału podstawowego

Interharmoniczne (napięcia/prądu) Rząd: od 0,5 Hz do 49,5 Hz

Współczynnik K Obliczany z użyciem wartości skutecznej 
prądu harmonicznego rzędu od 2 do 50.

Wartość chwilowa migotania Zgodnie z normą IEC61000-4-15

Migotanie IEC Pst – migotanie krótkookresowe
Pst – migotanie długookresowe

Migotanie ∆V10 Mierzone z odstępem 1 minuty

Migotanie IEC Pst, Plt
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Zakresy pomiaru
Zakres napięć mierzonych przez 
analizator PW3198 nie przekra-
cza 600 V. Przyrząd mierzy też 
przepięcia przejściowe w zakre-
sie do 6 kV.

Zakres pomiarowy prądu wy-
nosi od 500,00 mA do 5,0000 
kA i zależy od użytej prądowej 
przystawki cęgowej. Firma HIOKI 
oferuje obecnie do współpracy 
z analizatorem dziewięć opcjo-
nalnych przystawek cęgowych 
o różnym zakresie mierzonych 
prądów i różnych rozmiarach cę-
gów, dzięki czemu użytkownik 
może łatwo dostosować ana-
lizator do swoich indywidual-
nych potrzeb.

Wartości rozdzielczości i do-
kładności pomiaru dla podsta-
wowych wielkości mierzonych 
przez PW3198 podano w tabli-
cy 2 z danymi technicznymi.

Zgodność 
z międzynarodową 
normą IEC61000-4-30 
wydanie 2 klasa A
Analizator PW3198 spełnia wy-
magania najnowszej edycji mię-
dzynarodowej normy IEC61000-
4-30, wydanie 2, klasa A. Norma 
ta specyfi kuje wymagania sta-
wiane analizatorom odnośnie 
dokładności pomiaru i użytego 
algorytmu pomiarowego, aby 

w ten sposób umożliwić rze-
telne porównanie i ocenę da-
nych pomiarowych otrzymy-
wanych z przyrządów tego typu 
pochodzących od różnych pro-
ducentów.

Łatwość obsługi
Ważną własnością analizatora 
PW3198 jest łatwość wstępnej 
konfi guracji przed pomiarem. 
Wystarczy wybrać w jego menu 
ekranowym „PRESETS” (rys. 2) 
odpowiednią opcję z przyporząd-
kowanym fabrycznie kompletem 
niezbędnych testów, zależnym 
od wybranego obiektu pomia-
rowego, a potrzebna konfi gura-
cja wstępna zostanie ustawiona 
automatycznie. Dostępne opcje 
to: „U Events” (zdarzenia napięcia) 
– tryb, w którym analizator re-
jestruje napięcie i częstotliwość, 
wykrywając jednocześnie ano-
malie; „Standard Power Quality” 
(jakość zasilania standardowa) – 
przyrząd rejestruje napięcie, prąd, 
częstotliwość i harmoniczne, wy-
krywając jednocześnie anomalie; 
„Inrush current” (prąd rozrucho-
wy) – pomiar prądu rozrucho-
wego; „Recording” (rejestracja) 
– przyrząd rejestruje wyłącz-
nie dane potrzebne do sporzą-
dzenia wykresu w funkcji czasu 
(TIME PLOT), lecz nie wykrywa 
anomalii; i „EN50160” – przy-
rząd wykonuje pomiary zgod-
nie z normą EN50160.

Pomiar wszystkich 
parametrów 
jednocześnie
Anal izator PW3198 może 
zmierzyć jednocześnie war-

Parametr Wartość
Zakres pomiaru napięcia 600,00 V (wartość skuteczna)

Zakres pomiaru przepięć przejściowych 6,0000 kV (wartość szczytowa)

Zakres pomiaru prądu Od 500,00 mA do 5,0000 kA AC 
(zależy od użytych cęgów prądowych)

Dokładność podstawowa

Napięcie: ±0,1% napięcia znamionowego
Prąd: ±0,2% wartości wskazywanej ±0,1% wartości pełnozakreso-

wej + dokładność użytych cęgów prądowych
Moc czynna: ±0,2% wartości wskazywanej ±0,1% wartości pełno-

zakresowej + dokładność użytych cęgów prądowych

Maksymalny czas rejestracji

55 tygodni (przy rejestracji powtarzanej ustawionej na 1 tydzień, 
55 iteracji)

55 dni (przy rejestracji powtarzanej ustawionej na 1 dzień, 55 ite-
racji)

35 dni (przy rejestracji powtarzanej wyłączonej)
Maksymalna liczba rejestrowanych 

zdarzeń
55000 zdarzeń (przy włączonej rejestracji powtarzanej)
1000 zdarzeń (przy wyłączonej rejestracji powtarzanej)

Pojemność pamięci Karta pamięci SD

Wyświetlacz Ciekłokrystaliczny, TFT, kolorowy, przekątna 6,5”, 
rozdzielczość 640 na 480 punktów

Zegar czasu rzeczywistego Dokładność ±0,3% na dzień

Interfejsy Interfejs kart SD, RS-232C, LAN, USB 2.0, 
zewnętrznego sterowania

Zasilanie Zewnętrzny zasilacz sieciowy Z1002 (12 V DC)
Pakiet akumulatorów Z1003 (NiMH, 7,2 V DC, 4500 mAh)

Czas pracy Ok. 180 minut (przy zasilaniu z pakietu akumulatorów Z1003)
Zakres temperatur pracy Od 0 do 50°C, przy wilgotności względnej ≤80%

Szczelność obudowy IP30 (EN60529)
Kategoria przepięciowa Kat. IV 600 V

Wymiary 300x211x68 mm
Masa Ok. 2,6 kg (włącznie z pakietem akumulatorów)

Rys. 2. Menu funkcji wstępnego konfi gurowania „PRESETS”

Tablica 2. Podstawowe dane techniczne analizatora PW3198

PW3198 może 
wykonywać zarówno 
krótkotrwałe, jak 
i długoterminowe 
pomiary niezbędne 
do określenia jakości 
zasilania i analizować 
niekorzystne zjawiska 
trudne do wykrycia 
lub wystepujące 
sporadycznie.



39www.elektroinstalator.com.pl

tości wszystkich parametrów 
niezbędnych do sporządzenia 
wykresów mocy, harmonicz-
nych oraz zdarzeń awaryjnych 
(anomalii). Gdy problem poja-
wi się w urządzeniu lub syste-
mie, PW3198 pomoże określić 
jego powód.

Pobieranie i wyświetlanie wyni-
ków pomiarów w trybie warto-
ści skutecznej „RMS Value”
Po dołączeniu do linii PW3198 
mierzy i oblicza wszystkie jej pa-
rametry, w tym moc i harmonicz-
ne. Użytkownik może następnie 
przeglądać wyniki wyświetlane na 
ekranie, na poszczególnych stro-
nach, naciskając kolejno tylko je-
den przycisk.

Na stronie „DMM” (multi-
metr cyfrowy) są wyświetla-
ne jednocześnie wartości na-
pięcia, prądu, mocy (czynnej, 
biernej i pozornej), współczyn-
nika mocy i współczynnika K. 
Następne wyświetlane strony 
to: „Obraz przebiegu”, na któ-
rym w jednym oknie są wy-
świetlane w kolejności jeden 
nad drugim wykresy napięcia 
i prądu w czterech kanałach; 
„Obraz przebiegu czterokana-
łowy” – są wyświetlane prze-
biegi napięcia i prądu osobno 
dla każdego kanału oraz „Obraz 
wektorowy” – są wyświetlane 
wartości skuteczne i wartości 
kąta fazowego harmonicznych 
(od 0 do 50), zarówno w po-
staci wykresu słupkowego jak 
i wartości liczbowych.

Wykrywanie awarii zasilania 
w trybie „Event”
Aby wykryć zdarzenie, PW3198 
nie musi wykonywać pomiaru 

Rys. 3. Ekran analizatora w trybie wykrywania zdarzeń

Analizator PW3198 spełnia wymagania najnowszej 
edycji międzynarodowej normy IEC61000-4-30, 
wydanie 2, klasa A.

wielokrotnie i w różnych warun-
kach. Przyrząd może za to nie-
ustannie monitorować testowaną 
linię zasilającą i wykrywać wszyst-
kie występujące w niej zdarze-
nia awaryjne (anomalie), jednak 
tylko takie, których wykrywa-
nie zostało wcześniej włączo-
ne. Typy anomalii wykrywane 
przez PW3198 to: przepięcia 
przejściowe (impulsowe), zapa-
dy i chwilowe wzrosty napię-
cia, przerwy w zasilaniu (krótko-
trwałe i długookresowe), prądy 
rozruchowe, fl uktuacje częstotli-
wości, harmoniczne (odkształce-
nia napięcia i prądu generowane 
przez elementy półprzewodni-
kowe zainstalowane w zasila-
czach), harmoniczne wyższego 
rzędu (przebiegi napięcia i prądu 
odkształcone przez nakładające 
się na nie składowe zakłócające 
generowane przez półprzewod-
nikowe urządzenia sterujące lub 
podobne zainstalowane w zasi-
laczach sprzętu elektronicznego) 
oraz asymetria.

Na rys. 3 przedstawiono wy-
gląd ekranu analizatora w trybie 
wykrywania zdarzeń „Event”. 
Można zauważyć na nim przej-
ściowe przepięcie nałożone 
na przebieg użyteczny i ma-
jące postać krótkiego impul-
su, powstałego np. w wyniku 
uderzenia pioruna, uszkodze-
nia styków rozłącznika obwo-
du itp. Ekran analizatora jest 
w tym przypadku podzielo-
ny na dwa okna. W górnym 
oknie jest wyświetlony prze-
bieg użyteczny z przepięciem, 
w dolnym zaś fragment prze-
biegu z impulsem odpowied-
nio rozciągniętym, aby umożli-
wić użytkownikowi analizatora 

wygodną obserwację szczegó-
łów tej anomalii.

Jednoczesna rejestracja 
danych wykresu 
czasowego oraz 
przebiegów zdarzeń
Rejestracja danych potrzebnych 
do sporządzenia wykresu cza-
sowego (TIME PLOT) to jedna 
z najważniejszych funkcji anali-
zatora PW3198. Może on zare-
jestrować z wyspecyfi kowanym 
odstępem czasowym jednocześ-
nie ponad 8000 parametrów, 
takich jak: napięcie, prąd, moc, 
współczynnik mocy, częstotli-
wość, harmoniczne, migotanie. 
Między kolejnymi punktami re-
jestracji, wyznaczonymi odstę-
pem czasowym wybranym przez 
użytkownika, przyrząd wykonu-
je stosowne obliczenia, których 
efektem jest rejestracja wartości 
maksymalnej, minimalnej i śred-
niej dla każdego, kolejnego od-
stępu czasowego.

W trybie przebiegu czasowego 
(TIME PLOT) PW3198 może za-
rejestrować z kolei maksymalnie 
1000 przebiegów wartości chwi-
lowej zdarzeń awarii zasilania, 
a przy włączonej rejestracji po-
wtarzanej maksymalnie 55000.

Gdy użytkownik zauważy 
na wyświetlonym w trybie „TIME 
PLOT” wykresie zarejestrowa-
ne zdarzenie np. zapad, to naci-

skając kolejno tylko jeden przy-
cisk może przełączyć przyrząd 
na wyświetlanie najpierw okna 
„Rejestracji zdarzeń przebiegów”, 
a następnie okna „Przeglądania 
przebiegów w trakcie pomia-
ru”. W pierwszym z tych okien 
przyrząd wyświetla w oknach 
pomocniczych tablicę z kolej-
nymi zdarzeniami (każdemu 
z nich jest przyporządkowany 
typ, kanał, data i czas wystąpie-
nia zdarzenia), przebiegi (wykre-
sy) zdarzeń oraz dane liczbo-
we wybranego zdarzenia (m.in. 
data, czas, poziom, próg, czas 
trwania). W drugim z wymienio-
nych okien są wyświetlane dwa 
okna pomocnicze z przebiega-
mi odpowiednio napięcia i prądu 
i z umieszczonym w centralnym 
fragmencie tych przebiegów roz-
ciągniętym przebiegiem wykryte-
go zdarzenia. PW3198 umożliwia 
użytkownikowi obserwowanie 
w tym oknie wartości chwilo-
wej zdarzenia (awarii zasilania) 
za czas równy 200 ms.

Gdy wystąpi anomalia napię-
cia w postaci zapadu lub spadku 
spowodowanego przepływem 
prądu rozruchowego, to przy-
rząd zarejestruje jednocześnie 
zmiany wartości skutecznej na-
pięcia za 30 s.  ■

mgr inż. Leszek Halicki
LABIMED ELECTRONICS


