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1. Ogólne dane techniczne 
 
Środowisko pracy Pomieszczenia zamknięte, wysokość do 2000 m n.p.m. 
Zakres temperatur i 
wilgotności względnych pracy 

Od 0 do 40˚C, ≤ 80% (bez kondensacji). 

Zakres temperatur i 
wilgotności składowania 

Od -10 do 50˚C, ≤ 80% (bez kondensacji). 

Wytrzymałość na przebicie 
(50/60 Hz, przez 15 s) 

• 3,536 kV (skuteczne). (Czułość prądowa: 5 mA). 
Między gniazdami pomiarowymi napięcia i prądu i obudową, między 
interfejsem a gniazdami wyjściowymi. 
Między gniazdami pomiarowymi napięcia i prądu a zasilaczem. 

• 2,210 kV (skuteczne). (Czułość prądowa: 1 mA) 
Między gniazdami pomiarowymi napięcia i prądu. 

• 1,690 kV (skuteczne). (Czułość prądowa: 10 mA) 
Między zasilaczem a obudową, interfejsem a gniazdami wyjściowymi. 

Znamionowe napięcie 
zasilania 

Od 100 do 240 V (przemienne) 
(Uwzględniono fluktuacje napięcia równe ±10% napięcia znamionowego.)

Znamionowa częstotliwość 
pracy 

50/60 Hz 

Maksymalna moc znamionowa 20 VA 
Wymiary W przybliżeniu: 160 (długość) x 100 (wysokość) z 227 (głębokość) [mm] 

(bez uwzględnienia elementów wystających) 
Masa Ok. 1,9 kg 
Normy, których wymagania są 
spełnione 

Bezpieczeństwo: EN61010-1:2001 Stopień zanieczyszczenia izolacji 2, 
Kategoria pomiarowa III (przewidywane przepięcia 
przejściowe 4000 V) 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): 
EN61326:1997+A1:1998+A2:2001+A3:2003 Klasa A 
EN61000-3-2:2000 
EN61000-3-3:1995+A1:2001 

Efekt oddziaływania pola 
elektromagnetycznego w.cz. 
promieniowanego 

Prąd 0,5 A przy natężeniu pola równym 10 V/m lub mniejszym, przy 
mocy czynnej 5 W lub mniejszej. 

Efekt oddziaływania pola 
elektromagnetycznego w.cz. 
przewodzonego 

Prąd 0,5 A przy napięciu równym 3 V lub mniejszym. 

Akcesoria • Instrukcja Obsługi……………………1 szt. 
• Przewód zasilający…………………..1 szt. 

 
1.1 Wyposażenie opcjonalne Drukarki 

• 9442 Drukarka 
• 9444 Kabel połączeniowy (do drukarki) 
• 1196 Papier rejestracyjny (do drukarki) 
• 9443-02 Zasilacz sieciowy (do drukarki, spełnia 

wymagania Unii Europejskiej i Szwajcarii) 
Interfejs 
• 9637 Kabel połączeniowy RS-232C (długość 1,8 

m, 9 wyprowadzeń na 9 wyprowadzeń)* 
• 9638 Kabel połączeniowy RS-232C (długość 1,8 

m, 9 wyprowadzeń na 25 wyprowadzeń)* 
* Kable 9637 i 9638 są kablami ze skrzyżowanymi żyłami. Nie 

jest dostępne w nich przesyłanie z potwierdzeniem. 
• 9151-02 Kabel połączeniowy do interfejsu GPIB 

(długość 2 m) 
• 9151-04 Kabel połączeniowy do interfejsu GPIB 

(długość 4 m) 
Inne 
• Wkrętak krzyżakowy numer 3 
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2. Podstawowe dane techniczne 
 

Typ testowanej instalacji Jednofazowa, dwuprzewodowa 
Metody doprowadzania sygnału 
wejściowego 

Napięcie   Wejście izolowane przez rezystancyjny dzielnik potencjału i 
izolację przyrządu. 

Prąd………Wejście izolowane przez zastosowanie metody bocznika 
prądowego i izolację przyrządu. 

Metoda pomiaru Jednoczesne próbkowanie cyfrowe napięcia i prądu. 
Wskazanie prawdziwej wartości skutecznej (True RMS) 

Częstotliwość próbkowania Ok. 48 kHz 
Rozdzielczość przetwornika a/c 16 bitów 
Rezystancja wejściowa (50/60 Hz) Napięcie: 2,4 MΩ ±120 kΩ (±5%) 

Prąd:       7 mΩ lub mniej 
Maksymalne napięcie wejściowe 300 V skuteczne, 425 V szczytowe 
Maksymalny prąd wejściowy 30 A skuteczny, 42,5 A szczytowy 
Maksymalne napięcie 
znamionowe w stosunku do ziemi 

300 V (50/60 Hz) 

Mierzone parametry Napięcie, prąd, moc czynna, moc pozorna, współczynnik mocy 
Szybkość odświeżania ekranu Od 200 ms ±50 ms (ok. 5 razy na sekundę) do 20 s (zmienia się 

zależnie od ustawienia czasów średnich) 
Liczba wyświetlanych parametrów 3 parametry 
Efektywny zakres pomiarowy 
napięcia 

od 20 do 300 V (podzakres 200 V) 

Efektywne podzakresy pomiarowe 
prądu 

od 5 do 75 mA (podzakres 50 mA) 
od 20 do 300 mA (podzakres 200 mA) 
od 50 do 750 mA (podzakres 500 mA) 
od 0,2 do 3 A (podzakres 2 A) 
od 0,5 do 7,5 A (podzakres 5 A) 
od 2 do 30 A (podzakres 20 A) 
Podzakresy prądowe: 50 mA/ 200 mA/ 500 mA/ 2 A/ 5 A/ 20 A/ 
automatyczna zmiana podzakresu 

Efektywne podzakresy pomiarowe 
mocy czynnej 

od 1 do 15 W (podzakres 10 W) 
od 4 do 60 W (podzakres 40 W) 
od 10 do 150 W (podzakres 100 W) 
od 40 do 600 W (podzakres 400 W) 
od 0,1 do 1,5 kW (podzakres 1 kW) 
od 0,4 do 6 kW (podzakres 4 kW) 
Podzakres pomiarowy mocy: określony automatycznie z podzakresu 
pomiarowego napięcia i prądu (patrz informacja na temat konfiguracji 
podzakresu.) 
Podzakres 
Prądowy 

 
Nap. 

 
50 mA 

 

 
200,0 mA 

 

 
500,0 mA 

 

 
2,000 A 

 

 
5,000 A 

 

 
20,00 A 

 
200,0 V 10,000 W 40,00 W 100,00 W 400,0 W 1,0000 kW 4,000 kW 

Konfiguracja podzakresu 

Uwaga: Aby uzyskać dane na temat mocy pozornej, należy w 
powyższej tablicy podstawić zamiast jednostki W jednostkę VA. 
Automatyczna zmiana podzakresu pomiarowego: 
Automatycznie zmienia podzakres na wyższy, gdy wielkość wejściowa 
przekroczy 150% wartości pełnozakresowej dla danego podzakresu lub 
pojawi się przepięcie. 
Przyrząd przechodzi na niższy podzakres, gdy wielkość wejściowa 
stanie się równa lub mniejsza od 25% wartości pełnozakresowej dla 
danego podzakresu. Zmiana na niższy podzakres nie dokonuje się, gdy 
wystąpi przepięcie w niższym podzakresie. 

Efektywny zakres pomiarowy Od 10 do 150% wartości pełnozakresowej napięcia, prądu i mocy 
czynnej. Pozostałe parametry pomiarowe są zgodne z efektywnym 
zakresem pomiarowym napięcia, prądu i mocy czynnej. 
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Liczba wyświetlanych parametrów 3 parametry 
Warunki gwarantowanej 
dokładności 

• Temperatura i wilgotność względna, dla których to parametrów jest 
gwarantowana dokładność pomiaru: 23 ±5˚C, ≤ 80%. 

• Czas podgrzewania: 10 minut. 
• Wejście: wejście sygnału sinusoidalnego, współczynnik mocy = 1, 
napięcie pracy wspólnej równe 0 V. 

• Obszar wyświetlania dla gwarantowanej dokładności: efektywny 
obszar pomiaru. 

Okres gwarantowanej 
dokładności 

3 lata (jednak wartości dokładności po 1 roku i 3 latach są różne) 

Dokładność pomiaru Dla wartości wejściowej równej lub mniejszej od pełnozakresowej 

Częstotliwość (f) Napięcie, prąd, moc 
czynna (przy ≤20 A) 

Prąd, moc czynna 
(przy ≥ 20 A) 

45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz 
66 Hz ≤ f ≤ 1 kHz 
1 kHz ≤ f ≤ 5 kHz 

±0,1% w.w. ±0,1 w.p. 
±0,1% w.w. ±0,2 w.p. 
±3,0% w.p. 

±0,1% w.w. ±0,1 w.p. 
− 
− 

Gdy wielkość wejściowa przekracza 100% 

Częstotliwość (f) Napięcie, prąd, moc 
czynna (przy ≤20 A) 

Prąd, moc czynna 
(przy ≥ 20 A) 

1 rok 

45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz 
66 Hz ≤ f ≤ 1 kHz 
1 kHz ≤ f ≤ 5 kHz 

±0,2% w.w. 
±0,3% w.w. 
±3,0% w.w. 

±0,2% w.w 
− 
− 

3 lata Dla wartości wejściowej równej lub mniejszej od pełnozakresowej 

Częstotliwość (f) Napięcie, prąd, moc 
czynna (przy ≤20 A) 

Prąd, moc czynna 
(przy ≥ 20 A) 

45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz 
66 Hz ≤ f ≤ 1 kHz 
1 kHz ≤ f ≤ 5 kHz 

±0,1% w.w. ±0,2 w.p. 
±0,1% w.w. ±0,35 w.p. 
±4,5% w.p. 

±0,1% w.w. ±0,2 w.p. 
− 
− 

Gdy wielkość wejściowa przekracza 100% 

Częstotliwość (f) Napięcie, prąd, moc 
czynna (przy ≤20 A) 

Prąd, moc czynna 
(przy ≥ 20 A) 

45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz 
66 Hz ≤ f ≤ 1 kHz 
1 kHz ≤ f ≤ 5 kHz 

±0,3% w.w. 
±0,45% w.w. 
±4,5% w.w. 

±0,3% w.w 
− 
− 

 

 
Współczynnik temperaturowy ±0,03% w.p./˚C lub mniej 
Efekt oddziaływanie zewnętrznego 
pola magnetycznego 

1,5 mA (skut.) lub mniej (400 A skut./m, w polu magnetycznym o 
częstotliwości 50/60 Hz) 

Wpływ współczynnika mocy ±0,4% w.w. lub mniej (od 45 do 66 Hz, przy współczynniku mocy = 0,5) 
Maksymalne napięcie szczytowe, 
skuteczne 

425 Vp 

Maksymalny prąd szczytowy, 
skuteczny 

300% każdego podzakresu, lecz dla podzakresu 20 A wartość 
szczytowa wynosi 42,5 A 

Efekt oddziaływania napięcia 
pracy wspólnej 

0,25 mA lub mniej (300 V skuteczne, 50/60 Hz, gdy przyłożono je 
między gniazda wejściowe i obudowę) 
 
Mierzony parametr Metoda obliczania 
Moc pozorna (S) 
Współczynnik mocy (λ) 

S = U x I 
λ = |P/S| 

Metoda obliczania 

Uwaga 1: Parametry U, I i P oznaczają wartości mierzone w celu 
otrzymania odpowiednio wartości skutecznej napięcia, 
wartości skutecznej prądu i mocy czynnej. Żadna z tych 
wartości nie została zaokrąglona (odchylenie ±1 cyfra). 

Uwaga 2: Dokładność wartości obliczonych z wartości zmierzonych 
wynosi ±1 cyfra. 

Uwaga 3: Gdy |P| > S, to S zastępuje |P|. 
Objaśnienia użytych skrótów: 
w.w. – wartość wskazywana 
w.p. – wartość pełnozakresowa 
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3. Funkcje 
 
3.1 Pomiar napięcia (wyświetlane: V) 
 

Całkowity obszar wyświetlania Od 1 do 152% wybranego podzakresu (wartość równa 1% lub mniejsza 
jest przetwarzana jako 0) 
Przekładnia napięciowa VT umożliwia wskazywanie napięć do 30,40 
kV. 

Wskazanie przekroczenia zakresu Symbol „o.r.” jest wyświetlany dla sygnałów wejściowych, które 
przekraczają 152% zakresu wejściowego. 

Ostrzeżenie o przekroczeniu 
zakresu 

Dioda LED funkcji PEAK OVER U zaświeca się, gdy wartość 
szczytowa napięcia wejściowego przekracza 425 V. 

Napięcie progowe dla lamp 
oświetleniowych 

Od 425 V do 433,5 V. 

 
3.2 Pomiar prądu (wyświetlane: A) 
 

Całkowity obszar wyświetlania Od 1 do 152% wybranego podzakresu (wartość równa 1% lub mniejsza 
jest przetwarzana jako 0) 
Przekładnia prądowa CT umożliwia wskazywanie prądów, które 
przekraczają 152% zakresu wejściowego. 

Wskazanie przekroczenia zakresu Symbol „o.r.” jest wyświetlany dla sygnałów wejściowych, które 
przekraczają 152% zakresu wejściowego. 

Ostrzeżenie o przekroczeniu 
zakresu 

Dioda LED funkcji PEAK OVER I zaświeca się, gdy wartość szczytowa 
prądu wejściowego 42,5 A lub 300% zakresu wejściowego. 

Napięcie progowe dla lamp 
oświetleniowych 

Podzakres 20 A: od 42,5 A do 42,35 A 
Inne podzakresy: od 300% do 302% podzakresu. 

 
3.3 Pomiar mocy czynnej (wyświetlane: W) 
 

Całkowity obszar wyświetlania Od 0 do 231,04% (152% x 152%) wybranego podzakresu 
Zastosowanie przekładni napięciowej VT i prądowej CT pozwala na 
uzyskanie wskazania do ±92,42 MW. 

Wskazanie przekroczenia zakresu Symbol „o.r.” jest wyświetlany, gdy napięcie lub prąd przekracza 
zakres. 

 
3.4 Pomiar mocy pozornej (wyświetlane: VA) 
 

Całkowity obszar wyświetlania Od 0 do 231,04% (152% x 152%) wybranego podzakresu 
Zastosowanie przekładni napięciowej VT i prądowej CT pozwala na 
uzyskanie wskazania do ±92,42 MVA. 

Wskazanie przekroczenia zakresu Symbol „o.r.” jest wyświetlany, gdy napięcie lub prąd przekracza 
zakres. 

Dokładność pomiaru ±1 cyfra dla wartości obliczonej z wyników pomiarów. 
 
3.5 Współczynnik mocy (wyświetlane: PF) 
 

Całkowity obszar wyświetlania Od 0,000 do 1,000 (brak wskazania polaryzacji) 
Wskazanie przekroczenia zakresu Symbol „o.r.” jest wyświetlany, gdy napięcie lub prąd przekracza 

zakres. 
Symbol „o.r.” jest wyświetlany, gdy moc pozorna jest równa 0. 

Dokładność pomiaru ±1 cyfra dla wartości obliczonej z wyników pomiarów. 
 
3.6 Współczynnik mocy (wyświetlane: PF) 
 

System Uśrednianie proste 
 

Liczba uśrednień 1 (wył.) 2 5 10 25 50 100 
Odstęp między kolejnymi 
odświeżeniami wyświetlacza 200 ms 400 ms 1 s 2 s 5 s 10 s 20 s 

Liczby uśrednień oraz odstęp 
czasowy odświeżania wskazania 
wyświetlacza 

 
Sygnał alarmowy błędu Jednostka pulsuje, gdy dane użyte do obliczenia wartości średniej 

zawierają daną „o.r.”. 
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3.7 Przekładnia VT/CT (dioda LED VT lub dioda LED CT zaświeca się, gdy wartość 
przekładni nie jest równa 1) 
 

Przekładnia napięciowa VT 1 (wył.), 2, 4, 10, 20, 30, 60 100 
Przekładnia prądowa CT 1 (wył.), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 

80, 100 
Wyjście przetwornika c/a  
Konfiguracja Przetwornik c/a 12-bitowy (bez wyprowadzania znaku polaryzacji), 3 

kanały 
Parametry wyjściowe Napięcie, prąd, moc czynna 
Dokładność sygnału wyjściowego ≤ ±0,03 w.p./˚C 
Napięcie wyjściowe d.c. + 2 V w.p. przy 100% podzakresu napięcia i prądu 

Moc czynna: d.c. + 2 V w.p. (wartość bezwzględna napięcia 
wyjściowego) przy 100% podzakresu 
(gdy jest wyświetlone wskazanie „o.r”, to jest wyprowadzane 
maksymalne napięcie wyjściowe) 

Maksymalne napięcie wyjściowe d.c. + 3,04 V (152% podzakresu pomiarowego) 
Szybkość odświeżania sygnału 
wyjściowego 

200 ms ±50 ms (ok. 5 razy/s) 

Czas odpowiedzi 0,5 s lub mniej (czas potrzebny do ustabilizowania się wskazania w 
zakresie zakresu dokładności przy fluktuacjach: 0 → 90% i 100 → 10% 
podzakresu wejściowego. 

Rezystancja wyjściowa 100 Ω ±5Ω (±5%) 
 
3.8 Interfejs zewnętrzny 
 

Interfejs RS-232C Parametry standardowe: 
• Transmisja asynchroniczna: pełen dupleks 
• Szybkość transmisji: 9600 bit/s (ustawiona na stałe) 
• Liczba bitów stopu: 1 (ustawiona na stałe) 
• Liczba bitów danych: 8 (ustawione na stałe) 
• Bit parzystości: brak 
• Zdalne sterowanie za pomocą kontrolera: (zaświeca się dioda 
REMOTE) 

• Dane wyprowadzane na drukarkę, (gdy naciśnie się kolejno przyciski 
SHIFT → DATA OUT i zostaną wyświetlone ustawienia) 

• Aby skasować stan REMOTE, należy nacisnąć przycisk LOCAL 
(dioda REMOTE gaśnie) 

Interfejs GPIB Wyspecyfikować gdy składa się zamówienie (model 3333-01) 
• Spełnia wymagania normy IEEE 488.1 1987 w odniesieniu do IEEE 
488.2.1987 

• Funkcje interfejsu: SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT1, C0 
• Zdalne sterowanie za pomocą kontrolera (dioda REMOTE zaświeca 
się) 

• Aby skasować stan REMOTE, należy nacisnąć przycisk LOCAL 
(dioda REMOTE gaśnie) 

 
3.9 Inne funkcje 
 

Zamrożenie wskazania Wyłącza odświeżanie wyświetlacza dla wszystkich mierzonych wartości 
(świeci się dioda HOLD) 

Blokada klawiatury W stanie pomiaru wyłącza wszystkie przyciski inne niż SHIFT i KEY 
LOCK (świeci się dioda KEY LOCK). 

Funkcja podtrzymania danych 
(backup) 

Parametry podtrzymywane: Podzakres prądowy (włącznie z funkcją 
automatycznej zmiany podzakresu), liczba uśrednień (AVG), 
przekładnia napięciowa (VT), przekładnia prądowa (CT), adres GPIB, 
blokada klawiatury 
Częstotliwość podtrzymywania: ok. 1,8 miliona razy w przypadku 
podtrzymywanych parametrów i związanym z tym odświeżaniem. 

Resetowanie systemu Sprowadza wszystkie ustawienia do wartości domyślnych. 
Wyłączny importer: 
 


