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HANNOVERI MÛSZERCSEMEGÉK
Még mindig az ipar egyik legnagyobb európai seregszemléje a Hannoveri Vásár. Újdonságok-
ról szóló híradások nélkül idén sem lehetett onnan visszatérni

sosem volt a földelésvizsgálat ilyen egyszerû
és teljes!

Hatékony energiagazdálkodás 
a PEL—100 adatgyûjtôkkel

A környezetvédelmi kezdeményezésekkel
összhangban Európa az energiafelhasználás
20%-os csökkentését tûzte ki célul. Jelen-
leg az ipar és az épületek használják fel a tel-
jes fogyasztás 50%-át. Tehát az energia fo-
gyasztás optimalizálása elsôrendû fontossá-
gú az EU-s követelményeknek való megfe-
lelés szempontjából. A fogyasztási értékek-
nek, az energiafelhasználás eloszlásának s a
saját hálózat mûködésének megfigyelésére
kiválóak a bemutatott PEL–100 sorozatú
mérô-adatgyûjtô készülékek.

Mérô-adatgyûjtôk az elosztóhálózaton
A PEL–102 és PEL–103 bármilyen (1- és 3-
fázisú, osztott fázisú stb.) hálózaton alkal-
mazhatóak teljesítmény és fogyasztás re-
gisztrálására. Mérik és láthatóvá teszik az ösz-
szes villamos paramétert, s akár valós idôben
követhetô a fogyasztás a beépített kommu-
nikációs lehetôségek (Ethernet, USB, Blu-

mûködésbe lépô rugóerô-kiegyenlítés, mely
jelentôsen csökkenti a kéz izomzatának a so-
rozatos méréseknél jelentkezô kifáradását. Az
OLED (szerves LED) kijelzô 180°-os szög-
bôl, bármilyen fényviszonyok között
kitûnôen leolvasható – köszönhetôen a szí-
nének és erôs kontrasztjának. Igen prak-
tikus újdonság az úgynevezett PRE-HOLD
funkció: az aktuálisan mért érték a pofák
nyitásakor automatikusan a kijelzôn ma-
rad. Hosszabb távon, „nyúzó” használat ese-
tén lehet jelentôsége az automatikus lég-
résbeállításnak, mely a lakatfogó bekap-
csolásakor megtörténik, s szükségtelenné
teszi az idôközönkénti, szakszervizben tör-
ténô utánállítást.

Mérések és a mûködési tartomány
600 V CAT IV mérési kategóriában a la-
katfogók hurokellenállás, hurokimpedancia
és szivárgóáramok mérésére is alkalmasak,
s a biztonság érdekében az érintési feszült-
séget is kijelzik: amint a meglévô feszültség
a biztonsági határt túllépi, a kijelzôn egy
szimbólum kezd villogni, és figyelmeztetô
hangjelzés is hallatszik. Vészjelzés progra-
mozható a feszültség- és áramméréshez is.
Csekély ellenállások mérésekor a 2 kHz-es
mérôjelet használó lakatfogók képesek az im-
pedanciát a mért hálózat frekvenciájára át-
számítani, hogy a mérések még pontosab-
bak legyenek. Végezetül a C.A 6416 típus
300 mérésiérték-, a C.A 6417 típus pedig
2000 mérésiérték-tárolási kapacitással ren-
delkezik.

Szoftver és kommunikáció
Az egyszerûen használható PC-szoftverrel a
C.A 6417 típus konfigurálható és kalibrál-
ható, a mérési értékek Bluetooth-kapcsola-
ton közvetlenül kiolvashatóak. A szoftver se-
gítségével részletesen elemezhetôek a mérési
eredmények, és szabványos vagy egyéni
vizsgálati jegyzôkönyvek is készíthetôek.

A kommunikáció kompatibilis az And-
roid-rendszerekkel. Így a mérési eredmé-
nyeket közvetlenül meg lehet jeleníteni
okostelefonokon és tableteken, a mérési
helyszín azok GPS-rendszerének segítségé-
vel lokalizálható és akár a jegyzôkönyvbe is
illeszthetô. A kész jegyzôkönyveket pedig
máris el lehet küldeni e-mailben… Talán még

Speciális földelésmérô lakatfogók

Városi környezetben gyakran nehézkes a
földelések vizsgálata, mivel a hagyományos
mérésekhez szükséges földnyársakat a szilárd
burkolat miatt nem lehet telepíteni. A leg újabb
C.A 6416 és C.A 6417 típusú földelésvizsgáló
lakatfogókat a villamos iparban, vizsgáló-
szervezeteknél, az építôiparban és a tele-
kommunikáció területén történô mindenna-
pos használatra fejlesztették. Úgynevezett sze-
lektív földelésmérést lehet velük végezni a pár-
huzamos levezetôkkel rendelkezô földelôbe-
rendezéseken anélkül, hogy a földelô vezeté-
ket meg kellene szakítani vagy segédföldelést
kellene a földbe mélyeszteni. Ha a mérés ered-
ménye alacsony ohm-érték, akkor az azt je-
lenti, hogy a vizsgált hurok folytonosan ve-
zet, tehát a földhurok mûködôképes.

A felhasználás lehetôségei számosak:
KiF és KöF berendezések, városi környezet,
Faraday-védett épületek, telekommunikációs
vezetékek, vasúti berendezések, csôvezeté-
kek stb.

Ergonomikus és felhasználóbarát
A Chauvin-Arnoux földelésvizsgáló lakat-
fogóit a legmodernebb technológiákkal sze-
relték fel. Az új tulajdonságok elsôsorban a
lakatfogók kezelésének kényelmét növelik.
A mûszerek már az elsô pillanatban jó be-
nyomást tesznek felhasználóbarát kivite-
lükkel: kézhez álló forma, félkezes kezelhe-
tôség, védôkesztyûben is mûködtethetô
forgókapcsoló, mellyel valamennyi mérési
mód és alapbeállítás közvetlenül kapcsolható.
Sorozatmérések esetén tesz jó szolgálatot a
mérésiérték-tároló, ahová akár 2000 db
idôbélyeggel ellátott mérési eredmény ment-
hetô. Hasznos újdonság a nyitott pofáknál

Kezelés 
félkézzel, védô-
kesztyûben…

Elegancia, átláthatóság és 37 mm-es vastagság
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etooth) kihasználásával. A készülékekkel biz-
tosítható minden szükséges mérés az ener-
giahatékonysági projektek sikeréhez, illetve
egy adott hálózat mûködésének megfigye-
léséhez.

A PEL–100 mûszercsalád még azokban
a már elkészült kapcsolószekrényekben is egy-
szerûvé teszi a fogyasztás-, és paraméter-
mérési funkciók utólagos megvalósítását, ahol
kevés a még rendelkezésre álló hely. A
mágneses rögzítésnek köszönhetôen, a ké-
szülék meglehetôsen szabadon pozicionálható
a vasszekrény belsejében, s elfér benne úgy,
hogy az ajtó zárható marad. A csatlakozta-
tás az áramkörök kikapcsolása és megbon-
tása nélkül történik, Rogowski-tekercses
áramérzékelôkkel és feszültségbemenetek be-
kötésével.

Funkciók, ill. mért mennyiségek:
n automatikus áramérzékelô felismerés a csat-

lakoztatáskor,
n RMS feszültség és áram, frekvencia, VA,

W és var,
n Vah, Wh (termelt, fogyasztott) és varh

(négynegyedes), teljes fogyasztás,
n csúcstényezô (crest factor), cos, tan és PF

(teljesítménytényezô),
n áram- és feszültség-THD, valamint fel-

harmonikusok az 50. rendig,
n DC, 50/60/400 Hz; RMS AC vagy RMS

AC+DC,
n mért értékek és kalkulált eredmények men-

tése SD-kártyára.

Alkalmazások
Egy telephely fogyasztási jellemzôinek meg-
figyelésére, feltérképezésére kiváló egy jól el-
helyezett PEL–100 mérô-adatgyûjtô, mely
igen gyorsan kimutatja, hogy a rendszerbe
hol kell azonnal, vagy rövid idôn belül be-
avatkozni. A mûszer érzékeli és méri a leg-
kisebb mértékû fogyasztást is a gyárban,
mûhelyben, épületben, cégnél stb. A valós
idôben mért adatok kijelzése mellett szi-

multán is lehetséges a korábbi adatok elem-
zése vagy összehasonlítása.

Tervezett karbantartás 
A hosszabb ideje mûködô és az adott háló-
zaton a hasznos, meddô és látszólagos telje-
sítményt figyelô PEL–100 adatgyûjtôk rög-
vest érzékelik és figyelmeztetik a felhaszná-
lót, ha a mért rendszer a szerzôdés szerinti
teljesítménynél nagyobbat vesz fel. A szoft-
ver segítségével akár automatikusan is lehet
feljegyzést, kimutatásokat, rajzokat vagy 
DataView-összegzéseket készíteni és ki-
nyomtatni. Ez segíti a felhasználót abban,
hogy azonnali intézkedésekkel elkerülje a túl-
fogyasztást és az azzal járó jelentôs többlet-
költséget, büntetést.

Hálózati mûködés és központi 
fogyasztásirányítás
Ha több PEL–100 adatgyûjtôt telepítenek
egy átlagos település villamos elosztóháló-
zatán, a helyi hatóságok könnyen tudják az
egyes rendszerek (pl. közvilágítás, közmûvek
mûködtetése, általános egyfázisú elosztó-
hálózat, 3-fázisú elosztóhálózat) által fo-
gyasztott villamos energia mennyiséget
mérni, a változásokat követni.

Megtakarítások követése
A PEL–100 a mérési eredményeket idôbé-
lyeggel (naptár/óra) együtt tárolja. Így
rendkívül egyszerû a takarékossági intéz-
kedések vagy a hálózat módosításának ered-
ményét lemérni, egyszerû összehasonlítás út-
ján. A módszer: bármilyen változtatás elôtt
referenciaméréseket kell csinálni, majd a ter-
vezett változtatások elvégzése után újra
kell mérni. A két mérés eredményei jól ösz-
szevethetôek az idôbélyegek segítségével, s
az összehasonlítás alapján meghatározható
az intézkedések hatékonysága.

PEL Transfer szoftver
A szoftverrel konfigurálható a PEL–100, el-
lenôrizhetô a mûszer megfelelô csatlakoz-
tatása, letölthetôek a PEL–100 által gyûjtött
és tárolt adatok, és megjeleníthetôek a kü-
lönbözô mérések és elemzések eredményei.
A sokoldalú DataView® szoftverrel pedig
igény szerinti jegyzôkönyvek állíthatók elô,
s könnyen lehet energiafelhasználással kap-
csolatos döntés-elôkészítô kimutatásokat
készíteni.
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LAKATFOGÓ MULTIMÉTEREK 
MINDEN KÖLTSÉGVETÉSHEZ

ÚJDONSÁGOK, ÁRAK, ADATLAPOK, AKCIÓK!

n 1000 V / CAT IV / IP54
n akár 2000 AAC / 3000 ADC
n akár 1000 VAC / 1400 VDC
n TRMS AC, DC, AC+DC típustól

függôen
n True Inrush funkció motorok 

és motorrendszerek
induló áramának analizálásához

n THD- és felharmonikusmérés
(25. rendûig)
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n 5 vezetékes 
feszültség- 
csatlakoztatás

n 4 csatornás
árammérés 
(3 fázis +
nullavezetô)

n választható
lakatfogó-
adapterek 
(5 mA… 6500 A)

n feszültség, áram,
teljesítmény-
jellemzôk mérése

n tranziensek, 
felharmonikusok,
THD, flicker, 
induló áramok
megfigyelése

n jelalakok vizsgálata
n folyamatos adatgyûjtés 

2 héttôl akár évekig
n magyar menü
n USB-kapcsolat

HORDOZHATÓ PROFI 
HÁLÓZATI ANALIZÁTOR
C.A 8336

Akcióban a PEL—103


