Wzorcowanie analizatorów jakości energii
Laboratorium
Przyrządów
Pomiarowych
oferuje
usługę
wzorcowania
mierników
i analizatorów jakość energii. Usługa realizowana jest przy wykorzystaniu sygnałów testowych
uwzględniających wytyczne szeregu norm: PN-EN 50160, PN-EN 62586, PN-EN 61000-4-30,
PN-EN 61000-4-15, PN-EN 61000-4-7. Wykonujemy wzorcowanie analizatorów jakości energii m.in.
takich firm jak: A-Eberle, Fluke, Gossen Metrawatt, Sonel i innych.
Usługę wzorcowania analizatorów jakości energii wykonujemy w dwóch wariantach:
a) wzorcowanie analizatorów jakości energii obejmującą wymagane parametry związane
z napięciem i prądem. Usługa obejmuje wzorcowanie następujących parametrów: wartości skuteczne
prądów i napięć, THD napięcia i prądu, wyższe harmoniczne i interharmoniczne prądu i napięcia,
asymetria napięcia, wskaźnik migotania światła (ang. flicker) Pst i Plt, zapady i zaniki napięcia,
moc czynna P, moc bierna Q, moc pozorna S, współczynnik mocy cosφ i PF, wahania częstotliwości
napięcia,
b) wzorcowanie analizatorów jakości zasilania obejmującą parametry związane z napięciem.
Usługa obejmuje wzorcowanie następujących parametrów: wartości skuteczne napięć, THD napięcia,
wyższe harmoniczne i interharmoniczne napięcia, asymetria napięcia, wskaźnik migotania światła
(ang. flicker) Pst i Plt, zapady i zaniki napięcia, wahania częstotliwości napięcia.
Wzorcowanie analizatorów jakości energii wykonujemy w akredytowanym laboratorium
w Gliwicach oraz bezpośrednio u klienta.
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W ramach oferowanej usługi zapewniamy wzorcowanie analizatorów jakości energii i jakości
zasilania w następujących zakresach:
Nazwa wielkości fizycznej
Napięcie przemienne AC, f = 50 Hz
Prąd przemienny AC, f = 50 Hz
Częstotliwość podstawowego sygnału
Współczynnik THD U
Współczynnik THD I
Wyższe harmoniczne napięcia
Wyższe harmoniczne prądu
Wyższe interharmoniczne napięcia
Wyższe interharmoniczne prądu
Asymetria napięcia
Moc czynna, bierna, pozorna
Wahania częstotliwości
Współczynnik mocy cosφ, PF
Wskaźnik migotania światła (flicker) Pst, Plt
Zapady i zaniki napięcia

Zakres pomiarowy
10 mV1000 V
0,1 mA1000 A
50 Hz
0130% dla 100 V
0130% dla 10 A
do 60 harmonicznej dla 100 V UL-N
do 60 harmonicznej dla 10 A
do 60 harmonicznej dla 100 V UL-N
do 60 harmonicznej dla 10 A
015%
025 A, 0300 V
4060 Hz
01
0,120
0-100%, 0,01-999 s

Pragniemy zaznaczyć, że obecnie trwają prace mające na celu uzyskanie akredytacji w PCA na
usługę wzorcowania mierników jakości energii zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Zapraszamy do kontaktu.
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