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СИСТЕМИ ЗА СЛЕДЕНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

АНАЛИЗАТОР НА МОЩНОСТ И ЕНЕРГИЯ
MAVOLOG PRO

Анализатор на смущенията е енергията клас А съгласно IEC 61000-4-30
••

••

••

••

Продължителен и моментен запис с програмируем интервал за измерване
(> 600 измервания/период), време преди и
след активиране на измерването

••

Oбхват по честота от 16Hz до 400 Hz

••

Портове за комуникация чрез RS232/485,
Етернет или USB2.0

••

Протоколи за комуницация Modbus и DNP3

••

Синхронизация е реално време чрез GPS,
IRIG-B (модулиран и цифров) и NTP

••

До 20 входа и изхода (аналогови входове/
изходи, цифрови входове/изходи, алармени/"watchdog" изходи, пулс входове/изходи,
входове за тарифи)

••

Многоезичен интерфейс и лесен за работа
софтуер Mavo-View за настройки и за оценка

••

Софтур за бази данни (опция)

32 регулируеми аларми, доклади за аномалии
и качество могат да се записват във вградената памет
Тип

Код за поръчка

MAVOLOG PRO

–

стрибутор
те вашия ди
й
та
и
оп
п
я
ия
Мол
а конфигурац
за правилнат

Модулна система за следене на качестото на ехергията клас А
Модулен дизайн с възможност за различен
външен вид, с 4 слота

••

Вградено и външно кръстосано задействане

••

Съвместим с всички национални и международни стандарти за следене на качеството на
захранващото напрежение (EN, IEC, IEEE, NVE,
CREG)

••

Входни модули за 4 вока и 8 цифрови сигнала

••

Комбинации с до 4 виртуални анализатори в
една кутия

••

работа и визуализиране на място на 1/4 VGA
"touch" дисплей

••

Сертифициран в съответствие с IEC 61000-430, клас А

••

Етернет 10/100 BaseT, RS232 и RS485 интерфейс за част от стандартното оборудване

••

1 GB вградена флаш памет

••

Съвместим със софтури PQView и PQ analysing
database; за повече информация вижте www.
pqview.com

••

Комуницанионни протоколи TCP/IP, HTTP, XML и
Modbus TCP/RTU

••

Като опция може да се поръчат модеми 3G/
GSM/GPRS

Демонстрация на уреда на::
www.gossenmetrawatt.com

Тип

Код за поръчка

MAVOSYS 10

–

ибутор
вашия дистр
те
й
та
и
оп
п
ия
Моля
а конфигурац
за правилнат

PQView е многокомпонентен софтуер разработен за изграждане и анализ на бази
данни за мощност, качество на мощност и измерване на енергия.
••

Интегриране и обработка на данни в големи
дази данни

••

Споделяне на данни през уеб браузъри през
интернет/използващи интернет PQWeb

••

Извеждане/Вграждане на IEEE PQDIF и
COMTRADE файлове

••

Намалява време за класифициране на типовете грешки

••

Интегриране на данни от повече от 50 различни системи

••

Намалява времето за намиране на фрешки

••

Намалява времето за възстановяването на
захранването

••

www.gossenmetrawatt.com

4 канала по ток и 4 канала по напрежение с
автоматичен избот на обхват, 32kHz честота на
измерване
Измерване на моментна стойност на повече от
140 променливи

••

PQView

Анализатор на качеството на енергията клас А
съгласно IEC61000-4-30

••

••

MAVOSYS 10

Оценка на качеството на захранването съгласно EN50160 с автоматично генериране на
доклади

Дефиниране и насрочване на автоматични
доклади в съответствие с местните разпоредби
и стандарти, например EN50160

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

АНАЛИЗАТОР НА КАЧЕСТВОТО НА МОЩНОСТТА И СОФТУЕР

Стр. 3

АНАЛИЗАТОР НА КАЧЕСТВОТО НА МОЩНОСТТА И СОФТУЕР
MAVOWATT 230 / 240 / 270
Безопасен и гумиран

Точност
••

НОВО

Следене на качеството на мощността и енергията в с висока точност - 1000 V rms, AC/DC,
512 измервация/цикъл

••

безопасност на Arc флаш

••

одобрен в съответствие с CE и записан в UL

••

Лесна за хващане непроводима гумена опаковка, абсорбираща евентуален удар

••

Осем канала, 4 за ток и 4 са напрежение

••

Различни напрежителни входове за прецизен
анализ на Δ системата

••

Застопоряващ се към уреда кабел за тест и за
захранване

••

Качество на енерцията - в съответствие с IEC
61000-4-30 Клас А и IEEE 1159

••

Автоматично откриване на верига и обратна
връзка за правилно свързване на уреда

••

Хармоници - IEC 61000-4-7, IEEE 519

••

••

Кратковременни възможности - V и I - задействане от формата на вълната. Извън стандрти

Интерфейс: 7" WVGA цветен тъч дисплей с
автоматична настройка

••

••

Буфер за 100 цикъла преди/след задействане

Използванекато таблет - с икони, лесно достъпен панел със задачи, табло

••

EN 50160 издание 3

••

Модул за отговор на двигател

••

Тест и диагностика на двигател (измерване в
честотен преобразувател)

••

Изчисление на ефективност на инвертор

Продуктивност

Комуникация
••

Приложение HDPQ за Apple и Android с измерване в реално време и табло в аларми

••

Етернет, USB и Bluetooth - опция

••

VNC за пълен контрол от разстояние

••

Малки доклади - запис на екран, xml файлове.
Лесни за запис в успройството и за изпращане
по е-мейл.

••

Табло с аларми в реално време за качество на
мощности и енергия

••

По голям екран за по-продуктивни анализи на
място

••

Софтуер Dran-View7: анализ на данни, доклади,
пакет за реакция, последваща обработка

Тип

Код за поръчка

Тип

Код за поръчка

MAVOWATT 230
MAVOWATT 240

M820D
M820F

MAVOWATT 270
MAVOWATT 270-400

M820G
M820L

DranView 7

НОВО

••

Бърза визуализация и анализ на качеството на
мощността и следене на енергията

••

Модули за писане на доклади с вграден редактор
на текст, запис на екран и поставяне на отметки

••

По-лесно и порсто използване чрез "Ribbon
bar" подобно на всяка нова програма на
Microsoft

••

Запис в съответствие с международните стандарти IEC, EN G5/4, NVE, GOST и други

••

••

Възможност за преместване по осите, преглед на
тенденции, форма на вълната, магнитуд и DFT

Възможност за следене на няколко локции с
филтриране на събития и синхронизация във
времето ,математическо сравнение

••

Реално 64 битова програма, бърза обработка
на големи файлове с данни

••

••

Филтриране с сортиране на събития, "дъпране"
и "пускане" на диаграми и оси

Спасителен пакет (настройка на печати за
време, размяна на сонди за ток, промяна
на фактирите за скалата, промяна на тип
свързване)

••

Стандартни статистически таблици, доклади за
качеството на доставената мощност, графики
за спактъра на хармониците, скициране във
времето на стотици параметри

••

••

Четене на данни в PQDIF, CAMTRADE, csv и txt
формат

Математичски функции (изчисление на тенданции и хармоници от данните за формата на
вълнните; отделно по-детайлно разглеждане
на хармониците на U, I и P; добавяне на ваши
формули; анализ на спектъра на хармониците)

••

10 дневна пълна демо версия и видео презентация на www.gossermetrawatt.com

Тип

Код за поръчка

Dranview7 DVP
Dranview7 DVE

Z818Z
Z818X
Моля прегледайте описанието за повече технически спецификации
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АНАЛИЗАТОР НА КАЧЕСТВОТО НА МОЩНОСТТА И СОФТУЕР

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

ТЕСТЕР НА ИЗПОЛЗЦИЯ
PROFITEST INTRO
PROFITEST INTRO предлага на професионалистите универсален, компактен, гумиран, последно
поколение измервателен уред.
Тестерът може да извършва всички необходими
измервания за тест на ефективността на мерките
за безопасност в електрически системи, както се
изисква от IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600) и от
други специфични за страната стандарти.
Благодарение на интелигентния и ергономичен
дизайн, интуитивна работа и на иновативната
техноческа концепция, е удобен за извършване на
ежедневните рутинни измервания, които извършва едни електротехник.

НОВО

Ефикасна работа по цял свят
••

Интуитивна работа

••

Измервателната функция се избира директно
на ротационният превключвател

••

Подсветка

••

Функции за помощ с диаграми за свързване

••

Международни подсказващи надписи (12 езика)

Технически характериситки
••

••

Измерване на вътрешни системи и импеданс
на дефектни контури с голяма точност без да
се разкачат дефектнотоковите защити. Тест
на дефектнотокови защити с непрекъснато
нарастваща стъпка, време за задействане и
ток на задействане

••

Измерване на изолация с напарстваща стъпка

••

Тест на реакция на варистор с нарастваща
стъпка и променящ се тестов ток

••

Измерване на заземително съпротивление

••

Измерване на напрежителен пад

••

Измерване на напрежение за UN 120, 230 и
400V, последователни фази

••

Индивидуална, структурируема памет за около
50000 обекта/измерени данни

••

Електрически тестове и GMST софтуер за, освен другите функции, генериране на структури
тип дърво и документи

••

Двустранен обмен на данни през USB, DDS-CAD
и epINSTROM

••

Свързване към RFID четец или баркод четец

••

PRO-джъмпер за лесно компенсиране на
измервателния кабел

Измерване на миско съпротивление за защитни и еквипотенциални свързващи проводници и
автоматична промяна на поляритета
Тип

Код за поръчка

PROFITEST INTRO

M520T

METRALINE SERIES
METRALINE ZCHECK

Уред за измерване на съпротивлението на затворен контур (DIN VDE0413/ EN61557)
Тестовият уред се използва за измерване на
импеданс на грешен заземителен контур и на
импеданс на линия. Измервателният обхват от
0 до 200Ω (0.27Ω до 200Ω според VDE0413/
EN61557) позволява изчислението на ток на късо
от 0 до 23 kA.

METRALINE RCDCHECK

Тип

Код за поръчка

METRALINE ZCHECK

M507A

Многофункционален тестер на Дефектнотокови запити и Инсталации
(DIN VDE 0100/ IEC 60364-6)
Многофункционален измервателен уред, който
тества характериситките на Дефектнотокови
защити, измерва допирното напрежение с и без
разкачване на ДТЗ, тока на задействане, напрежението на линията и дефектнотоковия импеданс.

www.gossenmetrawatt.com

Импеданс на грешен контур с ток на късо; с и
без разкачване на дефектнотоковите защити;
Импеданс на линия с ток на късо; Напрежение на
линия; Определяне на фазата

ДТЗ тип A, AC, S, F
••

Тест на ДТЗ, IDN = 10, 30, 100, 300 и 500 mA

••

Тест на ДТЗ с ½ • IΔN, 1 • IΔN, 2 • IΔN,
(5 • IΔN до 100 мА номинален ток)

Тип

Код за поръчка

METRALINE RCDCHECK

M507B

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

ТЕСТЕР НА ИЗОЛАЦИЯ/ЗАЗЕМИТЕЛНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ И НА МАШИНИ

Стр. 5

ТЕСТЕР НА ИЗОЛАЦИЯ И МАШИНИ
PROFITEST MASTER

Тестов уред за IEC 60364.6 / EN 50110-1
Широкият обхват на измервателния уред позволява
използването на тестера във всички променливи и
3-фазни електрически системи с напрежения от 65
до 500 V и с честота от 15.4 до 420 Hz.

••

Тест на специални ДТЗ, като SRCD, PRCD, тип
G/R, AC, A и B

••

Тест на RCCB в IT системи

••

Тест на уреди за следене на изолация (IMD)

••

Тест на уреди следящи дефектни токове

••

Интелигентно нарастване на тестовите стойностите

Измерване на малко съпротивление

••

Автоматично провеждане на нестови поредици

Измерване на заземително съпротивление по
всички методи

••

Измерване на ток на утечка с адаптор PRO-AB

••

Тест и определяне на остатъчно напрежение
/ откриване на нестабилност в захранващото
напрежение

Измерване на импеданс на затворен контур и
линия

••

Измерване на изолационно съпротивление използвайки номинално напрежение, с променящо се или покачващо се тестово напрежение

••

••

Измерване на повърхностна изолация

••

Структурируема памет
Тип

Код за поръчка

PROFITEST MPRO
PROFITEST MTECH+
PROFITEST MXTRA

M520N
M520R
M520P

Тетсер на земно съпротивление
••

Измерване на земно съпротивление в 5 обхвата до 50 kΩ

••

Селективно измерване на земно съпротивление

••

Измерване Хапрежение/Ток (TRMS) чрез клещи
(опция при Geohm 5)

••

PROFITEST PRIME

Тест на дефектнотокови защити (RCCB)

••

••

GEOHM C

••

Измерване на напрежение от 10 до 250 V

••

Измерване на честота от 45 до 200 Hz

••

Следене на батерията и самотестваща се
вградена памет с IrDA интерфейс

••

Гумирана кутия

••

Три или четири-полярно измерване

••

Измерване с 1 или 2 клещи (Geohm 5)

Тип

Код за поръчка

GEOHM C

M590D

Съвместим със стандартите и безопасен CE тестер, тестер на машини и електрически
системи:DIN EN 60204-1 / VDE 0113-1; IEC 60364-6 / DIN VDE 0100-600; EN 50110-1 / DIN VDE 0105100, DIN EN 61439-1 / VDE 0660-600-1; DIN EN 62446 / VDE 0126-23; DIN EN 61851-1 / VDE 0122-1

PROFITEST PRIME е първия тестов уред всичко-в-едно за 600V AC и 800 V DC системи за
електрически системи, машини, превключватели,индустриално оборудване, вятърни турбини,
генератори и е-мобилност. Има варианти на
PROFITEST PRIME за тест на AC или DCвисоко
напрежение.
••

Измерване на съпротивление на дефектнотокови контури без разкачане на ДТЗ тип А и В

••

Измерване на защитни проводници с 200 mA
или 25A

••

Измерване на изолация с повишаваща се стъпка

••

Измерване на остатъчно напрежение

••

Измерване на ток на утечка и диференциален ток

••

Тест на ДТЗ тип А, АС, F, В, B+, EV, MI и G/R,
както и SRCD и PRCD

••

Тест на уреди следящи остатъчни токове (RCM)

Тип

Код за поръчка

PROFITEST PRIME
PROFITEST PRIME DC
PROFITEST PRIME AC

M506A
M506B
M506C

Моля прегледайте описанието за повече технически спецификации
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

ЦИФРОВИ И АНАЛГОВИ ТЕСТЕРИ НА ИЗОЛАЦИЯ

СЕРИИ METRISO
Инструменти до 1000V
от серия METRISO

Измерване на Изолация, Малко съпротивление и Напрежение
Metriso

XTRA

TECH

PRO

BASE

INTRO

PI, DAP измерване на поляризационен индекс

x

–

–

–

–

Riso U променливо = 50 ... 1000V
(Гранична стойност 1МΩ)

x

–

–

–

–

x

–

–

–

–

10 k ...
1 TΩ

10 k ...
200 GΩ

100 k ...
100 MΩ

10 k ...
100 GΩ

10 k ...
100 GΩ

x/x

x/x

x/x

x/–

x/–

10 Ω ... 10 kΩ

x

x

–

x

x

RLO 0,017 ... 10 Ω

x

x

x

x

–

Riso U нарастващо = 50 ... 1000V
Визуализиране на напрежение на изключване
Измервателни обхвати Riso
Riso U = 50, 100, 250, 500 / 1000 V
R

x/x

x/x

x/x

x/–

x/–

Дисплей с подсветка

x

x

x

x

x

Разреждане на капацитивни устройства,
които тестваме

x

x

x

x

x

Аварийно изключване (UBatt < 8 V)

x

x

x

x

x

Измервателна категория CAT III 600V, CAT IV 300V

x

x

x

x

x

Сертификат, който со предоставя
(W = съответстващ сертификат)

x

x

(W)

x

–

U

••

0 ... 500 / 1000 V

Измерване на съпротивлението на заземителна
инсталация, със зашитнио и еквипотенциално
свързване

••

Измерване на напрежение

••

Измерване на разреждане на подове съгласно
EN1081

••

Сигнализиране за опасно напрежение

••

Звукова индикация за гранична стойност

••

Измервателен обхват 10 kΩ .... 9.999 GΩ.

••

Измерване на малко съпротивление Ω в 0,17
...10 Ω с автоматична промяна на поляритете

••

Електрически защитено измерване на малко
съпротивление в Ω

Тип

Код за поръчка

Тип

Код за поръчка

METRISO INTRO
METRISO BASE
METRISO PRO

G550N
G550O
M550R

METRISO TECH
METRISO XTRA

M550P
M542S

ТЕСТЕР НА ИЗОЛЦИЯ - ЦИФРОВ И АНАЛОГОВ
METRISO PRIME+

Уред измерващ изолация от 100 до 5000 V
Измервателен уред с широк обхват, който
позволява използването на тестовият инструмент
за всички променливи и 3-фазни електрически
системи с напрежения от 65 до 500 V и честота от
15.4 до 420 Hz.

www.gossenmetrawatt.com

••

Универсален уред за тест на изолация

••

Цифров индикатор на дисплей с подсветка

••

Вграден таймер

••

Специални кабели за измерване на високи
напрежения

••

Вградена памет

••

Измерване на напрежение

••

Измерване на напрежение на изключване

••

Измерван на капацитет

••

Измерване на изолация във връзка с времето,
индекс на поляризация и коефициент на поглъщане, диелектрическо разреждане

••

Сертификат за калибриране DakkS

••

Защитна функция

Тип

Код за поръчка

METRISO PRIME+

M5000 A02

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

ТЕТСЕР ЗА РАБОТА НА ФОТОВОЛТАИЦИ И НА ИНСТАЛАЦИИ
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ТЕТСЕР ЗА РАБОТА НА ФОТОВОЛТАИЦИ И НА ИНСТАЛАЦИИ
PROFITEST PV

Уред за измверване на пикове с мощността и за следене на кривите на характеристиките във фотоволтаични системи
Характеристики:
••

Тест в съответствие с EN62446

••

Много висока точност благодарение на балансирано измерване на кривите на характериситките IU на капацитивния товар във ФВ модули
и линии

••

••

••

Автоматично преобразуване на резултатите от
измерванията в STC стойности
Патентован процес на изчисление за оценка на
ФВ генератори без познаване на спецификациите на производителя
Патентован процес на изчисление за определяне на вътрешното съптотивление на генераторите на база само на измерени криви на
характеристиките I-U.

••

Отделно измерване на температура на датчика
за излъчване и на гърба на модула за повишаване на точността на измерването

••

Високо ниво на сигурност благодарение на
вграденото изключване на товара (1000V/32A
DC) за изключване на всички полюси на измервателниоят уред от ФВ генератор

••

Калибриран датчик за излючване съгласно IEC/
EN 60904-2 с вграден температурен сензор
Pt100

••

Вградена база данни с двустранен обмен на
данни

••

Софтуер за графична визуализация, оценка и
съставяне на доклади с вградена модулна база
данни

Свържи ➲ Включи ➲ Започни измерване ➲ Отчети резултатите ➲ Готово!

Тип

Код за поръчка

PROFITEST PV

M360A

PROFITEST PV SUN MEMO / SUN-SOR Тестов уред за тест на ФВ модули и линии съгласно DIN EN 62446 (VDE 0126-23)
Характеристики:
••

Измерване на напрежение: 0 ... 1000V DC

••

Измерване на ток (прав): 0 ... 20А DC

••

Измерване на изолационно съпротивление
- Измервателен обхват: 0 ... 20MW
- Тестови напрежения: 250V/500V/1000V DC

••

LCD дисплей с подсветка

••

Компактен и гумиран - за работа при тежки
условия

Допълнително за PROFITEST PVSUN MEMO:
••

Двупосочен интерфейс
Вградена памет за запис на 10 240 записа
данни
Безплатен софтуерен модул

••

Ground fault measurement: 0 ... 1,000 V DC

••

••

Тест за непрекъснатост на защитни проводници: 0 ... 10 W / > 200 mA /
с абтоматично обръщане на поляритета

••

••

Тест на поляритета

Тип

Код за поръчка

PROFITEST PVSUN MEMO
PROFITEST SUN-SOR

M360D
Z360N

Моля прегледайте описанието за повече технически спецификации
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

ПОРТАТИВЕН ТЕТСТЕР НА УСТРОЙСТВА И ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ

ПОРТАТИВЕН ТЕТСТЕР НА УСТРОЙСТВА И ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ
SECUTEST BASE / BASE 10 / PRO

Универсален тестер за тест на електрически устройства, медицински истройства и
заваръчни единици - с тестови последователности съгласно VDE0701-0702, IEC 62353
и IEC 60974-4
SECUTEST I BASE (Код за поръчка: М7050-В001)
••

Тест на изолации, тест на защитни проводници
с 200mA (+/-, ±, ~) тестов ток, тест на ток на
утечка, измерване на напрежение

••

Измерване на ток на утечка с честотна лента
до 1MHz

••

Инструкция за експлатация на D, GB, F, I, E, NL,
PL, CZ

••

Шуко щепсел за свързване на захранващото
напрежение и шуко тестов накрайник

••

Директно отпечатване на резултати от тетове
или управление на докладите от тестовете чрез
безплатен софтуер ETC

••

Тестов сетификат DAkkS на немски, английски,
френски

дистрибутор
е се към своя
ет
н
р
ъ
об
ия
я
Мол
а конфигурац
за правилнат

GMST

SECUTEST I BASE 10 (Код за поръчка:
M7050-V002) e същия като SECUTEST BASE 10,
но има и
•• 10 A (~) тестов ток за тест на защитни проводници
SECUTEST I PRO (Код за поръчка: М7050-V003)
e същия като SECUTEST BASE 10, но има и
••

Touch екран

••

Електрически изолирани входове за измерване
на напрежение

••

Измерване с две сонди

••

Възможност за разширяване на базата данни*

••

Запис/извеждане чрез ETC, USB

••

Въвеждане на последователност

••

Подробни данни за местоположение

База данни и тестов софтуер за серии SECUTEST / SECULIFE / PROFITEST
GMST е подходящ за тест на електрическа безопасност на електрически инсталации, преносими
устройства и заваръчни единици, кактои за
функционален тест в областта на медицинските
технологии.
••

Автоматичен трансфер и обмен на данни

••

Експорт на доклади от тестове във файл или
отпечатването им

••

Генериране на доклади и печат на етикети

••

Опростена навигация, дървовидна структура,
тестови таблици

••

Архивиране на цялата информация в база
данни

••

Комуникация с няколко тестера

••

Изпращане на информация на е-мейл

••

Повече подробности на www.gmst.eu

Тип

Код за поръчка

GMST
GMST HostService

Z712C
Z712D

НОВО

METRATESTER 5+

www.gossenmetrawatt.com

••

Голям цифров LCD дисплей

••

••

Тест на сръзка към захранващо напрежение с
точков контакт и индикаторна лампа

Стойности извън границите се маркират визуално и със звуков сигнал

••

Размери (Ш х В х Д): 190 х 140 х 95 mm,
тегло около 1,3 кг.

••

Диференциално имзерване на ток съгласно IEC
62368, DIN VDE 0701-0702

••

Всички измерени стойности се извеждат на
голям цифров дисплей

Доставка:
••

Със сертификат за калибриране във фабриката

Тип

Код за поръчка

METRATESTER 5+

M700D

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

ПРОГРАМИРУЕМИ ЗАХРАНВАЩИ МОДУЛИ И ЕЛЕТРИННИ ТОВАРИ
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ПРОГРАМИРУЕМИ ЗАХРАНВАЩИ МОДУЛИ И ЕЛЕТРИННИ ТОВАРИ
Серия Syskon P

Характеристики на захранващите модули Syskon:
••

Бързо време на стартиране (< 2 ms) и изключване (70 ms без товар)

••

Свързване на 2 или повече захранвания в
режим master-slave

••

Прецизна настройка (0,05%, 5 цифрен дисплей)

••

••

Малки пикови ток и напрежение

До 1700 тестови последователности и 15
настройки на уреда могат да се програмират
или въведат

••

Автоматична промяна на обхвата понапрежение и ток 2.4 : 1

••

Интерфейс RS232, GPIB, USB, аналогов

••

Модели с обхват от 500 W до 4500 W

••

Захранващи модули SSP32N

Електронен товар SPL

Защити: пренапрежение, по ток, по температура
Тип

Код за поръчка

Тип

Код за поръчка

SYSKON P500
SYSKON P800
SYSKON P1500

K346A
K347A
K353A

SYSKON P3000
SYSKON P4500

K363A
K364A

Характеристики
••

Бързо време на стартиране (< 2 ms) и изключване

••

Прецизна настройка (0,15%, 4 цифрен дисплей)

••

Малки пикови ток и напрежение

••

Автоматична промяна на обхвата по ток и
напрежение

••

Защити: пренапрежение, по ток, по температура

••

Свързване на 2 или повече захранвания в
режим master-slave

••

До 24 тестови последователности и 10 настройки на уреда могат да се програмират

••

Интерфейс RS232, GPIB, аналогов

••

Модели с 120 W, 240W и 320W, обхват от 20V
до 80V

Приложения:
••

Симулация на захранване (UID характериситки)
от дефинирани и прецизни напрежителни и
токови сигнали при разработка

••

Тест на качеството при основно производство

••

Контрол на качеството на издържливост, стабилност и точност на електронни изделия

••

Разработен да покрива всички тестови импулси
в автомобилната индустрия

Тип

Код за поръчка

SSP32N

K380A

Характеристики
••

4 работни режима: постояне ток / напрежение /
съпротивление / мощност

••

Възможно е контролирането на напрежението
и тока чрез постоянна мощност

••

Високоскоростнo продължително и моментно
измерване, доказване на късо съединение,
разреждане на батерии и други допълнителни
функции

••

Функции за защита, след които и настройващи
се лимити на тока

••

Вход за активиране и датчик

••

••

Програмиране на времето за нарастване и
намаляване на тока, стръмни криви

Симулиране на предварително определени и
точни товари по напрежения и ток при разработка

••

Няколко друпи параметри и последователности
могат да се записват и извеждат от паметта

••

Тест на качеството при основно производство

••

Контрол на качеството на издържливост, стабилност и точност на електронни изделия

••

Плаващ вход по мощност / без заземление

Приложения:

Тип

Код за поръчка

Тип

Код за поръчка

SPL 200-20
SPL 250-30

K854A
K852A

SPL 350-30
SPL 400-40

K855A
K853A

Моля прегледайте описанието за повече технически спецификации
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MEASUREMENTS IN POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES / DMM MEASURING SYSTEMS

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

ИЗМЕРВАНЕ В ПОТЕНЦИАЛНО ВЗРИВООПАСНА СРЕДА / DMM ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ
METRAHIT 27EX

Милиомметър за използване в потенциално взривоопасна среда
Милиомметър ATEX (27EX) с вградена защита
••

METRALINE EXM25

Специална версия със сертификат ATEX за
измерване в потенциално взривоопасна среда,
особено в сверата на авиацията за измерване
в самолетки повърхности (светлинни защити,
тест на утечка (Wicktest))

Всяко издели е с ATEX сертификат от INERIS
05ATEX0040 Ex II 2 G EEx ia IIA T405ATEX0040
II 2 G EEx ia IIA T4

Тип

Код за поръчка
M227F

IP54
••

Измерване на Напрежение, Съпротивление, Ток
и Честота
Одобрен в съответствие с ATEX директива 94/9
EG за вериги го 1000V с и без вградена защита

••
••

II 2G Ex ib IIC T4/T6 (петролна индустрия)
I M2 Ex ib I (мини за въглища)

••

Най-висока степен на защита CATIV 1000V,
благодарение на капсулираните защитни резистори в тестовите проби DATA HOLD

••

Измерване на постоянен ток 1mA ... 2A

••

Захранване с вградена защита - презареждащи
се NiMH батерии или литиеви батерии

••

Дисплей с подсветка

••

Тест за диагностика и индикатор за ниво на
батерията

Тип

Код за поръчка

METRALINE EXM25

M210A

Мултимер и Измерване на системи
С 20 измервателни функции, висока точност и
резолюция до 60,000 цифри, тези мултимери
могат да се използват във всички сфери, където е
необходимо добро представяне - и в лабораториите и при стандартна работа. Със запис на данни,
IR интерфейс и MetraWin софтуер, тези мултимери
са измервателни системи с висока точност с
много добро съотношение цена/качество.

METRAHIT навън със защита IP65
Патентована система за автоматично блокиране на входа (ABS)
•• DMM + тест на изолация + интелигентен запис
на данни
•• Най-защитения мултимер на света
•• С включен проследим DAkkS сертификат за
калибриране
•• Бърза поръчка: www.metrahit.eu
••
••

Софтуер за обработка на протоколи и данни
••

www.gossenmetrawatt.com

••

Мултимер с вградена защита

••

METRAwin 10

С вградена защита съгласно IEC 50020 и
50014

METRAHIT 27EX

Благодарение на дисзайна с вхрадена защита и
на гумената си антистатична опаковка с клас на
защита IP54, уредите са особено подходящи за
изполване в миньорството и в химочната/петролата индустрии.

Серия METRAHIT A, E, S

••

Измерените от мултимерите стoйности се обработват на компютър чрез METRAwin 10 и могат
да се визуализират на Yt или XY графики (до 6
канала) или в таблична форма (до 10 канала)

••

Измерените данни могат лесно да се вградят в
други Windows приложения с функция clipboard
на компютър (например Word или Excel)

••

Софтуерът работи на Windows Vista, 7, XP,
2000, NT

Тип

Код за поръчка

Z324O

GTZ324000-0R0001

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

MULTIFUNCTIONAL PROCESS CALIBRATORS AND MULTIMETER

Стр. 11

MULTIFUNCTIONAL PROCESS CALIBRATORS AND MULTIMETER
METRACAL MC

Calibration and Measurement: Efficient and Time-Saving thanks to Simulation
••

••

METRAwin 90-2

Universal calibrator, simulator and multimeter mA /
mV ... V / °C (Pt100/1000, Ni100/1000,
thermocouples: J, L, T, U, K, E, S, R, B, N) /
30 ... 2000 Ω
Dual mode ¡V simultaneous calibration and
measurement (U / I)

••

Ramp and staircase functions

••

METRAwin 90-2 interface and calibration software

••

Transmitter simulator (sink: 0... 24 mA)

••

DAkkS calibration certificate included

••

Rugged, EMC compliant design
Precision multimeter (V, A, Ω, F, Hz, °C / F)
30,000 (60,000) digits and triple display
TRMS AC measurement to 1 kHz

••

Measuring and encoding in absolute terms and as
percentage (scaled)

••

••

Memory for measurement results: 16 Mbit

••

••

Frequency and pulse run generators: 1 Hz to 2 kHz

Тип

Код за поръчка

METRACAL MC

M245A

Calibration Software for Calibrators
METRACAL MC, METRAHIT CAL and METRAHIT XTRA in combination with METRAwin 90-2 and an
interface cable, the handheld calibrator with multimeter is transformed into a professional, PC-based
calibration system or measuring transducers, indicators and record instruments etc.

METRAHIT ENERGY

Тип

Код за поръчка

METRAwin 90-2

Z211A

Energy High End DMM for Power, Power Quality and Energy Measurement
••

Digital hand-held multimeter with TRMS
measurement including:
V AC TRMS, V AC+DC TRMS with a bandwidth of 100
kHz, V DC, dB, Hz (V), Hz (A), Ω, μF, V , °C/°F (TC/RTD)

••

Power measurement (W, VAr, VA, PF): active,
reactive and apparent power with extreme values,
power factor

••

Energy measurement (Wh, VArh, Vah) active,
reactive and apparent energy, mean power value
with adjustable observation period and maximum
value

••

Mains quality analysis: recording of overvoltage
and undervoltage, dips, swells, voltage peaks and
transients in 0, 50 and 60 Hz systems

••

Harmonic analysis: RMS values and distortion
components up to the 15th harmonic at 16.7, 50, 60
and 400 Hz

••

Special measuring functions: crest factor (CF),
conductivity (nS), low resistance RSL,
duty cycle %, cable length km

••

Resolution of 60,000 digits

••

Triple display, display illumination can be activated
under difficult ambient lighting conditions

••

1 kHz / –3 dB switchable low-pass filter

••

Direct current measurement from 10 nA to 10
A, 16 A intermittently, current measurement
with current transformer clamp or sensors,
transformation ratio is configurable for the display

••

Large data memory for up to 300,000 measured
values

••

Instrument is completely remote controllable
without activating the rotary switch or changing
current sockets

••

Compatible with METRAwin 10

Тип

Код за поръчка

METRAHIT ENERGY

M249A

Моля прегледайте описанието за повече технически спецификации
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

СЛОЖНИ ЦИФРОВИ МУЛТИМЕРИ

СЛОЖНИ ЦИФРОВИ МУЛТИМЕРИ
METRAHIT ISO & METRAHIT COIL
Мултимерите METRAHIT ISO и METRAHIT COIL
са гумирани преносими измервателни уреди
подходящи за използване в домашни условия,
елетрически машини (електрокари) и системи
(например фотоволтаици). Инструментите са с
вградено, независимо захранване. Измерване
на изолационно съпротивление и откриване на
смущения по напрежение, тестови напрежения:
50/100/250/500/1000 V

••

Мултимер с няколко функции (VDC, VAC/
DC,-VAC, Ω, F, oF/oC , IDC, IAC/DC, IAC, тест на
непрекъснатост/диоди, Hz)

••

Превключваем нискочестотен филтър, 1 kHz/-3
dB при обхват V AC

••

Измерване на постоянен ток, 100 nA до 10
А и с токови клещи с регулируем фактор на
клеците

••

Прецизен индикатор за температура °C или °F,
PT 100/1000 или термодвойка тип K

••

Тест на диоди и тест за непрекъснатост, измерване на работен цикъл с помощта на бобината

••

Звукови сигнали за: тест за непрекъснатост,
опасно контактно напрежение, надвишени
граници за претоварване

••

Запис на Мин -Максимални стойности с автоматичен запис

••

Памет за данни и вграден часовник, вградено/
външно захранване

••

Двипосочен ИЧ интервейс за обмен на данни с
компютър

••

Сертификат за калибриране DAkkS

METRAHIT ISO
Тест на изолации,TRMS мултимер и интелигентен
data logger
METRAHIT COIL
Както METRAHIT ISO, като има допълнително и
тестер на електрически мотори, изолационен тест
на TRMS мулнимери и интелигентни data logger-и,
както и тест на ток на късо при използване на
бобината. Тестов адаптор, подходящ за най-разпространените типове тест.
Характеристики:
••

Измерване на изолационно съпротивление до 3.1 GΩ с детекция на смущения
по напрежение, тестови напрежение:
50/100/250/500/1000 V
Тип

Код за поръчка

METRAHIT ISO
METRAHIT COIL

M246B
M246C

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦИФРОВИ МУЛТИМЕРИ
METRAHIT 27 I, 27M & H&E CAR
Таргет групи:

••

Милиомметър: Измерване по 4-проводен
метър, чрез използване на клещи Kelvin и
сонди за нискоомно преходно съпротивление
на повърхности в самолети (защита от мълнии,
тест за утечка) за всички нискоомни измервания, тестов ток 200 mA & 1 A

••

Мултимер: (V, A, Ω, Hz), изолационно съпротивление, милиомметър и измерване на
температура

Производство и поддръжка на самолети; електричеки и хобродни коли; електрически машини;
железопътен сектор; табла за управление
Приложения:
Тест на контактно съпротивление на шини, превключватели, клеми; Измерване на изолацита на
проведници в самолети и хеликоптери
Характеристики:
DMM + Милиом + Микроом (27M)
••

www.gossenmetrawatt.com

Всичко в едно: Милиомметър, Мултимер +
Data Logger

DMM + Милиом + Микроом + Тестер на
изолация (27I) – същия като 27M, но допълнително с
••

Функжионалност Мегаом: Напрежения за тест
на изолация 50 / 100 / 250 / 500 V

••

Измерване на температура: с датчици Pt100/
Pt1000

Тип

Код за поръчка

METRAHIT 27 I
METRAHIT 27M
METRAHIT H&E CAR

M227B
M227A
M227T

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦИФРОВИ МУЛТИМЕРИ
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ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦИФРОВИ МУЛТИМЕРИ
METRALINE DMM 15 / DMM 16
Универсален цифров мултимер с 36/₇ цифри, с
аналогова скала за използване във всички
сфери на инженеринга, особено в международно ниво
Характеристики METRALINE DMM 16:
••

Резолюция: 6,000 цифри (36/₇) и аналогов
барграф (60 точки)

••

Основна точност: 0,5% VDC

••

Честотна лента V AC TRMS: 2 kHz

••

Патентована автоматична блокировка на
буксите (ABS)

••

Напрежение: VDC 100 μ до 1000 V и VAC TRMS
100 μ до 1000 V

••

Ток: IDC 10 μ do 10 A (16 A за 30 секунди) и IAC
TRMS 10 μ до 10 А (16 А за 30 секунди)

••

Съпротивление: 100mΩ do 40 MΩ

••

Температура: -50.0 до +800.0° C, термодвойка
тип К

••

Измерване на честота: 0.1 Hz do 1 MHz

••

Измерване на работен цикъл: 2% до 98%
(1 kHz)

••

RPM измерване: 60 RPM до 99.99 хиляди RPM

••

Измерване на капацитет: 10 pF до 400 F

••

Тест на непрекъснатост и диоди: 3V

••

Запис на минимална-максимална измерена
стойнсот и задържане на данни

••

Сертификат за калибриране DAkkS - опция

••

Измервателна категория: 600 V CAT IV, 1000 V
CAT III

Тип

Код за поръчка

METRALINE DMM 15
METRALINE DMM 16

M195A
M196A

ОТДАЛЕЧЕН ДИСПЛЕЙ
METRAHIT ULTRA / ULTRA BT
Пренсим цифров мултимер с TRMS измерване
с 100 kHz честотна лента, който включва и
следните функции: V AC TRMS, V AC+DC TRMS,
V DC, A AC TRMS, A AC+DC TRMS, A DC dB,
Hz(V), Hz(A), Ω, V , °C / °F (TC/RTD)
••

Висока резолюция от 310,000 цифри, троен дисплей, подсветка на дисплея може да се активира
при неблагоприятна външна осветеност

••

Памет за данни за до 300,000 измерени стойности

••

1kHz / 3 dB нискочестотен филтър, които може
да се включи при измерване на променливо
напрежение

••

Уредът може да се управлява от разстояние чрез
Bluetooth имтерфейс (само при модел M2488)

••

Измерване на постоянен ток от 1 mA до 10 A,
кратковременно измерване на ток 10А чрез
токов трансформатор или датчик

••

Измерване на темпераура с Pt100/Pt1000

••

Измерване на капацитет в широк обхват

••

Напълно управляем през интернет, чрез
Bluetooth IR интерфеис (само модел ULTRA BT)

••

Конектор за външно захранване

Безплатен софтуер за Metrahit Ultra BT:
METRALOG Android е прикожение за смартфони
и таблети за отдалечен контрол; запис, анализ и
визуализиране на измерени данни от METRAHIT
ULTRA BT

Тип

Код за поръчка

METRAHIT ULTRA
METRAHIT ULTRA BT

M507B
M248B

Моля прегледайте описанието за повече технически спецификации
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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

ТОКОВИ КЛЕЩИ / ТЕСТЕРИ НА НАПРЕЖЕНИЕ

ТОКОВИ КЛЕЩИ
Серия токови клещи Metraclip
••

Измерване на товарен ток в дистрибуционни
системи

••

Измерване на товарен ток при електрически
консуматори

••

Измерване на ток на утечка

••

Измерване на сигнален ток в процеси 4-20 mA

••

Автомобилен, електрически коли, електрокари

••

ФВ системи, UPS, галваници, авио индустрия

••

Електрозадвижвания / честотни конвертори

••

Ток при стартиране на двигатели, пусков тол

••

Контрол на мощността в DC и AC системи

••

Измерване на мощност на празен ход и валидиране на заваръчна техника

стрибутор
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е
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ъ
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ия
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ТЕСТЕРИ НА НАПРЕЖЕНИЕ
PROFISAFE 690B, 690L

Тест на напрежение, фаза и непрекъснатост + индикатор за последователността на
фазите за до 690 V AC/DC
••

Тест на напрежение

••

Тестван съгласно VDE-GS

••

Тест на фаза

••

••

Тест на поляритет

Защита IP65 - безопасно използване дори при
влага

••

Индикатор за последователност на фазите

••

Тестово напрежение: 6 kV

••

Тест за непрекъснатост

••

Сила на пик: > 8 kV (1,2 / 50 μs)

••

Измервателна категория: CAT IV 600 V / CAT III
690 V

Тип

Код за поръчка

PROFISAFE 690B
PROFISAFE 690L

M630H
M630J

DUSPOL analog 1000 / expert 1000 /
digital 1000
Ново поколение Тестери на Напрежение / Уреди за измерване на Напрежение

www.gossenmetrawatt.com

••

Измерване на напрежение от 1 до 1000 V AC /
1200 V DC

•

Безконтактно откриване на прекъснати проводници

••

TRMS измерване на напрежение

•

••

Измерване на съпротивление

Мощен светодиод за осветяване на точката на
измерване

••

непрекъснатост (със звуков сигнал)

•

••

Измерване на честота

Гумиран IP65 кожух с много добър кабелен
захват

•

Измервателна категория: CAT IV 600V / CAT III
1000 V

Тип

Код за поръчка

DUSPOL analog 1000
DUSPOL expert 1000
DUSPOL digital 1000

M611D
M611E
M611F

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

НЕПРЕКЪСНАТИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ / ИЗМЕРВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ И МОЩНОСТ
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НЕПРЕКЪСНАТИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ
SMARTCONTROL

Многофункционален Data Logger за изпозлване в много среди
SMARTCONTROL обединява записа на данните за енергията и консумацията за много
различни среди, като опимизира пиковия товар, има функции за контрол и управление на
съобщенията за грешки. По този начин ценните ресурси могат да се използват по-ефектирно
и могат да се намалят средствата изразходвани за енергия.

SMARTCOLLECT

Тип

Код за поръчка

SMARTCONTROL

U300A

Софруер за управление на Измерените данни и енергията

SMARTCOLLECT осигурява:
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НОВО

••

Получаване на данните от измерванията

••

Следене на енергията

••

Анализ на данните

••

Автоматичне запис

ИЗМЕРВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ
Уреди за измерване на енергия
ENERGYMID

Професионални уреди за измерване на енергия за 2-, 3- и 4-проводни системи, чрез
директно свързване на 5 (80) А или 1 (6) А през трансформатор
••

Измервани стойности: Актирна енергия (kWh),
реактирна енергия (kVArh), Star напрежение
(V), Delta напрежение (V), Ток за фаза (А),
Номинален ток (А), Активна мощност (kW),
реактивна енергия (kVAr), Пълна мощност
(kVA), Фактор на мощност (cos phi), Честота
(Hz), RMS смущения (THD)

••

Клас на точност В за индустриални, търговски и
домашни проложения

••

4 квадрантно измерване (запис и извеждане
на данни)

••

Универсален настойваем импилсен изход
(2 пъти)

••

Показва грешки в инсталацията: посока на
смяна на фазите, отпадане на фаза, обърнат
поляритет на трансформатори, претоварване

••

Комуникация чрез вградените интерфейси:
LON, M-Bus,Modbus RTU (Modbus TCP, BACnet в
процес на подготовка)

••

4 тарифи (стандартно се контролират хардуерно) плюс 4 допълнителни тарифи (софтуерно
контролирани)

Тип

Код за поръчка

Директно свързване 5 (800) А, Клас B, MID за 4-проводни системи, 3 х 300 / 400 V
Свързване чрез трансформатор, 5(6) А и 1 (6) А, Клас B, МИД за 3-проведни
системи, 3 х 230 / 400 V, програмируеми CT / VT
Свързване чрез трансформатор, 5(6) А и 1 (6) А, Клас B, МИД за 4-проведни
системи, 3 х 230 / 400 V, програмируеми CT / VT

U2289

U2387
U2389

ИЗМЕРВАНЕ НА МОЩНОСТ
A2000

Многофункционален уред за измерване на мощност в 3-фазни системи
••

Измерване на ток, напрежение, активна, реактивна и реална мощност, фактор на мощност,
активна и реактирна енергия, смущения в
хармоници и хармоници

••

2 допълнителни измервателни входа (опция)

••

Граници на грешките от 0.25% от U и I

•

Опция: Profibus-DP, интерфейс LONWORKS или
интерфейс RS485 с Modbus RTU и други
протоколи

•

Непрекъснат запис на избрани измервани
стойности за съставяне на профил на товара и
за статистически цели (опция)

•

Функция за запис на смущения със запис с
висока скорост на събития и историята преди
събитията (опция)

Тип

Код за поръчка

A2000 Многофункционален уред за измерване на мощност

A2000

Моля прегледайте описанието за повече технически спецификации
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