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Merazet działa na rynku aparatury kontrolno – 
pomiarowej od 1952 roku. Połączenie wiedzy i 
doświadczenia z nowoczesnym zarządzaniem 
sprawia, że firma jest jednym z wiodących do-
stawców specjalistycznej aparatury w kraju.

Firma ma na koncie wiele zrealizowanych prze-
targów. Terminowość i rzetelność Merazet po-
twierdzają klienci indywidualni oraz referencje 
od uczelni, instytucji państwowych, ośrodków 
badawczych  oraz największych klientów ko-
mercyjnych. 

Wieloletnia współpraca z wiodącymi dostawca-
mi sprzętu pozwala nam oferować urządzenia 
najwyższej jakości, w konkurencyjnych cenach.

Jako eksperci w zakresie aparatury kontrolno-
-pomiarowej oferujemy także specjalistyczne 
doradztwo.  W salonie sprzedaży w Poznaniu 
można obejrzeć i przetestować wybrane przy-
rządy. Chętnie również odwiedzamy naszych 
klientów prezentując działanie urządzeń w 
terenie i pomagając w doborze odpowiednich 
rozwiązań.

Merazet działa  
na rynku aparatury kontrolno 
– pomiarowej od 1952 roku.

Wspieramy naszych Klientów także podczas eks-
ploatacji urządzeń. Zespół inżynierów serwisowych 
jest do dyspozycji  w zakresie uruchamiania sprzętu, 
szkoleń z obsługi, przeglądów i napraw.  Wewnętrz-
ne laboratorium pomiarowe dba o przeprowadzanie 
okresowych kalibracji zakupionych urządzeń.

Wiedza 
i doświadczenie.
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Firma HT Instruments powstała 
w 1983 roku jako producent 
sprzętu kontrolno-pomiaro-
wego, mierników cęgowych 
oraz multimetrów cyfrowych. 
Portfolio firmy było następnie 
rozwijane o urządzenia do 
badania bezpieczeństwa elek-
trycznego, analizatory jakości 
energii, kamery termowizyjne 
oraz analizatory instalacji foto-
woltaicznych. Dzięki doświad-
czeniu zespołów projektują-
cych urządzenia i otwartości na 
potrzeby klientów HT Instru-
ments nieustannie wzmacnia 
swoją pozycję lidera na rynku 
testerów bezpieczeństwa i 
oferuje innowacyjne i tech-
nologicznie zaawansowane 
rozwiązania.



 › Urządzenia pomiarowe

 › Filtracja, uzdatnianie wody

 › Mieszanie, wytrząsanie, przygotowanie próbek

 › Techniki próżniowe

 › Przyrządy optyczne, mikroskopy, lampy UV

 › Symulacja warunków klimatycznych

 › Wyposażenie zwierzętarni

 › Meteorologia, mierniki warunków środowiskowych

 › Meble laboratoryjne

LABORATORIUM

 › Wyposażenie pracowni

 › Zestawy edukacyjne:

 › Fizyka

 › Chemia

 ›  Biologia

 › Motoryzacja

 › Odnawialne źródła energii

 › Automatyka

 › Telekomunikacja

EDUKACJA

 › Badania gruntów

 › Badania betonu i cementu

 › Badania mieszanek mineralno-asfaltowych

 › Badania kruszyw 

 › Narzędzia pomiarowe dla budownictwa

BUDOWNICTWO

 › Analiza gazów

 › Aparatura łączeniowa

 › Kalibracja 

 › Pomiary ciśnieina i poziomu 

 › Pomiary wilgotności i temperatury

 › Rejestracja i wizualizacjia

 › Hydraulika

AUTOMATYKA

 › Kamery termowizyjne, pirometry, termometry

 › Analizatory i rejestratory jakości energii

 › Multimetry, mierniki cęgowe, testery i wskaźniki napięcia

 › Lokalizatory kabli, reflektometry, kalibratory, wibrometry

 › Testery bezpieczeństwa elektrycznego i wytrzymałości izolacji

 › Wymuszalniki prądowe, kenetrony, testery oleju

 › Testery wyłączników, przekaźników i przekładników

 › Oscyloskopy, generatory, częstościomierze, analizatory widma

 › Autotransformatory, zasilacze laboratoryjne

ELEKTRYCZNA  
APARATURA POMIAROWA



Precyzyjnie  
dobrana oferta. 

Oferta spółki należy do najbardziej kompleksowych 
na rynku, pozwala to na sprawną obsługę  
zarówno indywidualnych zamówień,  
jak i bardzo zróżnicowanych i dużych dostaw. 

EDUKACJA

 › Badania gruntów

 › Badania betonu i cementu

 › Badania mieszanek mineralno-asfaltowych

 › Badania kruszyw 

 › Narzędzia pomiarowe dla budownictwa

BUDOWNICTWO

 › Uruchomienia sprzętu

 › Szkolenia z obsługi

 › Przeglądy

 › Naprawy

 › Kalibracje, wzorcowania

 › Walidacje

 › Systemy pomiarowe pod “klucz”

 › Testy rozkładu temperatury/ wilgotności/ ciśnienia

SERWIS I LABORATORIUM  
POMIAROWE



Analizatory jakości  
energii oraz rejestratory

ANALIZATORY JAKOŚCI ENERGII ORAZ REJESTRATORY ANALIZATORY JAKOŚCI ENERGII REJESTRATORY

Model PQA824 PQA823  VEGA78 PQA820 HT9022 XL423 XL424 XL421 XL422

Napięcie AC TRMS w jednej fazie • • • • • • •

Napięcie AC TRMS w trzech fazach • • • • •

Prąd AC TRMS w jednej fazie • • • • • • •

Prąd AC TRMS w trzech fazach • • • • •

Napięcie, prąd, moc, energia, PF AC TRMS w jednej fazie • • • • •

Napięcie, prąd, moc, energia, PF AC TRMS w trzech fazach • • • •

Napięcie w przewodzie neutralnym • • • •

Napięcie, prąd, moc DC • • • • •

Prąd w przewodzie neutralnym • • • • •

Wskaźnik kierunku wirowania faz • • • • •

Niestabilność napięcia (NEG%, ZERO%) • • • •

Flicker (Pst, Plt) • •

Pomiar przez zewnętrzne przekładniki napięciowe i prądowe • • • •

Przebiegi prądów i napięć • • •
• (na 

urządzeniu 
mobilnym)

Harmoniczne prądów i napięć/obliczanie THD% • • •
• (na 

urządzeniu 
mobilnym)

•

Wykresy wektorowe prądów/napięć • • •
• (na 

urządzeniu 
mobilnym)

Rejestracja z wybranym czasem uśredniania • (1 s-60 m) • (1 s-60 m) • (1 s-60 m) • (5 s -60 m) • (1 s-15 m) • (1 s-60 m) • (1 s-60 m) • (1 s-60 m) • (1 s-60 m)

Ciągła rejestracja wszystkich wybranych parametrów • • • • •

Max. liczba rejestrowanych parametrów 251 251 251 383 60 1 3 1 3

Analiza harmonicznych napięcia/prądu do 49 • • • • • (do 25)

Analiza zgodności z normą EN50160 • •

Zmiany napięcia (spadki, skoki) od 10 ms @50 Hz z ustawiany-
mi progami • • • •

Pomiar prądów rozruchowych • • •

Stany nieustalone (rozdzielczość 5 µs, czas próbowania 200 
kHz) •

Wskaźnik stanu rejestracji • • • •

Definiowanie własnych ustawień rejestracji • • •

Dotykowy wyświetlacz LCD • • •

Rozdzielczość wyswietlacza (pxl) 320 x 240 320 x 240 320 x 240 128 x 128

Kolorowy wyświetlacz • • •

Bateria Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion alkaliczna alkaliczna alkaliczna alkaliczna alkaliczna

Zasilanie z baterii • • • •

Zasilanie AC/DC • (zewnętrzny 
adapter)

• (zewnętrzny 
adapter)

• (zewnętrzny 
adapter)

• (wbudo-
wany)

Autowyłączenie • • • • •

Rozmiar pamięci wewnętrznej 15 Mb 15 Mb 15 Mb 8 Mb 2 Mb 1 Mb 1 Mb 1 Mb 1 Mb

Zewnętrzna pamięć CF • • •

Port USB • • •

Średni czas rejestracji (w dniach @ czas uśredniania =15min @ 
max. liczba parametrów) 110 110 110 30 2.1 365 (60 s) 365 (60 s) 365 (60 s) 365 (60 s)

Interfejs PC USB USB USB USB Bluetooth RS232 RS232 RS232 RS232

Menu pomoc dostępne na wyświetlaczu • • •
• (na 

urządzeniu 
mobilnym)

Zapis rejestracji i zrzuty ekranu • • •
• (na 

urządzeniu 
mobilnym)

•

Zabezpieczenie hasłem rejestrowanych danych • • •

Wymiary (dł x szer x wys) [mm] 235 x 165 
x 75

235 x 165 
x 75

235 x 165 
x 75

255 x 200 
x 115 252 x 88 x 44 120 x 80 x 43 120 x 80 x 43 120 x 80 x 43 120 x 80 x 43

Waga (z bateriami) 1 kg 1 kg 1 kg 0,7 kg 0,42 kg 0,5 kg 0,5 kg 0,5 kg 0,5 kg

Zgodność z normą IEC/EN61010-1 • • • • • • • • •

Standard jakości sieci EN50160 EN50160
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1. PQA823 - PQA824
PROFESJONALNE ANALIZATORY JAKOŚCI ENERGII DO POMIARÓW I REJESTRACJI 
GŁÓWNYCH PARAMETRÓW ZGODNIE Z NORMĄ EN50160
Analizatory PQA823 i PQA824 zaspokajają potrzeby profesjonalnych działów technicznych 
w zakresie pomiaru i rejestracji jednofazowych i trójfazowych parametrów sieci elektrycz-
nej, dodatkowo służą do rozwiązywania typowych problemów z sektora przemysłowego 
(jakość zasilania, błędy sieciowe, rozruchy silników, itp.). Wszystkie modele są wyposażone 
w szeroki, kolorowy wyświetlacz graficzny TFT (320 x 240 pxl) z ekranem dotykowym. In-
terfejs użytkownika ma ikony identyfikacyjne, które umożliwiają prosty i intuicyjny wybór 
rejestrowanych parametrów. Każde urządzenie umożliwia wyświetlanie parametrów w 
wielu numerycznych i graficznych trybach dla łatwej analizy, pozwala to na natychmiasto-
wą ocenę przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem wejściowym i sygnałem prądowym, 
które wskazują na charakter obciążeń. Wewnętrzna pamięć o dużej pojemności, ok. 15 Mb, 
pozwala na zapisywanie danych z wszystkich rejestracji przez wiele dni (ok. 1 miesiąca z 
251 wybranych parametrów i czasie uśredniania 15 minut), pamięć każdego rejestratora 
można rozszerzyć w dowolnym momencie poprzez dołączenie zewnętrznej pamięci Com-
pact Flash, a także podłączyć pamięć USB do przeniesienia i zapisania zarejestrowanych 
danych na pamięci zewnętrznnej.

AKCESORIA KOD

Wyposażenie standardowe

Przystawki cęgowe typu flex 0÷300 A, 0÷3000 A AC, 
Ø 174 mm, 4 szt. HTFLEX33D

Zestaw 5 przewodów + krokodylki KIT800

AC/DC 230 V 50/60 Hz przewód zasilający A0055

Bateria Li-Ion 3,7 V YABAT0003HT0

Rysik do ekranu dotykowego PT400

Oprogramowanie + przewód USB TOPVIEW2007

Sztywny futerał transportowy VA500

ISO9000 certyfikat kalibracji

Instrukcja obsługi

Przewodnik szybkiego uruchomienia

Wyposażenie opcjonalne

Przystawka cęgowa 0÷5 A, 0÷100 A AC, Ø 20 mm HT4005N

Przystawka cęgowa 0÷200 A AC, Ø 40 mm HT4005K

Przystawka cęgowa 0÷1 A, 0÷100 A, 0÷1000 A AC, Ø 54 mm HT96U

Przystawka cęgowa 0÷10 A, 0÷100 A, 0÷1000 A AC, Ø 54 mm HT97U

Przystawka cęgowa 0÷200 A, 0÷2000 A AC, Ø 70 mm HP30C2

Przystawka cęgowa 0÷3000 A AC, Ø 70 mm HP30C3

Przystawka cęgowa 0÷1000 A DC, Ø 50 mm HT98U

Przystawka cęgowa 0÷1000 A DC, Ø 83 mm HP30D1

Przystawka cęgowa typu flex 0÷300 A 0÷3000 A AC, Ø 274 
mm HTFLEX35

Przystawka do podłączenia zewnętrznych przekładników  
3 x 1-5 A/1 V HT903

Adapter magnetyczny do śrub 606-IECN

AC/DC 115 V/5 0-60 Hz przewód zasilający - wtyczka US A0056

Twarda walizka VA400

Zestaw do zawieszenia na szyję SP-0400

Karta pamięci CF CF800

Czytnik kart pamięci MCR800

1. PQA823 - PQA824

FUNKCJE PQA823 PQA824

Ciągła rejestracja głównych parametrów jakości energii 
w sieciach 1- i 3-fazowych 3 i 4 przewodowych • •

5 kanałów napięciowych i 4 kanały prądowe numerycz-
ny i graficzny wyświetlacz (przebiegi) • •

Wykresy wektorowe prądu i napięcia • •

Analiza harmonicznych prądów i napięć do 49 wraz z 
obliczeniem THD% • •

Rejestracja zmian napięcia (spadki, skoki) z rozdzielczo-
ścią 10 ms przy 50 Hz • •

Analiza flicker’ów zgodnie z EN50160 • •

Rejestracja stanów nieustalonych z rozdzielczością 5 µs •

Rejestracja prądów rozruchowych z rozdzielczością 
10 ms • •

Analiza asymetrii napięcia wejściowego • •

Ustawenie czasu uśredniania od 1 s do 60 min • •

Ustawienia rejestracji • •

Kolorowy dotykowy wyświetlacz • •

Zasilanie z baterii Li-Ion • •

Rozszerzenie pamięci poprzez zewnętrzną kartę CF • •

Przesyłanie danych na zewnętrzną pamięć USB • •

Interfejs USB • •

OGÓLNA SPECYFIKACJA

Wyświetlacz TFT, 65536 kolorów, (320 x 240 pxl) z wysokim 
kontrastem, dotykowym

Zasilanie
1 x 3,7 V Li-lon ładowane poprzez zewnętrzny  

adapter, żywotność > 6 h rejestracji, automatyczne 
wyłączenie po 5 min pracy w trybie czuwania

Pamięć wewnętrzna 15 Mb (110 dni rejstracji przy czasie  
uśredniania =15 min i wybranych 251 parametrach)

Rozszerzenie pamięci zewnętrzna pamięć Compact Flash

PC interfejs USB 2.0

Bezpieczeństwo IEC/EN61010-1

Izolacja podwójna izolacja

Kategoria  
bezpieczeństwa

CAT IV 600 V  (do ziemi)
CAT IV 1000 V (pomiędzy wejściami)

Jakość napięcia i Flicker EN50160, IEC/EN61000-4-15

Asymetria EN50160, IEC/EN61000-4-7

Wymiary 235 x 165 x 75 mm

Waga (z bateriami) 1 kg

Interfejsy: 
- zewnętrzna karta pamięci  
  Compact Flash
-port USB pozwalający na  
  zapis danych na zewnętrznej   
  pamięci

każdy model wyposażony w 4  
  przystawki prądowe typu flex  
  do pomiaru prądu

Szeroki graficzny ekran 
dotykowy.

1. PQA823 - PQA824
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     2. PQA820

WODOODPORNY Z WŁASNYM ZASILANIEM  
TRÓJFAZOWY ANALIZATOR JAKOŚCI ENERGII  
Z INTERFEJSEM KOMUNIKACYJNYM WI-FI ORAZ USB
PQA820 jest analizatorem jakości energii, dzięki któremu 
możesz wykonać łatwo i szybko szeroką analizę najważ-
niejszych parametrów jakości energii elektrycznej. Dzięki 
innowacyjnym narzędziom, analizator może być podłączo-
ny do smartfonów, tabletów i PDA (iOS i/lub Android), któ-
re dzięki aplikacji HT Analysis spełnią oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających profesjonalistów. Wszystkie pa-
rametry jakości energii mogą być wyświetlane zarówno w 
trybie numerycznym i graficznym (przebiegi, histogramy i 
wykresy wektorowe). Duża wbudowana pamięć pozwala 
rejestrować do 383 parametrów, rejestracja przez okres 
miesiąca z okresem uśredniania 10-minutowym. PQA820 
rejestruje wszystkie parametry związane z jakością energii, 
użytkownik nigdy nie przegapi zapisanych parametrów, 
jakich potrzebuje. PQA820 jest zasilany przez wewnętrzny 
akumulator litowo-jonowy lub z sieci, w której wykonuje-
my pomiar. Jego wodoodporna obudowa IP65 pozwala 
na pracę na zewnątrz w krytycznych warunkach środowi-
skowych.
PQA820 rejestruje parametry w sieciach jednofazowych, 
trójfazowych bez przewodu neutralnego, trójfazowych z 
przewodem neutralnym. 

OGÓLNA SPECYFIKACJA

Wbudowane zasilania akumulator Li-Ion z wbudowanym zasilaczem

Zasilanie sieciowe 100 ÷ 415 V, 50/60 Hz

Pamięć wewnętrzna 8 Mb (ok. 30 dni przy czasie uśredniania 10 min i maksymalnej liczbie parametrów)

Interfejs PC USB 2.0

Interfejs do komunikacji Wi-Fi

Dostępne aplikacja Tablet/Smartfon (iOS, Android)

Bezpieczeństwo IEC/EN61010-1

Izolacja podwójna izolacja

Kategoria bezpieczeństwa CAT III 300 V AC (do ziemi) max. 460 V (pomiędzy wejściami)

Wymiary 245 x 210 x 110 mm

Waga (z bateriami) ok. 0,7 kg

AKCESORIA KOD 

Wyposażenie standardowe

Przystawka cęgowa typu flex 0÷100 A, 0÷1000 A AC 174 mm, 4 szt. HTFLEX33L

Zestaw 4 przewodów 2 m KITMPPACW

Zestaw 4 zacisków krokodylkowych KITMPPACC

Adapter magnetyczny do śrub, 4 szt. 606-IECN

Oprogramowanie + przewód USB TOPVIEW2007

Pokrowiec na akcesoria BORSA2051

Certyfikat kalibracji ISO9000

Przewodnik szybkiego uruchomienia

Instrukcja obsługi w j. polskim

Wyposażenie opcjonalne

Przystawka cęgowa 0÷200 A, 0÷2000 A AC, Ø 70 mm HP30C2 (*)

Przystawka cęgowa 0÷1 A, 0÷100 A, 0÷1000 A AC, 54 mm HT96U (*)

Przystawka do podłączenia zewnętrznych przekładników 3 x 1-5 A/1 V HT903 (*)

Przystawka cęgowa 0÷1000 A, DC, Ø 50 mm HT98U (*)

Przystawka cęgowa 0÷1000 A, DC, Ø 83 mm HP30D1 (*)

2. PQA820

FUNKCJE POMIAROWE

 › Napięcie DC 
 › Napięcie AC TRMS w 5 kanałach   
 › Prąd DC  
 › Prąd AC TRMS w 4 kanałach
 › Moc DC
 › Moc i energia: bierna, czynna i pozorna
 › Współczynnik mocy i cos-phi 
 › Częstotliwość
 › Aż do 383 parametrów rejestrowanych jednocześnie 
 › Czas uśredniania wybierany od 5 sekund do 60 minut
 › Analiza harmonicznych pradu/napięcia do 49 
 › Zmiany napięcia (spadki, skoki) z rozdzielczością 10 ms  

Konfiguracja miernika poprzez tablet 
lub smartfon. Wyświetlanie wszystkich 
przebiegów.

CZAS RZECZYWISTY 

REJESTRACJA ZUŻYCIE ENERGII

Szczegółowe wyswietlanie informacji o 
harmonicznych.

Wykresy wektorowe w czasie reczywi-
stym, funkcja multimetru, THD%.

Powiekszanie i dostęp do dowolnych danych, analiza harmonicznych poprzez jedno dotknięcie. Wyświetlanie wszystkich 
zarejestrowanych wartości, takich jak prądy, napięcia, częstotliwości, moce, współczynniki mocy,harmoniczne do 49 oraz THD. 
Wykrywanie błędów i utrzymanie nigdy nie było jeszcze tak proste.

PQA820 może nagrywać wszystkie moce czynne, bierne i pozorne przez długi 
okres oraz porównywać ich parametry: współczynniki mocy, THD i harmoniczne. 
Wszystko dzięki aplikacji HT Analysis

Wszystkie dane można 
analizować za pomocą 
smartfona lub tabletu.

 › Analiza numeryczna danych (funkcja multimetru) 
 › Graficzne wyświetlanie prądów i napięć (oscyloskop)
 › Histogram harmonicznych 
 › Wykresy wektorowe prądów/napięć
 › Niestabilność napięcia
 › Zdefiniowane ustawienia rejestracji
 › Wbudowana pamięć do rejestracji
 › Interfejs Wi-Fi i USB 
 › Oprogramowanie Android/iOS/Windows 
 › Wbudowana bateria Li-Ion z zasilaniem 
 › Wodoszczelna twarda walizka IP65

Nadaje się do pracy w 
każdym środowisku dzięki 
twardej i mocnej obudowie.

2. PQA820
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3. VEGA78
ANALIZATOR JAKOŚCI ENERGII W SIECIACH JEDNO- I 
TRÓJFAZOWYCH
Dzięki innowacyjnym rozwiązanieom VEGA78  umożliwia 
przeprowadzenie analizy jednofazowych i trójfazowych 
systemów elektrycznych. VEGA78 wyświetla w czasie 
rzeczywistym wartości wszystkich podstawowych wiel-
kości elektrycznych charakteryzujących testowaną sięć 
(napięcia, prądy, moc czynną, bierną, pozorną, współ-
czynnik mocy, itp.), jak również przebiegi napięć i prądów. 
VEGA78 służy do badania i analizy jakości usług świadczo-
nych przez dostawcę energii elektrycznej, diagnozowania 
nieprawidłowości napięcia. Korzystając z możliwości 
rejestracji urządzenie pozwala również na ocenę zawar-
tości harmonicznych obciążeń nieliniowych, takich jak 
komputery, telewizory, silniki elektryczne sterowaniki itp., 
które mogą powodować wyzwalania RCD lub przegrzewa-
nia. Urządzenie dostarczane jest z oprogramowaniem, co 
dodatkowo rozszerza możliwości analizy danych uzyska-
nych przez analizator.

3. VEGA78

FUNKCJE POMIAROWE

Rejestracja
W każdym wybranym czasie uśredniania miernik zapisuje wartości maksymalne, minimalne i uśrednione wszystkich 
parametrów (napięcie, prąd, moc czynna, bierna, pozorna, itd.)

Zmiany napięcia
Do analizy anomalii napięcia przyrząd sprawdza napięcia wejściowe przy dwóch wartościach progowych (które mogą być 
ustawione w stosunku do wartości nominalnej napięcia). Jeżeli napięcie odczytu jest większe od górnej granicy lub niższe, 
niż dolna granica, urządzenie zapisuje: 

 › Czas (w setnych sekundy) i datę, kiedy zjawisko się zaczęło
 › Czas trwania zjawiska
 › Maksymalne (lub minimalne) wartości napięcia podczas zjawiska

Analiza harmonicznych
Wraz z rosnącym wykorzystywaniem skomplikowanych urządzeń elektronicznych w analizie sieci energetycznej nie 
można pominąć dokładnego sprawdzenia harmonicznych. Dzięki analizatorowi VEGA78 można analizować na ekranie 
harmoniczne, oraz napięcia i prądy, służy on także do pomiaru wartości zniekształceń harmonicznych (THD). Wyniki analiz 
są pokazywane na wyświetlaczu w postaci wykresów, bargrafów, wartości procentowych i liczbowych.

Asymetria napięcia  
Asymetria obniża wydajność i skraca żywotność silnika trójfazowego. Asymetria napięcia na zaciskach stojana silnika 
powoduje asymetrię prądu proporcjonalnie do asymetrii napięcia. Niesymetryczne prądy prowadzą do pulsacji momentu 
obrotowego, zwiększonych drgań i naprężeń mechanicznych, zwiększonych strat i przegrzania silnika, co skutkuje 
krótszym życiem izolacji. Zaleca się regularne monitorowanie napięcia na zaciskach silnika w celu sprawdzenia asymetrii 
napięcia - poniżej 1%.

OGÓLNA SPECYFIKACJA

Wyświetlacz TFT, 65536 kolorów, 320 x2 40 pxl z wysokim kontrastem, dotykowy

Zasilanie akumulator 1 x 3,7 V Li-Ion z zewnętrzną łądowarką, żywotność 6 h, automatyczne 
wyłączenie po 5 min w trybie czuwania

Pamięć wewnętrzna 15 Mb (ok. 3 miesięcy zapisu przy czasie uśredniania = 15 min i wybranych  
251 parametrach)

Rozszerzenie pamięci zewnętrzna pamięć CF

Interfejs USB 2.0

Bezpieczeństwo IEC/EN61010-1

Izolacja  podwójna izolacja

Kategoria pomiarowa CAT IV 600 V (do ziemi)
CAT IV 1000 V (pomiędzy wejściami)

Wymiary 235 x 165 x 75 mm

Waga (z bateriami) ok. 1 kg

AKCESORIA Kod 

Wyposażenie standardowe

Przystawka cęgowa typu flex 0÷300 A, 0÷3000 A AC 
Ø 174 mm, 4 szt. HTFLEX33D

Zestaw 5 przewodów + krokodylki KIT800

Przewód zasilający AC/DC 230 V 50/60 Hz A0055

Akumulator Li-Ion 3,7 V YABAT0003HT0

Rysik do ekranu dotykowego PT400

Oprogramowanie + przewód USB TOPVIEW2007

Walizka transportowa VA500

Certyfikat kalibracji ISO9000

Instrukcja obsługi

Przewodnik szybkiego uruchomienia

Wyposażenie opcjonalne

Przystawka cęgowa 0÷5 A, 0÷100 A AC, Ø 20 mm HT4005N

Przystawka cęgowa 0÷200 A AC, Ø 40 mm HT4005K

Przystawka cęgowa 0÷1 A, 0÷100 A, 0÷1000 A AC, Ø 54 mm HT96U

Przystawka cęgowa 0÷10 A, 0÷100 A, 0÷1000 A AC, Ø 54 mm HT97U

Przystawka cęgowa 0÷200 A, 0÷2000 A AC, Ø 70 mm HP30C2

Przystawka cęgowa 0÷3000 A AC, Ø 70 mm HP30C3

Przystawka cęgowa 0÷1000 A DC, Ø 50 mm HT98U

Przystawka cęgowa 0÷1000 A DC, Ø 83 mm HP30D1

Przystawka cęgowa typu flex 0÷300 A 0÷3000 A AC, Ø 274 mm HTFLEX35

Przystawka do podłączenia zewnętrznych przekładników 3 x 1-5 A/1 V HT903

Adapter magnetyczny do śrub 606-IECN

Twarda walizka transportowa VA400

Zestaw do zawieszenia na szyję SP-0400

Karta pamięci CF800

Czytnik kart pamięci pod USB MCR800

Szeroki graficzny ekran 
dotykowy.

3. VEGA78
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4. HT9022
CĘGOWY ANALIZTAOR JAKOŚCI ENERGII Z INTERFEJ-
SEM BLUETOOTH
HT9022 jest cęgowym analizatorem jakości energii, jego 
konstrukcja umożliwia łatwe wykonywanie pomiarów 
związanych z jakością energii, pomiarem mocy, harmo-
nicznych, współczynnika mocy oraz zużycia energii.  
Wewnętrzna pamięć umożliwia długterminową rejestra-
cję, dołączone oprogramowanie pozwala na pełną analizę 
jakości energii. Możlwiość podłączenia do PC lub tabletu 
poprzez Bluetooth.

4. HT9022

FUNKCJE POMIAROWE

 › Pomiar/rejestracja napięcia DC i AC+DC TRMS  
 › Pomiar/rejestracja prądu DC i AC+DC TRMS
 › Kierunek wirowania faz 
 › Pomiar/rejestracja mocy i energii czynnej, biernej i pozornej, współczynnika mocy w sieciach jednofazowych i 

trójfazowych symetrycznie obciążonych
 › Pomiar/rejestracja harmonicznych V / I do 25 i THD% 
 › Pomiar/rejestracja mocy DC
 › Pomiar/rejestracja częstotliwości
 › Pomiar rezystancji i test ciągłości
 › Prądy rozruchowe 
 › Bezkontaktowe wykrywanie napięcia AC (wbudowany czujnik)
 › MAX/MIN/CREST
 › Komunikacja Bluetooth 

OGÓLNA SPECYFIKACJA

Wyświetlacz  matryca 128 x128 z podświetleniem 

Zasilanie 2 x 1,5 V baterie AAA

Żywotność baterii > 50 h

Wbudowana pamięć 2 Mb

Interfejs Bluetooth

Bezpieczeństwo IEC / EN61010-1, IEC / EN61010-2 – 032

Kategoria pomiarowa CAT IV 600 V (do ziemi) max. 1000 V (między wejściami)

Izolacja podwójna izolacja 

Stopień ochrony 2 

Max. średnica przewodu: 45 mm 

Wymiary (dł x szer x wys) 252 x 88 x 44 mm

Waga (z bateriami) 420 g

AKCESORIA KOD

Wyposażenie standardowe

Przewody pomiarowe YAAMK0000HT0

Krokodylki YAAMK0001HT0

Futerał YABRS0000NN0

Baterie

Certyfikat kalibracji ISO9000 

Instrukcja obsługi

Podręcznik szybkiego uruchomienia

Oprogramowanie pod Windows TopViews

Win Mobile 6.1 oprogramownie dla PDA

Win Mobile real-podgląd  
w czasie rzeczywistym

Win Mobile software - zrzut ekranu Podłączenie miernika 

www.youtube.com/user/HTinstruments1

4. HT9022
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5. XL421 - XL422 - XL423 - XL424

FUNKCJE POMIAROWE XL421 XL422 XL423 XL424

Pomiar prądu TRMS jednofazowy trójfazowy jednofazowy trójfazowy

Zakres pomiaru 1÷2500 A AC 0÷600 V AC

Dokładność ±(1,0% odczytu+1cyfra)

Rozdzielczość 1 A 0,1 V

Częstotliwość 50±6 Hz, 60±6 Hz

Pasmo 3200 Hz

Próbkowanie 64 punkty w 20 ms

Czas uśredniania 1 s, 6 s, 30 s, 60 s, 5 min

Rozmiar pamięci 1 Mb

Interfejs do PC RS232

Czas uśredniania czas trwania rejestracji (liczba dni)

1 s 5 1,5 5 1,5

6 s 34 8 34 8

30 s 170 42 170 42

60 s 364(*) 91 364(*) 91

5 min 1820(*) 455(*) 1820(*) 455(*)

(*) Zależy od żywotności baterii

OGÓLNA SPECYFIKACJA

Wskaźnik na panelu przednim LED

Zasilanie 2 x 1,5 V baterie typu AA LR6

Żywotność baterii > 6 miesięcy (pełne ładowanie baterii)

Bezpieczeństwo IEC/EN61010-1

Kategoria pomiarowa CAT IV 600 V (do ziemi)

Izolacja podwójna izolacja

Stopień ochrony 2

Obudowa IP65

Max. wysokość pracy 2000 m

Max. średnica przewodu 174 mm (tylko XL421 i XL422)

Wymiary (dł x szer x wys): 120 x 80 x 43 mm

Waga (z bateriami) 500 g

AKCESORIA Code 

Wyposażenie standardowe

Przystawka cęgowa typu flex 3000 A (1 szt. dla XL421, 3 szt. dla XL422) HTFLEX33DL

Zestaw 2 przewodów z krokodylkami (tylko XL423) KITXL423C

Zestaw 4 przewodów z krokodylkami (tylko XL424) KITXL424C

Rzep 50 x 70 mm VELCRO

Oprogramowanie + przewód RS232 TOPVIEW2004

Torba transportowa BORSA2000

Baterie

Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

Adapter USB/RS232 C2009

5. XL421 - XL422 - XL423 - XL424
REJESTRATORY JEDNO- I TRÓJFAZOWE PRĄDU I 
NAPIĘCIA
XL421, XL422, XL423 i XL424 to innowacyjne przenośne 
rejestratory danych, zdolne do pomiaru prądu i napięcia 
(TRMS) wartości rzeczywistej do 2500 A i 600 V, odpowied-
nio, w sieciach elektrycznych trójfazowych i jednofazo-
wych. Instrumenty te są bardzo przydatne szczególnie 
w sektorze przemysłowym (ocena zużycia energii, 
weryfikacja znamionowej mocy transformatorów, pomiar 
napięcia zasilania, niesymetrycznych obciążeń, itp.). Są 
także bardzo uniwersalne, ze względu na ich niewielkie 
rozmiary łatwo je zainstalować również jako elementy 
panelu. Modele te są zamknięte w szczelnej i bezpiecznej 
walizce z tworzywa sztucznego, o wysokim współczynniku 
ochrony mechanicznej IP65 (chroniona zarówno przed 
pyłem i wodą w aerozolu); w związku z tym nadają się 
do stosowania w zwykłych warunkach przemysłowych. 
Modele te są wyposażone w odpowiednie wbudowane 
elastyczne zaciski lub przewody z krokodylkami, które 
pozwalają bezpiecznie wykonywać pomiary prądu i napię-
cia. Dzięki wyrafinowanemu algorytmowi i wbudowanej 
pamięci możlwia jest długoterminowa rejestracja, a zatem 
dokładne monitorowanie sieci elektrycznej. Oprogramo-
wanie Windows umożliwia pobieranie i analizowanie na 
komputerze wyników rejestracji i tworzenie raportów z 
pomiarów. Czytelne wskaźniki LED na przednim panelu 
pozwalają na łatwą obsługę urządzenia, bez konieczności 
specjalnego szkolenia.

5. XL422 - XL424
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Instrumenty 
do testowania  
i weryfikowania  
instalacji 
fotowoltaicznych

INSTRUMENTY DO TESTOWANIA I WERYFIKOWANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Model SOLAR 200 PV CHECK SOLAR 300N I-V400 SOLAR I-V MPP300

Ciągłość przewodu ochronnego 200 mA •

Rezystancja izloacji  50, 100, 250, 500, 1000 V DC • • 
(250, 500, 1000)

Prąd i czas wyzwalania RCD typ A, AC do 500 mA •

Impedancja linii/pętli, także z wysoką rozdzielczością (0,1 mΩ) i obliczanie 
spodziewanego prądu zwarcia Ipsc •

Całkowita rezystancja izolacji bez wyzwalania RCD •

Kierunek wirowania faz • •

DC/AC TRMS prąd/napięcie w sieciach jednofazowych • (tylko DC) • • •

DC/AC TRMS prąd/napięcie w sieciach trójfazowych • (tylko DC) • •

DC/AC moc w sieciach jednofazowych • (tylko DC) • • •

DC/AC moc w sieciach trójfazowych • (tylko DC) • •

Współczynnik mocy (cos φ) w sieciach 1- i 3-fazowych •

Energia w sieciach 1 - 3 fazowych •

Rejestracja z ustawieniem czasu uśredniania • (5 s-60 m) • (1 s-60 m) • (5 s-60 m)

Max. liczba wybranych parametrów 5 251 9

Analiza harmonicznych prądu/napięcia do 49 •

Detekcja anomalii napięcia (spadki i skoki) w 10 ms •

Całkowita analiza zgodnie z EN50160 •

Prąd rozruchowy silników elektrycznych •

Stany nieustalone napicia (szczyty) z rozdzielczością 5 µs (200 kHz) •

Asymetria napięcia (NEG%, ZERO%) migotanie (Pst, Plt) •

Wyświetlacz schematów wektorowych i przepiegów napięć/prądów •

Wskazanie niezależności rejestru •

Rejestry domyślne i konfigurowalne •

Kolorowy dotykowy wyświetlacz TFT •

Podświetlany wyświetlacz LCD • • • •

Zasilanie za pomocą akumulatora i zewnętrznego źródła energii • •

Korzystanie z jednostki zdalnej • • • • •

Pomiar/rejestracja skuteczności systemu jednoliniowego       • (tylko DC) • • •

Pomiar/rejestracja skuteczności systemu wieloliniowego aż do 3 MPPT • 
(z MPP 300)

• 
(z MPP 300) •

Pomiar/rejestracja sprawności systemu jednofazowego • • •

Pomiar/rejestracja sprawności systemu trójfazowego • • 
(z MPP 300) •

Pomiar naświetlenia w odniesieniu do ogniwa słonecznego • • • •

Pomiar temperatury modułów i środowiska • • • •

Wykrywanie krzywych I-V modułów i ciągłych • (1000 V, 10 A) • (1000 V, 10 A)

Tryb szybki test • (1000 V, 10 A) • (1000 V, 10 A) • (1000 V, 10 A)

Wewnętrzna baza modułów PV • • •

Pomiar modułów z danymi typu string (Voc, Vmpp, Impp, Isc, Pmax, FF, Dpmax) • • •

Autowyłączanie • • • • • •

Pojemność pamięci 500 komórek 999 komórek 1 miesiąc @ PI=15 
min, 251 param. > 200 krzywych > 200 krzywych 8 

dni @ PI=10 min 2 Mb

Rozszerzenie wbudowanej pamięci •

Port USB dla dodatkowych kart pamięci •

Interfejs z oprogramowaniem dla Windows • (optyczny/USB) • (optyczny/USB) • (USB) • (optyczny/USB) • (optyczny/USB)

Pomoc kontekstowa na wyświetlaczu • • • • •

Zapis pomiarów i wartości • • • •

Wymiary (dł x szer x wys) [mm] 235 x 165 x 75 235 x 165 x 75 235 x 165 x 75 235 x 165 x 75 235 x 165 x 75 300 x 265 x 140

Waga (z bateriami) 1,2 kg 1,2 kg 1 kg 1,2 kg 1,3 kg 2,3 kg

Zgodność z normą IEC/EN61010-1 • • • • • •
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1. SOLAR200
INSTRUMENT WIELOFUNKCYJNY DO KONTROLI BEZ-
PIECZEŃSTWA JEDNO I TRÓJ-FAZOWYCH SYSTEMÓW 
FOTOWOLTAICZNYCH
SOLAR200 to innowacyjne urządzenie zaprojektowane 
do wykonywania kontroli bezpieczeństwa systemów 
fotowoltaicznych z uwzględnieniem stosownych wymo-
gów bezpieczeństwa. Urządzenie jest niezwykle proste w 
obsłudze i posiada szeroki zakres funkcji, które można wy-
brać przez proste menu w wielu językach. Pomiary można 
rozpocząć naciskając przycisk na obudowie urządzenia lub 
ten na sondzie pomiarowej (element opcjonalny PR400) 
przez co wykonywanie serii pomiarów jest niezwykle 
proste. Użytkownik może skorzystać z pomocy aktywnej 
dla każdej funkcji. SOLAR200 posiada wbudowaną pamięć 
i interfejs USB do połączenia z komputerem i do przekazu 
pozyskanych danych, które można analizować specjalnym 
oprogramowaniem.

Akcesoria dodatkowe

1. SOLAR200

FUNKCJE

 › Ciągłość przewodów ochronnych z 200 mA
 › Izolacja z napięciami testowymi 50, 100, 250, 500, 1000 V DC
 › Czas wyzwalania RCD typu A, AC, całkowity i selektywny z prądem nominalnym do 500 mA
 › Prąd wyzwalania RCD typu A, AC, całkowity i selektywny z prądem nominalnym do 500 mA
 › Impedancja pętli  P-N, P-P, P-PE, z wysoką rozdzielczością (0,1 mΩ z elementem opcjonalnym IMP57), i obliczaniem 

Ipsc.
 › Całkowita rezystancja uziemienia bez wyzwalania RCD
 › Napięcie styków 
 › Kierunek wirowania faz
 › Automatyczne wyzwalanie pomiarów opcjonalną sondą PR400
 › Pomoc na wyświetlaczu
 › Zapis wyników
 › Interfejs optyczny/USB do połączenia z komputerem

CECHY GŁÓWNE

Wyświetlacz LCD, podświetlany

Zasilanie 6 x 1,5 V alkaliczna bateria typu AA IEC LR06

Wbudowana pamięć 500 lokalizacji

Interfejs optyczny izolowany

Bezpieczeństwo IEC/EN61010-1

Izolacja podwójna izolacja

Stopień ochrony 2

Kategoria pomiarowa CAT III 240 V (do ziemi), CAT III 415 V (między wejściami)

Referencje IEC/EN61557-1

Wymiary 235 x 165 x 75 mm

Waga (z baterią) ok. 1,25 kg

AKCESORIA KOD

Wyposażenie standardowe

Kabel z trzypinowym złączem shuko C2033X

Zestaw 3 kabli + 3 krokodylki + 1 sonda UNIVERSALKIT

Torba transportowa BORSA75

Instrukcja użytkownika

Certyfikat kalibracji ISO9000

Wyposażenie opcjonalne

Oprogramowanie na PC zgodne z Windows + kabel optyczny/USB TOPVIEW2006

Sonda PR400

Sprzęt do pomiaru impedancji pętli z wysoką rozdzielczością IMP57

Zestaw pasków pozwalających nosić urządzenie na ramieniu SP-0400

1. IMP57 Urządzenie do pomiaru impedancji pętli z wysoką 
       rozdzielczością

1. Sonda PR400

1. SOLAR200
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2. PVCHECK
Urządzenie wielofunkcyjne do kontroli bezpieczeństwa, parametrów i przebiegu pra-
cy Generatora PV zgodnie z wytycznymi IEC/EN62446
Urządzenie wielofunkcyjne PVCHECK służy szybkim i bezpiecznym kontrolom syste-
mów fotowoltaicznych (PV), jak również testom pracujących modułów/ciągów zgodnie 
z wytycznymi IEC/EN62446. PVCHECK sprawdza ciągłość przewodu ochronnego (jak i 
odpowiednich połączeń) i wykonuje pomiar rezystancji izolacji aktywnych przewodników 
w module, ciągu czy polu fotowoltaicznym, bez konieczności zwierania zacisków +/- . 
PVCHECK pozwala sprawdzić pracę ciągu PV poprzez pomiar napięcia układu otwartego i 
prądu zwarcia dla jego warunków pracy i zdaje wyniki do STC (poprzez pomiar promienio-
wania). Daje to natychmiastowy wynik dla obu pomiarów bezwzględnych i dla pomiarów 
porównanych z poprzednimi testowanymi ciągami PV. PVCHECK wykonuje również analizy 
sprawności szeregu PV (DC) dla jego warunków pracy (połączony z inwerterem) podając 
sprawność pola i generowaną moc.

2. PVCHECK

FUNKCJE

 › Test bezpieczeństwa instalacji PV
 › Kontrola przepływu przewodników ochronnych 200 mA
 › Test izolacji napięciami 250, 500, 1000 V DC
 › Sprawność DC instalacji PV
 › Napięcie, prąd i moc DC
 › Naświetlenie [W/m2] z ogniwem referencyjnym
 › Temperatura modułu i otoczenia za pomocą sondy PT 1000 
 › SOLAR-02: jednostka bezprzewodowa do pomiaru temperatury i 

naświetlenia
 › Rejestr parametrów generatora PV z programowalnym IP (5 s – 60 m)
 › Zastosowanie współczynników kompensacji PDC zgodnie z z temperaturą 

otoczenia i modułu
 › Wykorzystanie zależności do maksymalizacji skuteczności DC
 › Rezultat OK/NO
 › Skuteczność modułów/ciągów PV
 › Pomiar napięcia układu otwartego do 1000 V DC
 › Pomiar prądu zwarcia do 10 A DC
 › Pomiar temperatury automatyczny lub za pomocą sondy PT 1000
 › Pomiar promieniowania słonecznego [W/m2] z ogniwem referencyjnym
 › Mechaniczny inklinometr do pomiaru kąta padania promieni słonecznych
 › Ekstrapolacja danych do standardowych warunków testowych (1000 W/

m2, 25°C)
 › Rezultat: OK/NO
 › Baza danych do zarządzania 30 typami modułów fotowoltaicznych

AKCESORIA KOD

Wyposażenie standardowe

Zestaw 4 kabli ze złączami bananowymi 4 mm + 4 kroko-
dylkami KITGSC4

Zestaw 2 adapterów ze złączami MC3  KITPCMC3

Zestaw 2 adapterów ze złączami MC4 KITPCMC4

Przystawka cęgowa DC 0÷10 - 0÷100 A średnica 30 mm HT4004

Oprogramowanie Windows + optyczny/USB kabel C2006 TOPVIEW2006

Torba transportowa BORSA2051

Instrukcja użytkownika

Certyfikat kalibracji ISO9000

Wyposażenie opcjonalne

Sonda PT 1000 do pomiaru temperatury ogniwa SOLAR-02

Ogniwo referencyjne do pomiaru naświetlenia HT304N

Zestaw pasków do zawieszenia urządzenia na ramieniu SP-0400

Urządzenie do zdalnego rejestru temperatury i naświetlenia SOLAR-02

Mechaniczny inklinometr M304

Twarda walizka transportowa VA400

CHARAKTERYSTYKA GENERALNA

Wyświetlacz LCD, 128 x 128 pxl, podświetlany 

Zasilanie 6 x 1,5 V alkaliczna bateria typu AA LR06

Autowyłączanie po 5 minutach w trybie czuwania

Wbudowana pamięć 256 Kb

Interfejs optyczny izolowany port USB

Bezpieczeństwo IEC/EN61010-1

Bezpieczeństwo pomiarów IEC/EN61010-031 

Pomiary IEC/EN 62446

Izolacja podwójna izolacja

Stopień ochrony 2

Kategoria pomiarowa CAT III 300 V (do ziemi) max. 1000 V 
(między wejściami)

Wymiary 235 x 165 x 75 mm

Waga (z bateriami) 1,2 kg

Pomiar rezystancji 
izolacji całego pola 
fotowoltaicznego

PVCHECK 
Rejestracja skuteczności DC

2. PVCHECK
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3. SOLAR300N
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE DO TESTOWANIA JEDNO I TRÓJ-FAZOWYCH FOTO-
WOLTAICZNYCH SYSTEMÓW I ANALIZY JAKOŚCI SIECI ELEKTRYCZNYCH ZGODNIE ZE 
STANDARDEM EN50160 
SOLAR300N pozwala na wykonanie wszystkich testów niezbędnych do sprawdzenia 
sprawności jedno i trój-fazowych systemów fotowoltaicznych. Testowanie systemów PV 
wymaga pomiarów parametrów środowiskowych (naświetlenie modułów, temperatura 
środowiska i modułu) jak i wartości elektrycznych (ciągłość mocy, zmiany mocy, itp.). 
Zazwyczaj, moduły i inverter mogą być umieszczone kilkadziesiąt metrów od siebie, zmu-
szając operatora do wykonywania pomiarów w tym samym czasie, w różnych, znacząco 
oddalonych od siebie, miejscach. Do wykonania tych czynności niezbędne byłyby bardzo 
długie kable bądź bezprzewodowe, radiowe połączenie, żadne z tych rozwiązań nie jest 
jednak akceptowalne. Kable przeszkadzałyby operatorowi w swobodnym dokonywaniu 
pomiarów, a sygnał radiowy byłby osłabiony przez pitra, beton czy metalowe obiekty, 
uniemżoliwiając komunikację. W celu uniknięcia powyższych problemów SOLAR300N 
może wykorzystywać zdalną jednostkę, zsynchronizowaną z główną jednostką. Jednostka 
zdalna umieszczona jest obok  modułów fotowoltaicznych i połączona jest z sondami do 
pomiaru parametrów środowiska (naświetlenie, temperatura). SOLAR300N połączony 
jest przed i za inverterem w celu pomiaru wartości eletrycznych (ciągłość i zmiany mocy). 
Synchronizacja pomiędzy dwiema jednostkami gwarantuje niezbędną ciągłość pomiarów, 
dwie oddzielne i niezależne jednostki prowadzą pomiary w sposób wygodny i bezpieczny. 
Urządzenie można połączyć z MPP300 (czytaj na str. 18), które poszerza charakterystykę 
SOLAR300N umożliwiając rejestrację jedno i trójfazowych, jedno i wielo-rzędowych (do 
trzech), jedno i wielo-inverterowych fotowoltaicznych systemów (również w systemie tró-
fazowym wyposażonym w 3 jednofazowe invertery). SOLAR300N to również potężne urzą-
dzenie do kompletnej analizy jakości sieci elektrycznej zgodnie ze standardem  EN50160 
(analiza harmonicznych, analiza anomalii napięcia, migotanie, nierównomierne obciążenie 
itd.). Oprogramowanie TopView zapewnia ponadto możliwość tworzenia profesjonalnych 
raportów, które można modyfikować dodając logo firmy, dane klienta, komentarze i tym 
podobne.

3. SOLAR300N

FUNKCJE

 › DC/AC TRMS (jedno/trój-fazowy) pomiar napięcia
 › DC/AC TRMS (jedno/trój-fazowy) pomiar natężnia
 › DC/AC (jedno/trój-fazowy) pomiar mocy
 › AC (jedno/trój-fazowy) pomiar energii
 › Pomiar współczynnika mocy (jedno/trój-fazowy)
 › Pomiar naświetlenia słonecznego [W/m2]
 › Pomiar temperatury modułu i środowiska
 › 3-fazy do 3 ciągów systemów PV (z MPP300)
 › Rejesrowanie harmonicznych prądu i napięcia do 49
 › Rejestrowanie anomalii napicia (spadki, szczyty)
 › Analiza migotania zgodnie z EN50160
 › Rejestrowanie prądów rozruchowych z rozdzielczością 10 ms
 › Rejestrowanie napięć stanów nieustalonych z rozdzielczością 5 µs
 › Analiza jakości sieci elektrycznej zgodna z EN50160
 › Liczbowe i graficzne przedstawienie każdej wartości
 › Wywołanie wyników na wyświetlaczu
 › Kolorowy dotykowy wyświetlacz TFT
 › Zasilanie akumulatorem
 › Rozszerzenie pamięci karta CF
 › Transfer danych do zewnętrznej pamięci USB 
 › Port USB
 › Pomoc na wyświetlaczu

AKCESORIA KOD 

Wyposażenie standardowe

Zdalna jednostka do rejestrowania naświetlenia i temperatury SOLAR-02

Zestaw 5 kabli + krokodylki do pomiaru napięcia KIT800

Przystawka cęgowa AC 0÷200 A, średnica 40 mm, 3 szt. HT4005K

Przystawka cęgowa AC/DC prąd 0÷10 - 0÷100 A, Ø 32 mm HT4004N

Czujnik naświetlenia HT304N

Sonda PT1000 do temperatury panelu PT300N

AC/DC Zasilanie A0055

Akumulator 3,7 V YABAT003HT0

Długopis do ekranu dotykowego PT400

Oprogramowanie Windows + kabel USB TOPVIEW2007

Twarda walizka VA500

Instrukcja użytkownika na CD

Skrócona instrukcja 

Certyfikat kalibracji ISO9000

Wyposażenie opcjonalne

Trójfazowy adapter  MPP300

Przystawka cęgowa 0÷5 A, 0÷100 A AC, Ø 20 mm HT4005N

Przystawka cęgowa 0÷200 A, AC, Ø 40 mm HT4005K

Przystawka cęgowa 0÷1 A, 0÷100 A, 0÷1000 A AC, Ø 54 mm HT96U

Przystawka cęgowa 0÷10 A, 0÷100 A, 0÷1000 A AC, Ø 54 mm HT97U

Przystawka cęgowa 0÷200 A, 0÷2000 A AC, Ø 70mm HP30C2

Przystawka cęgowa 0÷3000 A AC,  Ø 70 mm HP30C3

Przystawka cęgowa 0÷1000 A DC, Ø 50 mm HT98U

Przystawka cęgowa 0÷1000 A DC, Ø 83 mm HP30D1

Przystawka cęgowa AC 3000 A, Ø 174 mm (*) HTFLEX33D

Przystawka cęgowa AC 3000 A, Ø 274 mm (*) HTFLEX35

Interfejs 3 x 1-5 A/1 V do połączenia zewnętrznych CT HT903

Zestaw pasków do zawieszenia urządzenia na ramieniu SP-0400

Karta pamięci CF CF800

Czytnik kart CF USB MCR800

(*) tylko dla analizatorów jakości energii

CHARAKTERYSTYKA GENERALNA

Wyświetlacz TFT, 65536 kolorów, (320 x 240 pxl), wysoki 
kontrast, dotykowy

Zasilanie Akumulator 1 x 3,7 V > 6 h, autowyłączenie po 5 
min w trybie czuwania

Wbudowana pamięć 15 Mb (około 3 miesiące@ IP = 15 min i 251 wybra-
nych parametrów)

Rozszerzenie pamięci  karta CF

Interfejs USB 2.0

Bezpieczeństwo IEC/EN61010-1

Izolacja podwójna izolacja

Stopień ochrony 2

Kategoria pomiarowa CAT IV 600 V (do ziemi) 
CAT III 1000 V (między wejściami)

Asymetria IEC/EN61000-4-7

Jakość mocy IEC/EN50160

Migotanie IEC/EN61000-4-15

Jakość mocy elektrycznej IEC/EN61000-4-30 Klasa B

Wymiary 235 x 165 x 75 mm

Waga (z bateriami) ok. 1 kg

SOLAR300N  

W/m2  °C  
1  

Pobieranie 

SOLAR-02  

SOLAR-02  

kWh            kWh  

AC  
DC  

INVERTER

USB  

Odbiór2  

S 
I 
E 
Ć

Pobór

SOLAR300N 
Schemat połączeń 
(trójfazowy)

www.youtube.com/user/HTinstruments1
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4. I-V400
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE DO WERYFIKACJI 
CHARAKTERYSTYK I-V FOTOWOLTAICZNYCH MODU-
ŁÓW I CIĄGÓW 
I-V 400 jest idealnym rozwiązaniem dla planowanych kon-
serwacji systemów fotowoltaicznych, jak i w codziennym 
utrzymaniu ruchu. Poszukiwanie błędów i problemów z 
I-V 400 w systemach PV jest niezwykle szybkie, efektywne 
i intuicyjne. I-V 400 wykonuje pomiary charakterystyk 
I-V i głównych parametrów zarówno poszczególnego 
modułu jak i całego ich ciągu. Urządzenie mierzy ponadto 
wartości temperatury i kąt padania promieni słonecznych. 
Otrzymane dane są następnie przetwarzane w celu ekstra-
polacji charakterystyk I-V dla standardowych warunków 
testowych (STC), w celu porównania do nominalnych 
danych podanych przez producenta modułu, dzięki czemu 
można określić czy moduł, albo ich ciąg, działa zgodnie z 
charakterystyką określoną przez producenta. W przypadku 
niektórych instalacji, jak na przykład tych znajdujących się 
na dachach, dostęp do kabli może być utrudniony. W tym 
przypadku pomiaru charakterystyk I-V można dokonać 
poprzez pomiar czynników środowiskowych (naświe-
tlenie i temperatura) przez dodatkową zdalną jednostkę 
SOLAR-02. Jednostkę zdalną umieszcza się obok modułów 
fotowoltaicznych i podłącza się ją do sond mierzących 
czynniki środowiskowe. Synchronizacha tych urządzeń 
gwarantuje niezbędną dokładność wyników pomiarów 
umożliwiając ekstrapolację krzywej I-V dla STC bez ko-
nieczności korzystania z długich kabli i przedłużaczy.
Wyjściowy prąd czy napięcie modułu, bądź ich ciągu, 
mierzone są metodą 4-punktową, która zezwala prze-
dłużać kable pomiarowe bez wymogu kompensacji ich 
rezystancji, zapewniając zawsze dokładny i precyzyjny 
pomiar. I-V 400 posiada w pamięci bazę danych modułów 
PV, którą można aktualizować w dowolnej chwili zarówno 
przez oprogramowanie jak i przez urządzenie. I-V 400 
analizuje uzyskane dane, porównuje je z wartościami 
deklarowanymi przez producenta i natychmiast  daje od-
powiedź czy system działa sprawnie OK/NO. Operator nie 
musi wykonywać żadnych obliczeń. Urzdzenie  dokonuje 
porównania automatycznie i natychmiastowo.

Urządzenie z wyjątkowy-
mi funkcjami. 

4. I-V400

FUNKCJIE

 › Pomiar wyjściowej wartości napięcia modułu/rzędu do 1000 V DC
 › Pomiar wyjściowej wartości prądu modułu/rzędu do 10 A DC
 › Pomiar naświetlenia [W/m2] z sondą referencyjną
 › Pomiar temperatury modułu, automatyczny lub przez dodatkową sondę
 › Pomiar wyjściowej wartości prądu oraz mocy znamionowej modułu/rzędu
 › Synchronizacja jednostki zdalnej SOLAR-02
 › Numerycze i graficzne wyświetlanie charakterystyki I-V
 › Tryb szybkiego testu
 › Pomiar rezystancji serii modułów fotowoltaicznych
 › Mechaniczny inklinometr do pomiaru kąta padania promieni słonecznych
 › 4-punktowa metoda pomiarowa
 › Ekstrapolacja do standardowych warunków testowych (STC)
 › Obliczanie wyników testowych: OK/NO
 › Zarządzanie do 30 typów modułów w wewnętrznej bazie danych
 › Wbudowana pamięć do zapisu danych
 › Wywoływanie wyników na wyświetlacz
 › Złącze optyczne/USB
 › Pomoc na wyświetlaczu

CHARAKTERYSTYKA GENERALNA

Wyświetlacz LCD, 128 x 128 pxl, podświetlany

Zasilanie 6 x 1,5 V alkaliczna bateria typu AA LR06

Autowyłączanie po 5 minutach w trybie czuwania

Wbudowana pamięć 256 kB

Zapis krzywych w pamięci >200

Interfejs izolowany optycznie port USB

Bezpieczeństwo IEC/EN61010-1

Kategoria bezpieczeństwa 
akcesoriów IEC/EN61010-031, IEC/EN10-032 

Pomiary IEC/EN 60891, IEC/EN 62446

Izolacja podwójna izolacja

Stopień ochrony 2

Kategoria pomiarowa CAT II 1000 V, CAT III 300 V (z uziemieniem) max. 1000 V (pomiędzy wejściami)

Wymiary 235 x 165 x 75 mm

Waga (z bateriami) 1,2 kg

AKCESORIA KOD

Wyposażenie standardowe

Zestaw 4 kabli z 4 mm złączem bananowym i 4 krokodylkami KITGSC4

Zestaw 2 adapterów ze złączami kompatybilnymi z MC3 KITPVMC3

Zestaw 2 adapterów ze złączami kompatybilnymi z MC4 KITPVMC4

Ogniwo referencyjne do pomiaru naświetlenia HT304N

Mechaniczny inklinometr M304

Oprogramowanie Windows + kabel optyczny USB C2006 TOPVIEW2006

Instrukcja użytkownika

Certyfikat kalibracji ISO9000

Wyposażenie opcjonalne

Sonda PT 1000 do pomiaru temperatury ogniwa PT300N

Zestaw pasków do zawieszenia urządzenia na ramieniu SP-0400

Jednostka zdalna do pomiaru naświetlenia i temperatury SOLAR-02

Zestaw 2 kabli bananowych 4 mm, zielony/czarny, 25  m KITPVEXT25M

Twarda walizka transportowa VA400

Przykładowe akcesoria

4. HT304N 4. M304

4. I-V400

www.youtube.com/user/HTinstruments1
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5. SOLAR I-V
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE DO TESTOWANIA JEDNOFAZOWYCH INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNYCH 
SOLAR I-V został zaprojektowany by sprostać wszelkim wymaganiom specjalistycznych 
instalacji fotowoltaicznych. Oprócz możliwości pomiaru i rejestrowania wydajności 
ukadów jednoliniowych i jednofazowych, SOLAR I-V mierzy charakterystykę I-V zarówno 
pojedyńczego modułu, jak ich ciągów. Za pomocą urządzenia SOLAR I-V, operator może 
testować system fotowoltaiczny i w razie negatywnego wyniku, natychmiast zidentyfiko-
wać problem a następnie go rozwiązać. SOLAR I-V posiada jednostkę zdalną SOLAR-02, 
która umożliwia zdalny pomiar naświetlenia i temperatury, ze wstępną automatyczną 
synchronizacją pomiędzy jednostką główną a zdalną. SOLAR-02 umieszcza się obok mo-
dułów fotowoltaicznych i podłącza sondy, które mierzą parametry środowiska. Synchroni-
zacja jednostek gwarantuje zgodność pomiarów. Do pomiaru krzywej I-V synchronizacja 
pozwala ekstrapolować krzywą I-V dla STC bez potrzeby używania przedłużacza. SOLAR 
I-V pozwala na prowadzenie pomiarów wydajności w czasie, z programowalnymi czasami 
integracji od 5 sekund do 60 minut. Każda wartość jest automatycznie zapisywana do 
wbudowanej pamięci i może być pobrana do komputera PC do dalszej analizy. Zmierzona 
charakterystyka I-V nie jest zmodyfikowana przez rezystancję przewodów pomiarowych 
jako, że pomiar dokonywany jest metodą 4 przewodów. SOLAR I-V posiada również bazę 
modułów fotowoltaicznych, którą można dowolnie modyfikować. Zmierzone wartości są 
następnie porównywane z danymi producenta w celu sprawdzenia poprawności działania 
systemu i podania rezultatu OK/NO. Operator nie musi dokonywać obliczeń, robi to za nie-
go urządzenie. Urzdzenie można połączyć z urządzeniem MPP300 (czytaj na str. 18), który 
poszerza charakterystykę SOLAR I-V pozwalając na rejestrowanie jedno i trójfazowych, 
jedno i wielociągowych (do trzech), jedno i wieloinwerterowych systemów fotowoltaicz-
nych (również trójfazowych systemów z jednofazowym inwerterem).

5. SOLAR I-V

5. SOLAR I-V

FUNKCJE

Rejestracja wydajności fotowoltaicznej
 › Pomiar napięcia i prądu DC/AC TRMS
 › Pomiar mocy DC/AC w systemach jednofazowych
 › Pomiar naświetlenia [W/m2] przy pomocy ogniwa referencyjnego
 › Pomiar temperatury modułu i środowiska przy pomocy dodatkowej sondy
 › Synchronizacja zdalna za pomocą SOLAR-02
 › Wyświetlanie w czasie rzeczywistym temperatury i naświetlenia
 › Wykorzystanie współczyników kompensacji PDC zgodnie temperaturą 

środowiska i modułu
 › Trzy fazy do 3 ciągów - systemy PV (z MPP300)
 › Rejestrowanie parametrów z programowalnym IP (5 s – 60 min)

Pomiar krzywej I-V 
 › Pomiar napięcia wyjściowego modułu/ciągu do 1000 V DC
 › Pomiar natężenia wyjściowego modułu/ciągu do 10 A DC
 › Pomiar naświetlenia [W/m2] z komórką referencyjną
 › Pomiar temperatury modułu, automatyczny lub z sondą zewnętrzną
 › Pomiar wyjściowego DC i mocy nominalnej modułu/ciągu
 › Synchronizacja z jednostką zdalną SOLAR-02
 › Numeryczny i graficzny wyświetlacz charakterystyk I-V 
 › Szybka metoda testowa
 › Pomiar oporu fotowoltaicznego modułu i ich ciągu
 › Mechaniczny inklinometr do pomiaru kąta padania promieni
 › Metoda pomiarowa 4-przewodowa
 › Ekstrapolacja do standardowych warunków testowych (STC)
 › Szacowanie wyników pomiarów: OK/NO
 › Kontrola do 30 typów fotowoltaicznych modułów w wewnętrznej bazie 

danych
Wspólne charakterystyki

 › Wbudowana pamięć do zapisu danych
 › Wyświetlanie danych na wyświetlaczu miernika
 › Port optyczny/USB do połączenia z komputerem
 › Pomoc na wyświetlaczu

AKCESORIA KOD

Wyposażenie standardowe

Jednostka zdalna do rejestru temperatury i naświetlenia SOLAR-02

Zestaw 4 kabli z 4 mm złączami bananowymi + 4 krokodylki KITGSC4

Zestaw 2 adapterów ze złączem zgodnym z MC3 KITPVMC3

Zestaw 2 adapterów ze złączem zgodnym z MC4 KITPVMC4

Przystawka cęgowa AC 0÷200 A, Ø 40 mm HT4005K

Przystawka cęgowa AC/DC  0÷10 - 0÷100 A, Ø 32 mm HT4004N

Ogniwo referencyjne do pomiaru naświetlenia HT304N

Sonda PT 1000 do pomiaru temperatury modułu i otoczenia PT300N

Inklinometr mechaniczny M304

Oprogramowanie Windows + kabel optyczny/USB TO-
PVIEW2006

Usztywniona walizka transportowa VA500

Instrukcja obsługi na  CD

Certyfikat kalibracji ISO9000

Skrócona instrukcja obsugi

Wyposażenie opcjonalne

Adapter trójfazowy MPP300

Przystawka cęgowa 0÷5 A, 0÷100 A AC, Ø 20 mm HT4005N

Przystawka cęgowa 0÷200 A, AC, Ø 40 mm HT4005K

Przystawka cęgowa 0÷1 A, 0÷100 A, 0÷1000 A AC, Ø 54 mm HT96U

Przystawka cęgowa 0÷10 A, 0÷100 A, 0÷1000 A AC, Ø 54 mm HT97U

Przystawka cęgowa 0÷200 A, 0÷2000A AC, Ø 70 mm HP30C2

Przystawka cęgowa  0÷3000 A AC, Ø 70 mm HP30C3

Przystawka cęgowa 0÷1000 A DC, Ø 50 mm HT98U

Przystawka cęgowa  0÷1000A DC, Ø 83 mm HP30D1

Zestaw pasków do zawieszenia urządzenia na ramieniu SP-0400

Zestaw 2 kabli z 4 mm złączem bananowym, 25 m KITPVE-
XT25M

Twarda walizka transportowa VA400

Magnetyczny adapter do śrub 606-IECN

CHARAKTERYSTYKA GENERALNA

Wyświetlacz LCD 128 x 128 pxl, podświetlany 

Zasilanie 6 x 1,5 V alkaliczna bateria typu AA LR06

Autowyłączanie po 5 minutach w trybie czuwania

Czas trwania testu PV 1,5 h (@IP=5 s); 8 dni (@IP=10 min)

Liczba zapisanych krzywych > 200 krzywych

Interfejs izolowany optycznie/USB port

Bezpieczeństwo IEC/EN61010-1

Bezpieczeństwo akcesoriów IEC/EN61010-031, IEC/EN61010-032

Pomiar PV IEC/EN60891, IEC/EN62446

Izolacja podwójna izolacja

Stopień ochrony 2

Kategoria pomiarowa CAT II 1000 V DC, CAT III 300 V (do ziemi) 
max. 1000 V (pomiędzy wejściami)

Wymiary 235 x 165 x 75 mm

Waga (z bateriami) 1,3 kg

SOLAR I-V
SOLAR I-V

INWERTER
SOLAR-02

°C
°C

W/m2

W/m2

Bezpośredni pomiar krzywej I-V 
dla ciągu PV 

Wykrywanie krzywej I-V ciągu 
modułu PV ze zdalnym pomiarem 
naświetlenia/temperatury
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6. MPP300
AKCESORIA DO POMIARU I REJESTROWANIA WYDAJNOŚCI JEDNO I WIELOFAZO-
WYCH SYSTEMÓW PV
Innowacyjne urządzenie MPP300, używane razem z SOLAR 300N lub SOLAR I-V, pozwala 
mierzyć i rejestrować główne parametry charakteryzujące systemy jedno i wielofazowe i 
wielorzędowe (do 3 ciągów). MPP300 jest idealny do systemów z trójfazowym inwerterem 
z trzema MPPT oraz do trójfazowych systemów z trzema inwerterami jednofazowymi. 
MPP300 posiada praktyczny antyporażeniowy futerał, bardzo lekki i niewielkich rozmia-
rów. Przedni panel posiada diody LED do wyświetlania informacji i wejścia DC i AC do 
połączenia inwerterów. Interfejs MPP300 łączy się z SOLAR 300N przez USB, a z SOLAR I-V 
bezprzewodowo. SOLAR 300N i SOLAR I-V używane są do ustawień MPP300, start/zatrzy-
manie rejestrowania parametrów środowiska oraz parametrów elektrycznych i pobierania 
odczytanych wartości. Dystans pomiędzy modułami fotowoltaicznymi a inwerterem jest 
czasem całkiem spory, co zmusza operatora do pomiarów w dwóch miejsach w tym sa-
mym czasie. Normalnie wymagałoby to poprowadzenia długich kabli pomiędzy sondami, 
a urządzeniem pomiarowym. Kable te ograniczałyby ruch operatora, jak i powodałyby 
inne utrudnienia. Takie połączenie jest nie do zaakceptowania. W przypadku urządzeń 
fotowoltaicznych na budynkach, przeważnie dachach, oprócz problemu odległości do-
chodzi również obecność pięter, betonu i metalowych struktur. Sprawia to, że niemożliwe 
jest bezprzewodowe, radiowe połączenie - byłoby zbyt zniekształcone. W celu uniknięcia 
powyższych problemów i prowadzenia dokładnych pomiarów, MPP300 jest zsynchroni-
zowany z jednostką zdalną SOLAR-02 (standardowy podzespół jednostki głównej SOLAR 
300N lub SOLAR-IV). Jednostka zdalna SOLAR-02 umieszczana jest obok modułów fotowol-
taicznych i połączona z sondami do pomiaru parametrów środowiskowych (naświetlenie 
i temperatura). MPP300 połączony jest przed i za inwerterem w celu pomiaru parametrów 
elektrycznych (moc ciągła i zmienna moc). Synchronizacja pomiędzy jednostkami gwa-
rantuje niezbędną dokładność pomiarów, dwie oddzielne niezależne jednostki dokonują 
pomiarów wygodnie i bezpiecznie. 
Jednostki główna  SOLAR 300N lub SOLAR I-V są używane do wstępnej i końcowej 
rejestacji fazy i nie grają żadnej roli podczas rejestrowania parametrów środowiskowych i 
elektrycznych. Ponadto podczas gdy MPP300 i SOLAR-02 rejestrują parametry elektryczne 
i środowiskowe testowanych systemów możliwe jest używanie jednostki głównej SOLAR 
300N lub SOLAR I-V do prowadzenia innych pomiarów. Na przykład, przy pomocy SOLAR 
I-V można mierzyć charakterystyki I-V mierzonych modułów i serii. 

6. MPP300

FUNKCJE

 › Pomiar napięcia DC/AC TRMS (jedno i trójfazowy) 
 › Pomiar prądu DC/AC TRMS (jedno i trójfazowy) 
 › Pomiar mocy AC/DC (jedno i trójfazowy) 
 › Pomiar współczynnika mocy (jedno i trójfazowy) 
 › Równoczesny pomiar do 3 zmiennych (max. 3 MPPT) 
 › Połączenie z jednostką główną SOLAR 300N i SOLAR I-V 
 › Zasilaniez akumulatora Li-Ion 
 › Diody LED określające pracę 
 › Port USB do połączenia z  SOLAR 300N 
 › Połączenie RF do połączenia z  SOLAR-02 i SOLAR I-V 
 › Wbudowana pamięć do zapisu pomiarów

CHARAKTERYSTYKA GENERALNA

Wejścia

3 DC wejścia napięciowe (CH1, CH2, CH3), 
3 DC wejścia prądowe (CH1, CH2, CH3), 
4 AC wejścia napięciowe (L1, L2, L3, N), 

3 AC wejścia prądowe (L1, L2, L3)

Przedni panel 4 dwukolorowe diody LED (zielona. czerwona)

Zasilanie akumulator Li-Ion, wytrzymałość > 3 h

Wbudowana pamięć 2 MB

Interfejs zewnętrzny USB + RF

Bezpieczeństwo IEC/EN61010-1

Izolacja podwójna izolacja

Stopień ochrony 2

Ochrona mechaniczna IP40 (otwarte), IP65 (zamknięte)

Kategoria pomiarowa
CAT IV 300 V AC (baza), 600 V AC (między wejściami) 

CAT III 1000 V DC (baza), 1000 V DC (między 
wejściami)

Wymiary 300 x 265 x 140 mm

Waga (z bateriami) 2,3 kg

AKCESORIA KOD

Wyposażenie standardowe

Zestaw 2 kabli 2 m, do pomiaru napięcia DC, 3 szt. KITMPPDCW

Zestaw 2 krokodylków do pomiaru napięcia DC, 3 szt. KITMPPDCC

Zestaw 4 kabli 2 m, do pomiaru napięcia AC KITMPPACW

Zestaw 4 krokodylków do pomiaru napięcia AC KITMPPACC

Akumulator Li-Ion YABAT0003HT0

Zasilacz do akumulatora AC/DC A0055

Kabel USB C2007

Torba na akcesoria BORSA2051

Instrukcja użytkownika

Certyfikat kalibracji ISO9000 

Wyposażenie opcjonalne

Przystawka cęgowa dla prądów 0÷5 A, 0÷100 A AC, Ø 20 mm HT4005N

Przystawka cęgowa dla prądów 0÷200 A AC, Ø 40 mm HT4005K

Przystawka cęgowa dla prądów 0÷1 A, 0÷100 A, 0÷1000 A 
AC, Ø 54 mm HT96U

Przystawka cęgowa dla prądów 0÷10 A, 0÷100 A, 0÷1000 A 
AC, Ø 54 mm HT97U

Przystawka cęgowa dla prądów for 0÷200 A, 0÷2000 A AC, 
Ø 70 mm HP30C2

Przystawka cęgowa dla prądów 0÷3000 A AC, Ø 70 mm HP30C3

Przystawka cęgowa do prądów DC 0÷10 A, 0÷100 A
max. śr. 32 mm HT4004P

Przystawka cęgowa dla prądów 0÷1000 A DC, Ø 50 mm HT98U

Przystawka cęgowa dla prądów 0÷1000 A DC, Ø 83 mm HP30D1

Przystawka cęgowa AC 3000 A, Ø 174 mm HTFLEX33D

Przystawka cęgowa AC 3000 A, Ø 274 mm HTFLEX35

Interfejs 3 x 15 A/1 V do połączenia dodatkowych CTs HT903

3-pinowy adapter DC ACON3F4M

Magnetyczny adapter do śrub 606-IECN

6. MPP300
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Schemat połączeń 
MPP300 - SOLAR 300N przez USB  
MPP 300 - SOLAR I-V przez 
połączenie RF

6. Testowanie wielozmiennej elektrowni PV przy pomocy MPP300

SOLAR-02  

SOLAR-02  

SOLAR I-V  

Pobieranie 
IRR + TEMP Start 

Stop  
Ustawienia

Start 
Stop  
Ustawienia

Pobieranie

Pobieranie

°C  W/m2  

ŁAŃCUCH 1 
(MPPT1)  

ŁAńCUCH 2 
(MPPT2)  

ŁAŃCUCH 3 
(MPPT3)  

Strona DC                     Strona AC 

SOLAR300N  

Inwerter

RF 
Połączenie

S 
I 
E 
C 
I 

RF 
Połączenie

USB 
Połączenie 

6. Walizka transportowa 6. HP30D1 6. 606-IECN
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WIELOFUNKCYJNE TESTERY BEZPIECZEŃSTWA TESTERY SIECI ELEKTRYCZNYCH I
PARAMETRÓW ŚRODOWISKOWYCH TESTERY ELEKTRYCZNE

Model GSC53N GSC57 SIRIUS
89N ZG47 COMBI

420
MACROTEST

G3
SIRIUS

87
MACROTEST

5035

Izolacja z napięciem testowym 1000 V DC • • • • • • • •

Izolacja z napięciem testowym 500 V DC • • • • • • • •

Izolacja z napięciem testowym 250 V DC • • • • • • • •

Izolacja z napięciem testowym 50, 100 V DC • • • • • • • •

Izolacja z napięciem testowym 100 V do 5000 V DC 

Izolacja z zakresem pomiarowym do 10 TΩ

Izolacja z napięciem testowym 500 V do 10 kV 

Ciągłość przewodników uziemienia przy 200 mA • • • • • • • •

Ciągłość przewodników uziemienia przy I>10 A, V<12 V •

Ciągłość przewodników uziemienia przy 10 A< I <25 A, V<6 V

Ciągłość przewodników uziemienia zgodnie z IEC/EN60204-1:2006 •

Rezystancja bazy metodą 2 przewodów i 3 przewodów • • • • • • •

Rezystancja uziemienia metodą cęgową •(**)

Rezystancja uziemienia metodą 4 przewodów • • • • • • •

Rezystancja bazy bez wyzwalania RDC • • • • • • • •

Impedancja linii/pętli faza-faza, faza-neuralne, faza-PE • • • • • • • •

Impedancja linii/pętli faza-faza, faza-neutralne, faza-PE z rozdzielczością  
(0,1 mΩ) •(*) •(*) •(*) •(*) •(*) •(*) •(*) •(*)

Spodziewany prąd zwarcia • • • • • • • •

Napięcie styków • • • • • • • •

Standardowy i selektywny czas wyzwalania RCD typu A, AC • • • • • • • •

Standardowy czas wyzwalania RCD typu AC • • • • • • • •

Standardowy i selektywny czas wyzwalania RCD typu B •

Prąd wyzwalania RCD • • • • • • • •

Kierunek wirowania faz • • • • • • • •

Test automatyczny (opór całkowity bazy, czas wyzwalania  RCD, izolacja) test  
instalacji •

Test ze zdalną sondą (z dodatkiem PR400) •

Mapowanie przewodów z LAN UTP/STP, RJ45 

Test wytrzymałości z napięciem testowym 250 V do 5100 V

Test wytrzymałości w trybie BURN

Czas rozładowania na wtyczce DUT i wewnętrznych obwodach

Prąd upływu na złączu maszyny

Napięcie DC/AC TRMS, prąd AC TRMS(*), częstotliwość(*), rezystancja i ciągłość 
(*nie dla M70)

Prąd DC (z przystawkami cęgowymi)

Prąd odpływowy w systemach uziemienia

Prąd odpływowy (z HT96U) • • • • • •

Pomiar parametrów elektrycznych (V, A ,W, VAR, VA, PF) •(3) •(3) •(1) •(3) •(1)

Rejestrowanie parametrów elektrycznych (V, A, W, VAR, VA, PF, Wh) •(3) •(3) •(1) •(3)

Analiza harmonicznych V, A do 49 i obliczanie THD% •(3) •(3) •(1) •(3) •(1)

Anomalie napięcia (zaniki, spadki) z rozdzielczością 10 ms •(3) •(3) •(1) •(3)

Pomiar parametrów środowiska (°C, F, %RH, Lux) z sondami HT52/05, HT53/05 •(3) •(3) •(1) •(3) •(1) •

Rejestrowanie parametrów środowiska (°C, F, %RH, Lux) z sondami HT52/05, 
HT53/05 • • • •

Pomoc online • • •

Wbudowana pamięć do zapisu pomiarów • • • • • • • •

Port RS232 / USB • • • • • • • •

(1) Instalacje jednofazowe; (3) Instalacje trójfazowe; (*) z dodatkową przystawką IMP57; (**) z dodatkową przystawką T2100

Wielofunkcyjne testery 
bezpieczeństwa
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TESTERY ELEKTRYCZNE MULTIMETRY TRMS, LOKALIZATORY CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI REZYSTANCJA UZIEMIENIA RCD BADANIE 
URZĄDZEŃ

COMBI
419 M75 M74 M73 M72 M70 ISO

410 HT7051 HT7052 EQUITEST
5071

GEO
416 M71 T2000 SPEED

418 FULLTEST3

• • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • •

• • •(100 V)

• •

• •

•

• • • • • • • •

• •

• •

• •

•

•

• • • • • • •

• • • •

•(*) • •(*) •(*)

• • • • • • •

• • • • • • •

• • •

• • • • • •

•

• • •

• • • • • • • •

• • •

• • •

•

•

•

•

•

• • • • •(*)

• • • •

•

• • • • •

• • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • •
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 › 0,01÷199.9 MΩ dla napięcia 100 V DC
 › 0,01÷499 MΩ dla napięcia 250 V DC
 › 0,01÷999 MΩ dla napięcia 500 V DC
 › 0,01÷1999 MΩ dla napięcia 1000 V DC

 › Podstawowa dokładność ±2% odczytu

WERYFIKACJA CZASU WYZWALANIA I PRĄDU DYFE-
RENCYJNYCH URZĄDZEŃ OCHRONNYCH (A, AC, TYPU 
GENERALNYGO I SELEKTYWNEGO)
 › Prąd wyzwalania 10-30-100-300-500 mA
 › Narastający prąd wyzwalania od:

 › 0.5÷1.4 Idn dla typu AC
 › 0,5÷2,0 Idn dla typu A

 › Pomiar czasu wyzwalania: 1/2Idn, Idn, 2Idn, 5Idn oraz 
automatyczny 

 › Dokładność podstawowa: ± 10% odczytu

POMIAR IMPEDANCJI LINII JAK I PĘTLI ZWARCIA Z OB-
LICZANIEM PRĄDU ZWARCIA I WERYFIKACJĄ KOORDY-
NACJI ZABEZPIECZEŃ W SYSTEMACH TT I TN
 › Zakres pomiarowy faza-faza, faza-impedancja linii 

neutralnej 0,01÷199,9 Ω
 › Zakres pomiarowy dla faza-impedancja pętli spięcia 

uziemienia 0,01÷1999 Ω
 › Możliwość pomiaru faza-pętla spięcia uziemienia bez 

przełącznika różnicującego 
 › Wskazanie mierzonych wartości impedancja pętli 

zwarcia i spodziewany prąd zwarciowy
 › Podstawowa dokładność ± 5% odczytu
 › Rozdzielczość 0,1 mΩ (opcjonalnie z IMP57)

POMIAR REZYSTANCJI BAZY I REZYSTANCJI ZIEMI
 › Pomiar rezystancji uziemienia poprzez dodatkowe sondy 

0,01÷1999 Ω
 › Pomiar rezystancji  uziemienia przy pomocy 

dodatkowych sond (metoda Wennera) 0,01÷199,9 kΩm
 › Pomiar rezystancji uziemienia przez gniazdko systemu 

TT poprzez spadek napięcia
 › Podstawowa dokładność ± 2% wyniku
 › Kierunek wirowania faz
 › Napięcie 100÷400 V
 › Bezpośredni pomiar prądu upływu do uziemienia dzięki  

zaciskom o zakresie 0÷1 A; i rozdzielczości =1 mA
 › Dokładność ± 2% odczytu
 › Weryfikacja elektrycznych systemów w pomieszczeniach 

medycznych (tylko dla GSC57)

1. GSC57 - GSC53N - ZG47

AKCESORIA KOD GSC53N GSC57 ZG47

Wyposażenie standardowe

3 zaciskowy kabel ze złączem SHUKO C2033X • • •

Zestaw 4 kabli + 4 krokodylki + 2 przewody testowe KITGSC5 • • •

Zestaw 4 kabli + 4 metalowe sondy do uziemienia KITTERRNE • • •

Zasilacz do testu ciągłości na 10 A C5700 •

Przystawka cęgowa 3000 A AC, Ø 174 mm, 3 szt. HTFLEX33D • •

Adapter  230 V AC/12 V DC 50 Hz A0050 • • •

Oprogramowanie PC Windows + kabel optyczny USB TOPVIEW2006 • • •

Torba BORSA2051 • • •

Certyfikat kalibracji ISO9000 • • •

Instrukcja użytkownika • • •

Opcjonalnie

Przystawka cęgowa 3000 A AC, Ø 274 mm HTFLEX35 • •

Zestaw 3 elastycznych zacisków 300-3000 A /1 V AC, Ø 174 mm HTFLEX3003 • • •

Przystawka cęgowa dla prądów 0÷5 A, 0÷100 A AC, Ø 20 mm HT4005N • • •

Przystawka cęgowa dla prądów  0÷200 A, AC, Ø 40 mm HT4005K • • •

Przystawka cęgowa dla prądów  0÷1 A, 0÷100 A, 0÷1000 A AC, Ø 54 
mm HT96U • • •

Przystawka cęgowa dla prądów  0÷10 A, 0÷100 A, 0÷1000 A AC, Ø 54 
mm HT97U • • •

Przystawka cęgowa dla prądów 0÷200 A, 0÷2000 A AC, Ø 70 mm HP30C2 • • •

Przystawka cęgowa dla prądów 0÷3000 A AC, Ø 70 mm HP30C3 • • •

Zestaw kabli dla testu ciągłości przy 10 A, 5 m C7000/05 •

Zestaw przewodów do pomiaru ciągłosci 10 A, 10 m C7000/10 •

Adapter 3 x 1-5 A/1 V do podłączenia zewnętrznych przekładników HT903 • • •

Sonda temperatury/wilgotności HT52/05 • • •

Sonda luksometryczna HT53/05 • • •

Sonda do pomiaru impednacji pętli z wysoką rozdzielczością IMP57 • • •

Adapter zasilania 110 V AC/12 V DC 60 Hz A0053 • • •

Pasek na szyję CN0050 • • •

1. GSC57 - GSC53N - ZG47
ZINTEGROWANE URZĄDZENIA DO TESTÓW ELEKTRYCZNYCH, ANALIZY SIECI JED-
NOFAZOWYCH I TRÓJFAZOWYCH ORAZ DO POMIARU PARAMETRÓW ŚRODOWISKO-
WYCH
GSC53N, GSC57 i ZG47 to solidne urządzenia przeznaczone do wykonywania pełnych te-
stów instalacji elektrycznych zgodnie z najpopularniejszymi standardami bezpieczeństwa 
(IEC 61557, VDE 0100, BS7671 itd.), jak i do analizy jakości mocy sieci elektrycznych. Ela-
styczność tych mierników sprawia, iż wykorzystują je instalatorzy, technicy, inżynierowie i 
testerzy elektrowni i urządzeń. GSC53N, GSC57 i ZG47 mierzą, pośród innych parametrów, 
impedancję pętli zwarcia z rozdzielczością (0,1 mOhm) w pobliżu transofrmatorów mocy, 
dzięku użyciu dodatku IMP57. Tak jak analizatory mocy, urządzenie potrafi rejestrować 
wszystkie wartości parametrów elektrycznych (napięcie, natężenie, moc, współczynnik 
mocy, energia itd.), wykonuje analizę harmonicznej napięcia i natężenia (do 49) oraz ana-
lizę napięcia. Z dodatkowymi sondami GSC53N, GSC57 i ZG47 mogą również mierzyć i reje-
strować parametry środowiskowe takie jak wilgotność, naświetlenie, temperaturę i prąd 
upływu które są bardzo potrzebne do rozwiązania problemu złego wyzwalania RCD. Każdy 
pomiar może być zapisany w wewnętrznej pamięci i wywołany ponowanie na wyświetlacz 
oraz przesłany do komputera, następnie przy pomocy specjalnego oprogramowania moż-
na stworzyć profesjonalny raport. 

GENERALNA CHARAKTERYSTYKA
 › Podwójna izolacja
 › Waga i rozmiar: 

GSC57: 1700 g - 225 x 165 x 105 mm 
GSC53N: 1200 g - 225 x 165 x 105 mm 
ZG47: 1200 g - 225 x 165 x 105 mm

 › Wyjście optyczne RS232/USB
 › Zgodność z elektromagnetycznymi 

standardami kompatybilności z 
urządzeniami pomiarowymi

 › Zasilanie przez baterie i źródło 
zewnętrzne

 › Wyświetlacz graficzny do optymalizacji 
informacji pokazywanych na ekranie, 
z podświetleniem na wypadek słabo 
oświetlonych miejsc

 › Proste użytkowanie
 › Wiadomości w wielu językach 

pokazywane na wyświetlaczu

TECHNICZNA SPECYFIKACJA
 › Testowanie przemysłowych i domowych 

systemów elektrycznych zgodnie z 
normą IEC/EN 61557, VDE 0 100, BS 7661 
wydanie 17

CIĄGŁOŚĆ PRZEWODU OCHRONNEGO
 › Napięcie testowe z otwartą pętlą DC 

4<Uo<24 V
 › Prąd testowy >0,2 A (R<5 Ω)
 › Zakres pomiarowy 0,01-99,9
 › Podstawowa dokładność ±2% odczytu
 › Kompensacja przewodów pomiarowych

REZYSTANCJA IZOLACJI
 › Napięcie pomiarowe: 50, 100, 250, 500, 

1000 V DC
 › Zakresy pomiarowe: 

 › 0,01÷99,99 MΩ dla napięcia 50 V DC

1. GSC57 - GSC53N - ZG47
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TEST CIĄGŁOŚCI PRZEWODNIKÓW
 › Napięcie testowe układu otwartego <12 V
 › Prąd testowy = 10 A
 › Zakres pomiarowy 0,001÷0,999 Ω
 › Podstawowa precyzja ± 2% odczytu
 › Liczba pomiarów = 500 testów
 › 4-przewodowa metoda pomiarowa
 › Weryfikacja jakości usług elektrycznych zgodnie ze 

standardem EN50160
 › Urządzenia odpowiednie do pomiarów w układach 

jedno i trójfazowych, z lub bez przewodu neutralnego, 
zarówno w symetrycznych i niesymetrycznych sieciach

 › Wartości nominalne:
 › napięcie mierzalne do 600 V
 › prąd przez amperometryczne zaciski, wyjście 1 V
 › częstotliwość 50÷60 Hz
 › precyzja (urządzenia) ± 0,5% odczytu
 › precyzja (nieustalone) ± 1% odczytu

URZĄDZENIE POZWALA NA POMIAR I  
REJESTROWANIE:
 › Wartość napięcia TRMS 
 › Wartość prądu TRMS przy pomocy zacisków 

amperometrycznych
 › Częstotliwość napięcia
 › Analiza harmonicznej (napięć i natężeń) do 49
 › Skoki napięcia ustawionych progów (szczyty i dna) z 

minimalną rozdzielczością 10 ms
 › Moc czynna
 › Moc bierna
 › Moc pozorna
 › Energia aktywna
 › Energia bierna
 › Współczynnik mocy
 › Zapis i przechowywanie pomiarów
 › Czas trwania 40 dni z 63 parametrami i IP=15 m
 › Pamięć: 2 Mb

ANALIZA PARAMETRÓW ŚRODOWISKOWYCH
 › Pomiar i rejestrowanie temperatury przy pomocy 

adaptera
 › Pomiar i rejestrowanie wilgotności przy pomocy 

adaptera
 › Pomiar i rejestrowanie naświetlenia przy pomocy 

adaptera

WYBÓR POMIARU: 
 › Poprzez przyciski i przełączniki

OPROGRAMOWANIE
Oprogramowanie urządzenia jest kompatybilne z 
systemami operacyjnymi firmy MICROSOFT. Wymagania 
sprzętowe:
 › Pentium III - 500 MHz
 › 512 Mb pamięci RAM
 › 100 Mb pamięci na dysku (hard disk)
 › System operacyjny Windows 7, WindowsXP, VISTA
 › Myszka kompatybilna z Windows, Rs232 lub port USB, 

CD-ROM.

2. SIRIUS89N
WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE DO TESTOWANIA SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH I 
ANALIZY SIECI I SYSTEMÓW JEDNOFAZOWYCH
SIRIUS89N jest wielofunkcyjnym urządze-
niem pozwalającym wykonywać niezbęd-
ne pomiary w systemach przemysłowych 
i cywilnych zgodnie z IEC 60364 oraz 
wykonywać kompletną analizę jakości sieci 
w systemach jednofazowych (harmonicz-
ne, anomalie napięcia i szumy). SIRIUS89N 
wykorzystuje się również do analizy po-
miarów środowiskowych (pomiar tempera-
tury, wilgotności, szumów i naświetlenia). 
Urządzenie wykonuje również pomiary 
impedancji linii/pętli i oblicza szacowaną 
wartość prądu zwarcia z dokładnością 0,1 
mΩ z pomocą dodatkowego urządzenia 
IMP57. W ten sposób możliwe jest uzy-
skanie precyzyjnych wyników pomiarów, 
również obok skrzynek transformatorów 
MT/BT gdzie efekt indukcji jest największy 
przez obecność transformatorów. Daje 
to możliwość doboru odpowiednich 
zabezpieczeń w systemach przemysło-
wych. Z pozycji urządzenia możliwe jest 
zaprogramowanie pewnych wartości w 
celu dokonywania najbardziej powszech-
nych pomiarów w prosty sposób. Dzięki 
dołączonemu oprogramowaniu możliwe 
jest pobieranie danych z dokonywanych 
pomiarów do wydruku. 

AKCESORIA KOD

Wyposażenie standardowe

3-zaciskowy kabel z wtyczką SHUKO C2033X

Zestaw 4 kabli + 4 krokodylki + 2 przewody testowe KITGSC5

Zestaw 4 kabli + 4 metalowe sondy uziemienia KITTERRNE

Przystawka cęgowa 0÷1000 A, 0÷3000 A AC, Ø 174 mm HTFLEX33D

Zasilacz 230 V AC 50 Hz /12 V DC A0050

Oprogramowanie Windows + kabel optyczny/USB TOPVIEW2006

Torba transportowa BORSA2051

Certyfikat kalibracji ISO9000

Instrukcja użytkownika

Wyposażenie opcjonalne

Przystawka cęgowa dla prądów 0÷5 A, 0÷100 A AC, Ø 20mm HT4005N

Przystawka cęgowa dla prądów 0÷200 A AC, Ø 40mm HT4005K

Przystawka cęgowa dl prądów 0÷1 A, 0÷100 A, 0÷1000 A AC, Ø 54 mm HT96U

Przystawka cęgowa dla prądów 0÷10 A, 0÷100 A, 0÷1000 A AC, Ø 54 mm HT97U

Przystawka cęgowa dla prądów 0÷200 A, 0÷2000 A AC, Ø 70 mm HP30C2

Przystawka cęgowa dla prądów 0÷3000 A AC, Ø 70 mm HP30C3

Przystawka cęgowa AC 3000 A, Ø 274 mm HTFLEX35

Sonda temperatury/wilgotności HT52/05

Sonda luksometryczna HT53/05

Magnetyczny adapter do śrub 606-IECN

Akcesoria do pomiaru impedancji pętli zwarcia z wysoką rozdzielczością IMP57

2. SIRIUS89N

FUNKCJE

Test instalacji elektrycznej zgodnie ze standardem  
IEC/EN61557-1

 › Ciągłość przewodów ochronnych z 200 mA
 › Izolacja z napięciem testowym 50, 100, 250, 500, 1000 V DC
 › Czas wyzwalania i prąd na RCDs typu A, AC, generalnego  

i selektywnego do 500 mA
 › Całkowita rezystancja uziemienia bez wyzwalania RCD
 › Impedancja linii/pętli P-N, P-P, P-PE z wysoką  

rozdzielczością (0,1 mΩ) z dodatkiem IMP57
 › Rezystancja bazy metodą woltamperometryczną  

z sondami
 › Pomiar rezystancji uziemienia metodą 4 przewodów
 › Kierunek wirowania faz
 › Prąd upływu (z dodatkowymi zaciskami HT96U)
 › Rejestracja i analiza
 › Pomiar parametrów elektrycznych (napięcie, prąd, moc,  

energia, PF, częstotliwość) zbalansowanych układów jedno  
i trójfazowych

 › Możliwa implementacja do ogólnych systemów  
trójfazowych

 › Rejestrowanie parametrów elektrycznych z możliwością  
wyboru czasu integracji od 5 s do 60 min

 › Analiza harmonicznych napięcia i prądu aż do 49 z 
obliczaniem THD% 

 › Analiza anomalii napięcia (skoki i spadki) z 
rozdzielczością 10 ms

 › Numeryczny wyświetlacz, analiza histogramów 
harmonicznych i przebiegów

 › 5 odczytów do wyboru z możliwością ustawienia 
parametrów

 › 4 kwadrantowe pomiary
 › Rejestrowanie i analizy parametrów środowiskowych
 › Pomiar temperatury powietrza (°C/°F)
 › Pomiar wilgotności (%UR)
 › Pomiar natężenia oświetlenia (Lux)
 › Charakterystyka generalna
 › Wbudowana pamięć o pojemności 2 Mb
 › Interfejs optyczny do połączenia z PC
 › Wyświetlacz LCD z podświetleniem
 › Zasilanie: 6 x 1,5 V baterie typu AA LR6
 › Bezpieczeństwo: IEC/EN61010-1
 › Kategoria pomiarowa: CAT III 600 V
 › Wymiary (dł x szer x wys): 225 x 165 x 105 mm
 › Waga (z bateriami): 1,2 kg

2. SIRIUS89N
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     3. MACROTESTG3

PROFESJONALNY WIELOFUNKCYJNY TESTER BEZPIE-
CZEŃSTWA
MACROTESTG3 to innowacyjne urządzenie zdolne wyko-
nywać testy bezpieczeństwa w sieciach przemysłowych 
i cywilnych zgodnie z IEC/EN61557-1. Kolorowy, pojem-
nościowy ekran dotykowy czyni urządzenie niezwykle 
intuicyjnym nawet dla niewykwalifikowanych użytkowni-
ków. Jego niezliczone funkcje dają użytkownikowi szeroki 
zakres zastosowań w świecie pomiarów. MACROTESTG3 
pozwala na zapisywanie wyników pomiarów. Wbudowa-
na pamięć pozwala na przeniesienie zapisanych danych 
do komputera PC, PDA lub smartfona za pomocą USB 
(wyposażenie standardowe) lub Wi-Fi (C2013 wyposażenie 
opcjonalne). Oprogramowanie dostarczane wśród stan-
dardowych akcesoriów umożliwia drukowanie raportów z 
przeprowadzonych pomiarów. MACROTESTG3 umożliwia  
pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością 0,1 mΩ 
(opcjonalna sonda IMP57) oraz obliczenie spodziewanego 
prądu zwarcia. Pozwala to na dokładne pomiary nawet 
w pobliżu elektrowni, umożliwia to prawidłowy pomiar 
urządzeń ochronnych w każdym systemie. Opcjonalna 
przystawka T2100 pozwala szybko sprawdzić rezystancję 
uziemienia bez odłączania od systemu uziemienia.

AKCESORIA KOD

Wyposażenie standardowe

Kabel 3-zaciskowy z wtyczką SHUKO C2033X

Zestaw 4 kabli + 4 krokodylki + 2 przewody testowe KITGSC5

Zestaw 4 kabli + 4 metalowe sondy ziemne KITTERRNE

Torba do przenoszenia BORSA2051

Rysik do ekranu dotykowego PT400

Oprogramowanie zgodne z  Windows  + kabel optyczny/USB TOPVIEW2006

Sonda z przełącznikiem PR400

Akumulator 1,2 V NiMH typ AA, 6 szt. YABAT0001000

Zewnętrzna ładowarka baterii

Certyfikat kalibracji ISO9000

Instrukcja użytkownika na CD-ROM

Wyposażenie opcjonalne

Urządzenie do pomiaru impedancji pętli z wysoką rozdzielczością IMP57

Magnetyczny adapter do śrub 606-IECN

Przystawka cęgowa 0÷1 A, 0÷100 A, 0÷1000 A AC, Ø 54 mm HT96U

Zacisk do pomiaru rezystancji uziemienia T2100

Sonda temperatury/wilgotności HT52/05

Sonda natężenia oświetlenia (Lux) HT53/05

Interfejs optyczny/Wi-Fi C2013

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie 6 x 1,2 V typ AA akumulatorki
6 x 1,5 V typ AA baterie alkaliczne

Wyświetlacz TFT, kolorowy, 320 x 240 mm, z dotykowym ekranem

Wbudowana pamięć 999 komórek, 3 poziomy pamięci

Interfejs optyczny/USB 

Bezpieczeństwo IEC/EN61010-1, IEC/EN61557-1

Izolacja podwójna izolacja

Kategoria pomiarowa CAT III 240 V AC (do ziemi) max. 415 V (pomiędzy wejściami)

Wymiary (dł x szer x wys) 225 x 165 x 105 mm

Waga (z baterią) ok. 1,2 kg

3. MACROTESTG3

FUNKCJE

 › Ciągłość przewodu ochronnego 200 mA
 › Rezystancja izolacji  50, 100, 250, 500,1000 V DC
 › Typ A, AC, i B generalny, selektywny i opóźniony RCDs aż do 1000 mA
 › Impedancja pętli/linii z obliczaniem prądu zwarciowego
 › Wysoka rozdzielczość impedancji linii/pętli (z dodatkiem IMP57) 
 › Krzywa B, C, D, i K MCBs i typu gG i bezpiecznik aM 
 › Wybór długości, typu i izolacji testowanego kabla
 › Wybór czasu wyzwalania podczas testowania
 › Rezystancja uziemienia i rezystywności z dodatkowymi sondami
 › Rezystancja uziemienia (z dodatkiem T2100)
 › Impedancja pętli bez wyzwalania RCD
 › Kierunek wirowania faz
 › Prąd upływu dzięki dodatkowej przystawce HT96U (opcjonalnie)
 › Parametry środowiskowe (C/F, HR%, Lux) przy pomocy opcjonalnych sond 
 › Wyświetlacz TFT z ekranem dotykowym 
 › Pomoc on-line 
 › Wbudowana pamięć 
 › Interfejs USB do połączenia z  PC 
 › Interfejs Wi-Fi (opcjonalnie) do połączenia z PDAs, smartfonami itp. 
 › Akumulatorki NiMH (zewnętrzna ładowarka) 

3. MACROTESTG3

3. T2100 -Cęgi dopomiaru uziemienia
3. C2013 - Interfejs optyczny/USB
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5. COMBI419 - COMBI420
URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE DO TESTOWANIA CYWILNYCH I PRZEMYSŁOWYCH 
SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH
Modele COMBI419 i COMBI420 to innowacyjne instrumenty do przeprowadzenia badań na 
instalacjach elektrycznych zgodnie z normą IEC 60364, do pomiaru i zapisywania parame-
trów środowiskowych (tylko COMBI420), prądu upływu i wielkości elektrycznych, takich jak 
moc czynna, harmoniczne, PF w sieciach jednofazowych (tylko COMBI420).  
Mierniki te są bardzo proste w obsłudze i posiadają szereg funkcji, które mogą być wy-
brane poprzez praktyczne, wielojęzyczne menu. Każdy model umożliwia także przepro-
wadzanie pomiarów za pomocą specjalnej sondy (wyposażenie opcjonalne PR400), która 
sprawia, że znacznie łatwiej przeprowadzić więcej pomiarów jeden po drugim.

4. SIRIUS87 - MACROTEST5035
WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIA DO BADANIA SYSTE-
MÓW ELEKTRYCZNYCH W SIECIACH PRZEMYSŁOWYCH 
I CYWILNYCH
SIRIUS87 i MACROTEST5035 są zdolne wykonywać pełne 
testy w cywilnych i przemysłowych sieciach elektrycznych 
zgodnie ze standardem IEC/EN61557-1. Dzięki ich prostej 
i intuicyjnej obsłudze, urządzenia te pozwalają zapisywać 
wszystkie dokonane pomiary do wbudowanej pamięci 
oraz przesyłać je do komputera poprzez interfejs optyczny 
w celu wydrukowania użytecznych raportów (które można 
tworzyć w dołączonym oprogramowaniu) i załączenia ich 
do świadectwa zgodności. SIRIUS87 i MACROTEST5035 
wykonują też pomiar impedancji pętli/linii i obliczają sza-
cowany prąd zwarcia z dużą dokładnością (0,1 mΩ) przy 
użyciu dodatkowego elementu wyposażenia IMP57. W 
ten sposób możliwe jest uzyskanie dokładnych wyników 
pomiarowych również w budkach transformatorów HV/
LV gdzie efekt indukcyjny spowodowany obecnością 
transformatorów jest znaczący. Pozwala to na dobranie 
odpowiedniej izolacji i zabezpieczeń w systemach prze-
mysłowych

AKCESORIA KOD

Wyposażenie standardowe

Kabel 3-złączowy z wtyczką SHUKO C2033X

Zestaw 4 kabli + 4 krokodylki + 2 przewody testowe KITGSC5

Zestaw 4 kabli + sondy do wbijania w grunt KITTERRNE

Oprogramowanie zgodne z Windows + kabel optyczny/USB TOPVIEW2006

Torba do przenoszenia BORSA2051

Certyfikat kalibracji ISO9000

Instrukcja użytkownika

Wyposażenie opcjonalne

Akcesoria do pomiaru impedancji pętli z wysoką rozdziel-
czością IMP57

Zestaw pasków do przenoszenia CN0050

Giętki krokodylek bezpieczeństwa 6007-IEC#

4. SIRIUS87 - MACROTEST5035

FUNKCJE

 › Ciągłość przewodników 200 mA
 › Rezystancja izolacji z 50,100, 250, 500,1000 V DC
 › Impedancja linii/pętli faza-faza, faza-przewód neutralny, faza-PE także z 

wysoką rozdzielczością (0,1 mΩ), opcjonalnie z IMP57
 › Szacowany prąd zwarcia
 › Napięcie dotykowe
 › Napięcie i częstotliwość AC
 › Czas wyzwalania i prąd na RCD typu A, AC generalnym i selektywnym z 10, 

30,100, 300, 500 mA
 › Rezystancja uziemienia bez wyzwalania RCD
 › Rezystancja uziemienia metodą 2 i 3 przewodów
 › Rezystancja uziemienia metodą 4 przewodową
 › Kierunek wirowania faz
 › Zapis w pamięci do 350 dokonanych pomiarów
 › Interfejs optyczny/USB do komunikacji z PC
 › Zasilanie: 6 x 1,5 V alkaliczne baterie typu AA LR03
 › Zabezpieczenia: IEC/EN61010-1, CAT III 265 V (do uziemienia), CAT III 460 V 

(pomiędzy wejściami) 
 › Wymiary(dł x szer x wys): 222 x 165 x 105 mm
 › Waga (z bateriami): 1,2 kg

AKCESORIA KOD

Wyposażenie standardowe

Przewód 3 zaciskowy z wtyczką typu SCHUKO C2033X

Zestaw 3 kabli + 3 aligatorki + 1 przewód testowy UNIVERSALKIT

Torba do przenoszenia BORSA75N

Certyfikat kalibracji ISO9000

Instrukcja obsługi na CD-ROM

Skrócona instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

Oprogramowanie Windows + kabel optyczny/USB TOPVIEW2006

Przystawka cęgowa 1-100-1000 A/1 V AC, Ø 54 mm HT96U

Sonda do pomiaru temperatury/wilgotności (tylko COMBI420) HT52/05

Sonda natężenia światła (Lux)  (tylko COMBI420) HT53/05

Sonda przełączana PR400

Akcesoria do pomiaru impedancji pętli w wysoką rozdzielczością IMP57

5. COMBI419 - COMBI420

FUNKCJE COMBI419 COMBI420

Ciągłość przy 200 mA • •

Rezystancja izolacji przy 50, 100, 250, 500, 1000 V DC • •

Czas wyzwalania RCD typu A, AC standardowo i selektywnie do 500 mA • •

Prąd wyzwalania RCD typu A, AC do 500 mA • •

Impedancja linii/pętli P-N, P-P, P-PE z dużą rozdzielczoscią (0,1 mΩ) (z opcjonalnym 
urządzeniem IMP57) • •

Całkowita rezystancja uziemienia bez wyzwalania RCD • •

Napięcie dotykowe • •

Kierunek wirowania faz • •

AUTO test (cakowita rezystancja uziemienia, test RCD, test izolacji) testowanego 
gniazda • •

Pomiar mocy i PF w systemach jednofazowych •

Harmoniczne prądu i napięcia do 49 z obliczaniem THD% •

Pomiar parametrów środowiskowych (temperatura, wilgotność, naświetlenie z 
dodatkowymi sondami) •

Pomiar prądu upływu (z opcjonalnymi cęgami HT96U) • •

Aktywacja pomiarów przy użyciu dodatkowej zdalnej sondy PR400 • •

Pomoc na wyświetlaczu • •

Zapisywanie wyników pomiarów • •

Interfejs optyczny/USB do połączenia z PC • •

Wymiary (dł x szer x wys) mm 222 x 162 x 57 222 x 162 x 57

Waga (z bateriami) 1 kg 1 kg

www.youtube.com/user/HTinstruments1

4. SIRIUS87 - MACROTEST5035 5. COMBI419 - COMBI420
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7. M73 - SPEED418
WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE DO POMIARÓW REZY-
STANCJI UZIEMIENIA I TESTOWANIA WYŁĄCZNIKÓW 
RÓŻNICOWYCH
ModeleM73 i SPEED418 to innowacyjne urządzenia do po-
miaru rezystancji uziemienia, nie powodujące wyzwalania 
wyłączników różnicowych (wykorzystywane w systemach  
TT jako alternatywa dla pomiaru sondami) i do oceny 
testów na wyłącznikach różnicowych w elektrycznych   
sieciach  przemysłowych i cywilnych. Model SPEED418, 
w odróżnieniu od M73, pozwala przechowywać wyniki 
pomiarów we wbudowanej pamięci i zgrywać je na kom-
puter, przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. SPE-
ED418 pozwala również wykonywać pomiary przy użyciu 
sondy z przełącznikiem (element dodatkowy PR400), która 
bardzo ułatwia wykonywanie pomiarów jeden po drugim. 
Model M73 posiada funkcję multimetru pozwalającą do-
konywać pomiaru wartości True RMS, która jest przydatna  
w rozwiązywaniu wielu elektrycznych problemów.

6. M74 - M75
URZĄDZENIA WIELOZADANIOWE DO TESTÓW BEZPIECZEŃSTWA, Z FUNKCJAMI MUL-
TIMETRÓW I DO MAPOWANIA PRZEWODÓW SIECI LAN
Modele M74 i M75 to innowacyjne urządzenia z wszystkimi cechami multimetru z TRUE 
RMS (TRMS), testami weryfikacyjnymi w cywilnych systemach i mapowaniem przewodów 
sieci LAN (tylko M75). Atrakcyjne, ergonomiczne kształty, innowacyjny elektroniczny wybór 
funkcji, szybkość i prostota obsługi  podczas dokonywania pomiarów sprawiają, że jest to 
idealne urządzenie dla każdego technika elektrycznego.

AKCESORIA KOD

Wyposażenie standardowe

Zestaw 2 przewodów pomiarowych + 2 krokodylki KIT0075

Przewód 2-złączowy z wtyczką SHUKO C2075

Zacisk 400 A AC, Ø 30 mm (tylko M75) HT4003

Jednostka zdalna LAN #1 + kabel połączeniowy (M75) REM1

Jednostka zdalna LAN #2 + kabel połączeniowy (M75) REM2

Kabel połączeniowy FTP RJ45 (tylko M75) YAAMS0000000

Torba do przenoszenia BORSA75

Certyfikat kalibracji ISO9000

Instrukcja użytkownika na CD-ROM

Skrócona instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

Przystawka cęgowa 1-100-1000 A/1 V AC, Ø 54 mm HT96U

Przystawka cęgowa 400 A AC, Ø 30 mm HT4003

Przystawka cęgowa 200 A/1 V AC, Ø 40 mm HT4005K

Przystawka cęgowa 10-100 A/1 V DC, Ø 32 mm HT4004N

Adapter do połączenia z cęgami HT96U, HT4004N, HT4005K NOCANBA

Jednostka zdalna LAN #3 (tylko M75) REM3

Jednostka zdalna LAN #4 (tylko M75) REM4

Jednostka zdalna LAN #5 (tylko M75) REM5

Jednostka zdalna LAN #6 (tylko M75) REM6

Jednostka zdalna LAN #7 (tylko M75) REM7

Jednostka zdalna LAN #8 (tylko M75) REM8

6 x jednostka zdalna LAN #3 ÷ #8 (tylko M75) REM38

6. M74 - M75

FUNKCJE M74 M75

Ciągłość przy 200 mA • •

Izolacja przy 250, 500 V DC • •

Czas wyzwalania na RCD typu AC ogólne 30 mA, 30 x 5 mA, 100 mA, 300 mA • •

Całkowita rezystacja ziemi z wyzwalaniem RCD • •

AUTO funkcje (całkowita rezystancja ziemi, test RCD, izolacja) • •

Sekwencja fazowa z 1 i 2 przewodami • •

Kompletny test mapowania kabli sieci LAN z RJ45 •

Napięcie DC/AC TRMS • •

Natężenie DC/AC TRMS • •

Test rezystancji i ciągłości • •

Data HOLD, MAX/MIN/AVG • •

Pomiar szczytów napięcia i natężenia • •

Pomiar prądu upływu (z opcjonalnymi klamrami HT96U) • •

Bezpieczeństwo EN61010-1 EN61010-1

Kategoria pomiarowa CAT III 550 V CAT III 550 V

Zasilanie 4 x 1,5 V typ AA 4 x 1,5 V typ AA

Wymiary (dł x szer x wys) [mm] 240 x 100 x 45 240 x 100 x 45

Waga (z bateriami) 450 g 450 g

AKCESORIA KOD

Wyposażenie standardowe

Kabel typu SHUKO z dwoma przyłączami (tylko M73) C2075

Kabel tylu SHUKO z 3 przyłączami (tylko SPEED418) C2033X

Zestaw 2 kabli z przewodami testowymi + 2 krokodylki 
(tylko M73) KIT0075

Torba przenośna (tylko M73) BORSA75

Torba przenośna (tylko SPEED418) BORSA75N

Certyfikat kalibracji ISO9000 

Instrukcja obsługi na CD-ROM

Skrócona instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

Oprogramowanie Windows + przewód optyczny/USB 
(tylko SPEED418) TOPVIEW2006

Zestaw 3 kabli + 3 krokodylki + 1 przewód testowy (tylko 
SPEED418) UNIVERSALKIT

Przystawka cęgowa 1-100-1000 A/1 V AC, Ø 54 mm (tylko 
M73) HT96U

Przystawka cęgowa 400 A AC, Ø 30 mm (tylko M73) HT4003

Przystawka cęgowa 200 A/1 V AC, Ø 40 mm (tylko M73) HT4005K

Przystawka cęgowa 10-100 A/1 V DC, Ø 32 mm (tylko 
M73) HT4004N

Adapter do połączenia z cęgami HT96U, HT4004N, 
HT4005K  (tylko M73) NOCANBA

Sonda z przełącznikiem (tylko SPEED418) PR400

7. M73 - SPEED418

FUNKCJE M73 SPEED418

Czas wyzwalania RCD typu A, AC ogólne i selek-
tywne z prądami 10, 30, 100, 300, 500 mA •

Czas wyzwalania  RCD typu AC generalnie i selek-
tywnie z prądami 30, 30 x 5, 100, 300 mA • •

Prąd wyzwalania  RCD typu A, AC generalne i 
selektywne •

Rezystancja uziemienia bez wyzwalania RCD • •

Impedancja linii/pętli z wysoką rozdzielczością 
(0,1 mΩ)( z opcjonalnym urządzeniem IMP57) •

Szacowany prąd przebicia • •

Kierunek wirowania faz • •

Napięcie DC/AC TRMS •

Natężenie DC/AC TRMS •

Rezystancja i test ciągłości •

Data HOLD, MAX/MIN/AVG •

Pomiar napięcia i natężenia PEAK •

Pomiar prądu upływu  (z opcjonalną przystawką 
HT96U) •

Aktywacja pomiarów (z dodatkową zdalną sondą 
PR400) •

Pomoc na wyświetlaczu •

Przechowywanie wyników •

Interfejs optyczny/USB do połączenia z PC •

Bezpieczeństwo EN61010-1 EN61010-1

Kategoria pomiarowa CAT III 550 V CAT III 265 V

Zasilanie 4 x 1,5 V 4 x 1,5 V

Wymiary (dł x szer x wys) mm 240 x 100 
x 45

222 x 162 
x 57

Waga (z bateriami) 450 g 1 kg

6. M74 - M75 7. M73 - SPEED418
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     9. EQUITEST7051

URZĄDZENIE DO TESTOWANIA CIĄGŁOŚCI PRZEWODU UZIEMIAJĄCEGO PRZY 10 A I 
DO POMIARU IMPEDANCJI LINII/PĘTLI
EQUITEST5071 jest przeznaczony do pomiaru bezpieczeństwa przewodów wyrównaw-
czych z prądem testowym > 10 A zgodnie z normą IEC / EN61557, VDE100 i IEC / EN 60204-
1: 2006 (pomieszczenia medyczne i bezpieczeństwo maszyn elektrycznych). Urządzenie 
wykonuje nawet pomiary ciągłości z impedancją 200 mA, pomiar pętli zwarcia, również z 
wysoką rozdzielczości (0,1 mΩ - z IMP57 wyposażenie opcjonalne), pomiar impedancji bez 
wyzwalania RCD, wskazanie kolejności faz. Każdy test może być zapisany wewnątrz pamię-
ci i pobrany do komputera za pomocą dołączonego oprogramowania dla Windows.

8. M72 - ISO410
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE DO POMIARU IZOLA-
CJI I TESTOWANIA CIĄGŁOŚCI PRZEWODU OCHRON-
NEGO
Modele M72 i ISO410 to innowacyjne urządzenia do 
pomiarów rezystancji izolacji w przemysłowych i cywil-
nych sieciach elektrycznych zgodnie ze standardem EC/
EN61557-1 ale również z elastycznością pozwalającą 
pracować przy standardach IEC/EN60204-1 (maszyny 
elektryczne) lub IEC/EN60439-1 (panele elektryczne ANS). 
Model ISO410, w odróżnieniu od M72, pozwala przecho-
wywać każdy pomiar w swojej pamięci i przesyłać go do 
PC przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. ISO410 
pozwala również przeprowadzać pomiary z użyciem 
bezprzewodowego przełącznika (element dodatkowy 
PR400) który ułatwia dokonywanie  pomiarów jeden po 
drugim. Model M72 wyposażony jest w potężny multimetr 
do pomiaru wartości true RMS (TRMS) co przydaje się przy 
rozwiązywaniu wielu problemów elektrycznych.

AKCESORIA KOD

Wyposażenie standardowe

Zestaw 2 przewodów pomiarowych + 2  (tylko M72) KIT0075

Zestaw 3 kabli + 3 krokodylki + 1 przewód pomiarowy (tylko 
ISO410) UNIVERSALKIT

Torba do przenoszenia (tylko M72) BORSA75

Torba do przenoszenia  (tylko ISO410) BORSA75N

Certyfikat kalibracji ISO9000 

Instrukcja obsługi na CD-ROM

Skrócona instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

Oprogramowanie zgodne z  Windows + kabel optyczny/USB 
(tylko ISO410) TOPVIEW2006

Przystawka cęgowa 1-100-1000 A/1 V AC, Ø 54 mm (tylko 
M72) HT96U

Przystawka cęgowa 400 A AC, Ø 30 mm (tylko M72) HT4003

Przystawka cęgowa 200 A/1 V AC, Ø 40 mm (tylko M72) HT4005K

Przystawka cęgowa 10-100 A/1 V DC, Ø 32 mm (tylko M72) HT4004N

Adapter do połączenia z cęgami HT96U, HT4004N, HT4005K 
(tylko M72) NOCANBA

Sonda z przełącznikiem (tylko ISO410) PR400

Elastyczny krokodylek bezpieczeństwa 6007-IEC#

8. M72 - ISO410

FUNKCJE M72 ISO410

Ciągłość przy 200 mA • •

Izolacja przy 250, 500 V DC • •

Izolacja przy 50, 100, 250, 500, 1000 V DC •

Zasięg pomiaru izolacji 0,01 MΩ-2 GΩ 0,01 MΩ-2 GΩ

Automatyczne rozładowanie testowanego 
elementu • •

Autokalibracja sondy pomiarowej • •

Ustawienie limitu do pomiaru •

Kierunek wirowania faz •

Napięcie DC/AC TRMS •

Natężenie DC/AC TRMS •

Rezystancja i test ciągłości •

Data HOLD, MAX/MIN/AVG •

Pomiar napięcia i natężenia  PEAK •

Pomiar prądu upływu (z dodatkowymi 
elementem HT96U) •

Aktywacja pomiarów (z opcjonalną zdalną 
sondą PR400) •

Pomoc wyświetlana na ekranie •

Przechowywanie wyników •

Interfejs optyczny/USB do połączenia z PC •

Bezpieczeństwo EN61010-1 EN61010-1

Kategoria pomiarowa CAT III 550 V CAT III 265 V

Zasilanie 4 x 1,5 V bat.
typu AA

6 x 1,5 V bat.
typu AA

Wymiary (dł x szer x wys) 240 x 100 x 45 222 x 162 x 57

Waga (z bateriami) 450 g 1 kg

9. EQUITEST7051

FUNKCJE

 › Ciągłość przy 200 mA
 › Ciągłość przy 10 A i napięciu <12 V
 › Ciągłość przy 10 A zgodnie z IEC/EN60204-1:2006
 › Metoda pomiarowa 4 przewodów
 › Impedancja pętli/linii z obliczaniem szacowanego prądu zwarcia
 › Impedancja linii/pętli przy wysokiej rozdzielczości (z opcjonalnym elementem IMP57)
 › Rezystancja uziemienia z wyzwalaniem RCD
 › Napięcie dotykowe 
 › Rotacja fazowa metodą 3 przewodów
 › Zapis pomiarów w pamięci urządzenia
 › Przywoływanie pomiarów na ekran
 › Interfejs do komunikacji z PC optyczny/USB
 › Autowyłączanie
 › Podświetlenie

AKCESORIA KOD

Wyposażenie standardowe

Kabel 3 pinowy z wtyczką SHUKO C2033X

Zestaw 3 kabli + 3 krokodylki + 1 przewód testowy UNIVERSALKIT

Testowanie przewodu zasilającego przy 10 A C5700

Zestaw kabli do testowania przy 10 A, 3 m C7000

Miękka torba BORSA2051

Oprogramowanie  zgodne z Windows + kabel optyczny/USB C2006 TOPVIEW2006

Certyfikat kalibracji ISO9000 

Instrukcja obsługi na CD-ROM

Skrócona instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

Zestaw kabli do testowania przy 10 A , 5 m C7000/05

Zestaw kabli do testowania przy 10 A, 10 m C7000/10

Pomiar impedancji pętli/linii z wysoką rozdzielczością IMP57

Zestaw pasków do powieszenia urządzenia na szyi CN0050

Adapter do przewodów z wtykiem bananowym 1066-IECN

8. M72 - ISO410  9. EQUITEST7051
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10. M70
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE DO POMIARÓW IZOLACJI I CIĄGŁOŚCI PRZEWODÓW 
OCHRONNYCH
Model M70 to innowacyjne urządzenie, łatwe w przenoszeniu i wykorzystywane gównie 
do pomiarów rezystancji izolacji z napięciem testowym do 1000 V DC i testów ciągłości 
przy natężeniu 200 mA zgodnie ze standardem IEC/EN61557-1 w cywilnych i przemysło-
wych systemach elektrycznych. Urządzenia można też używać do pomiarów izolacji paneli 
elektrycznych zgodnie ze standardem IEC/EN60439-1. Dzięki funkcji LOCK, pomiarów izola-
cji można dokonywać w sposób ciągły. Można również dokonywać pomiarów z programo-
walnym stoperem od 2 do 60 s. Urządzenie posiada również funkcję pomiaru napięcia AC/
DC, pomiar rezystancji i test ciągłości z brzęczykiem. Szeroki podświetlany wyświetlacz, 
na którym wygodnie odczytuje się pomiary również w słabo oświetlonych środowiskach, 
niewielki, ergonomiczny kształt, innowacyjny elektroniczny wybór trybu i niezwykle niska 
waga sprawiają, że M70 jest niezastąpionym urządzeniem dla testerów i monterów sieci 
przemysłowych.

11.  HT7052
PROFESJONALNY TESTER IZOLACJI 10 kV
HT7052 to przenośny instrument zasilany bateriami bądź 
z sieci, stworzony do testowania rezystancji izolacji przy 
użyciu wysokich napięć testowych aż do 10 kV. To pro-
fesjonalny tester izolacji wysokich napięć z narzędziami 
diagnostycznymi takimi jaki Index Polaryzacji (PI), Współ-
czynnik Absorbcji Dielektrycznej (DAR) Rozładowanie 
Dielektryka (DD). HT7052 sprawuje się wyjątkowo dobrze 
przy: transformatorach mocy, pomiarach przekładników 
w sieciach dsytrybucyjnych, testach rezystancji izolacji 
maszyn wirujących i przewodów, okresowym testowaniu 
lini produkcyjnych, rozwiązywaniu problemów i analizie 
wszystkich problemów związanych z izolacją. Dzięki 
swojej odporności (ochrona CAT IV), najlepiej sprawuje 
się w środowisku przemysłowym. Matryca LCD zapewnia 
łatwość odczytu wyniku pomiaru i wszyskich innych 
parametrów. Wszystkie operacje są łatwe do wykonania i 
urządzenie można obsługiwać bez specjalnego szkolenia. 
Wyniki pomiarów można przechowywać na urządzeniu i 
przesyłać do komputera w celu dalszej analizy.

11.  HT7052

FUNKCJE

 › Rezystancja izolacji do 10 TΩ
 › Narzędzia diagnostyczne (PI, DAR, DD) 
 › Krokowy skok izolacji
 › Napięcie testowe od 500 V do 10 kV DC, regulowane krokiem 25 V
 › Maksymalny prąd ładowania 5 mA 
 › Automatyczne rozładowywanie ładunków pojemnościowych 
 › Wyniki cyfrowe i w formie grafów z datą i godziną 
 › Oprogramowanie do pobierania i drukowania raportów testów 
 › Izolowane porty komunikacyjne RS232 i USB  
 › Wysokiej jakości akcesoria zawierające w standardzie ekranowane 

przewody pomiarowe 
 › Zasilanie sieciowe i bateryjne
 › Wysoka ochrona przed zakłóceniami EM

SPECYFIKACJA OGÓLNA

Wyświetlacz LCD z podświetleniem i wykresami słupko-
wymi 

Zasilanie zewntrzne 90-260 V AC, 45-65 Hz, 70 V A

Zasilanie własne akcesoria

Żywotność baterii 4 h przy 10 kV

Wbudowana pamięć 1000 jednostek

Połączenie z PC RS232 i USB

Izloacja podwójna izolacja

Stopień ochrony 2

Ochrona mechaniczna IP53 (zamknięta) 

Kategoria instalacji CAT IV 600 V

Wymiary (dł x szer x wys) 330 x 360 x 160 mm

Waga: 5,5 kg

AKCESORIA

Wyposażenie standardowe

10 kV ekranowane przwody 2 m pomiarowe z sondą 

Zestaw 2 ekranowanych przewodów testowych 10 kV, 2 m

Zestaw krokodylków 

Chroniony przewód testowy 2 m (zielony) 

Zacisk krokodylek (zielony) 

Zestaw 6 baterii NiMH 1,2 V  D  

Przewody sieciowe 

Certyfikat kalibracji ISO9000  

Instrukcja obsługi

Oprogramowanie PC + RS232 + przewód USB

Wyposażenie opcjonalne

Zestaw 2 ekranowanych przewodów testowych 10 kV, 8 m 

Zestaw 2 ekranowanych przewodów testowych 10 kV, 15 m  

AKCESORIA

Wyposażenie standardowe

Zestaw 2 kabli + 2 krokodylki + przewód testowy 

Baterie

Torba do przenoszenia

Deklaracja zgodności CE

Instrukcja obsługi

10. M70

FUNKCJE

 › Izolacja z napięciem testowym 250, 500, 1000 V DC
 › Zakres pomiarowy do 4 GΩ
 › Automatyczne rozładowanie testowanego elementu
 › Funkcja LOCK do pomiarów ciągłych
 › Izolacja z programowalnym czasem pomiędzy 2 a 60 s
 › Ciągłość izolatorów ochronnych z 200 mA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rezystancja izolacji

Testowe napięcie 250, 500, 1000 
V DC

Zakres pomiarowy 0,001 MΩ ÷4 GΩ

Rozdzielczość 0,001 MΩ÷1 MΩ

Podstawowa dokadność ±(2,0% odczytu + 
5 cyfr)

Ochrona przeciążeniowa 605 V max rms

Ciągłość izolacji ±(1,0% odczytu + 
2 cyfry)

Prąd testowy >200 mA DC

Zakres pomiarowy 0,01©÷19,99 Ω

Rozdzielczość 0,01 Ω

Podstawowa dokładność ±(2,0% odczytu + 
3 cyfry)

Ochrona przeciążeniowa 605 V max rms

Napięcie AC/DC 

Zakres pomiarowy 0,1 V÷600 V

Rozdzielczość 0,1 mV

Podstawowa dokładność ±(0,5% odczytu + 
1cyfry)

Ochrona przeciążeniowa 600 V AC rms

SPECYFIKACJA OGÓLNA

Wyświetlacz z podśtwietleniem LCD, 4 cyfry, 10000 
punktów

Zasilanie 4 x 1,5 V baterie typu AA

Autowyłączanie po 15 minutach bez-
czynności

Bezpieczeństwo IEC/EN61010-1

Kategoria pomiarowa CAT III 550 V

Wymiary 240 x 100 x 45 mm

Waga (z bateriami) 450 g

 › Sonda pomiarowa z autokalibracją
 › Napięcie AC/DC do 600 V
 › Rezystancja i test ciągłości z brzęczykiem
 › Szeroki wyświetlacz
 › Autowyłączanie
 › Waga ok. 2 kg

11. HT705210. M70
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12. HT7051
MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI PRO-
GRAMOWALNY DO 5 kV DC
HT7051 to miernik zaprojektowany do wykonywania 
profesjonalnych pomiarów rezystancji izolacji przy 
napięciu testowym do 5 kV DC.  Nadaje się do szerokiego 
zakresu zastosowań w elektrowniach przemysłowych jak 
i przy silnikach, transformatorach, wysokonapięciowych 
systemach izolujących, przewodach elektrycznych i wielu 
innych. Możliwość ustawienia czasu w trybie ręcznym i 
automatycznym. W trybie programowalnym użytkownik 
może wybrać do 3 właściwości rampy w celu personaliza-
cji czasu i wartości napięcia do konkretnego zastosowania. 
Inne zintegrowane dostępne pomiary to pomiaru PI i DAR. 
Model ten posiada wbudowaną pamięć do zapisywania 
wyników pomiarów i interfejs RC232 do komunikacji z 
komputerem. Dołożono wszelkich starań aby stworzyć 
produkt, który można regulować zależnie od warunków 
występujących w danej chwili.

13. M71 - GEO416
URZĄDZENIE DO POMIARU REZYSTANCJI UZIEMIENIA I REZYSTYWNOŚCI GRUNTU
Modele M71 i GEO416 to innowacyjne urządzenia do pomiaru rezystancji uziemienia 
metodą 2 i 3 przewodów oraz do pomiaru rezystywności gruntu (tylko GEO416) metodą 4 
przewodów zgodnie z referencjami. Urządzenia umożliwiają wykonywanie pomiarów przy 
szerokim zakresie pomiarowym (50 kΩ) i skutecznej wewnętrznej kompensacji zakłóceń 
występujących w systemie. Model GEO416, w odróżnieniu od M71, pozwala na przecho-
wywanie każdego pomiaru w wbudowanej pamięci i na zgrywanie zapisanych danych na 
komputer, przy pomocy odpowiedniego oprogramowania.

12. HT7051

FUNKCJE

 › Testowanie izolacji napięciem w zakresie od 100 to 5 kV DC
 › Zakres pomiarowy do 10 TΩ
 › Pomiary przy zadanym napięciu testowym
 › Dostępne 3 rampy testowe napięcia/czasu w trybie programowalnym
 › Opcja SMOOTH dla stabilnych wyników pomiarowych
 › Pomiar prądu upływu dielektrycznego
 › Pomiar PI
 › Pomiar DAR
 › Rozładowywanie elementów  pojemnościowych
 › Pomiar napięcia do 600 V DC/AC TRMS 
 › Akumulator wewnętrzny  NiMH 
 › Zaciski wejściowe GUARD
 › Automatyczne rozładowywanie testowanego obiektu

AKCESORIA KOD

Wyposażenie standardowe

Zestaw 3 kabli z krokodylkami + 2 przewody testowe KIT14000

Przewód zasilający C7001

Torba na akcesoria BORSA2000N

Oprogramowanie PC + kabel RS-232 TOPVIEW

Certyfikat kalibracji ISO9000 

Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

Adapter USB do RS232 C2009

SPECYFIKACJA OGÓLNA

Wyświetlacz wyświetlacz LCD podświetlany i z rysowa-
niem wykresów słupkowych

Zasilanie zewnętrzne 220-240 V, 50/60 Hz, 20 VA

Zasilanie wewnętrzne akumulatorek NiMH 

Bezpiecznik T 200 mA H 250 V

Żywotność baterii > 1000 testów przy napięciu 5 kV

Autowyłączanie po 5 minutach w trybie czuwania

Wbudowana pamięć 700 komórek

Interfejs szeregowy RS232 optoizolowany

Bezpieczeństwo IEC/EN61010-1, IEC/EN61557-1

Izolacja podwójna izolacja

Stopień ochrony 2

Ochrona mechaniczna IP53 (zamknięta obudowa)

Kategoria pomiarowa CAT IV 600 V (do ziemi)

Wymiary (dł x szer x wys) 360 x 310 x 195 mm

Waga 3,5 kg

AKCESORIA KOD

Wyposażenie standardowe

Zestaw 3 kabli + 3 krokodylki i 2 metalowe sondy (tylko M71) KIT0071

Zestaw 4 kabli + 4 metalowe sondy (tylko GEO416) KITTERRNE

Zestaw 4 krokodylków (tylko GEO416) COC4-UK

Torba do przenoszenia (tylko M71) SP-6085

Torba do przenoszenia (tylko GEO416) BORSA2000N

Certyfikat kalibracji ISO9000 

Instrukcja obsługi na CD-ROM (tylko M71)

Skrócona instrukcja obsługi (tylko M71)

Wyposażenie opcjonalne

Oprogramowanie dla Windows + przewód USB (tylko GEO416) TOPVIEW2006

13. M71 - GEO416

FUNKCJE M71 GEO416

Pomiar rezystancji uziemienia metodą 2 przewodów • •

Pomiar rezystancji uziemienia metodą 3 przewodów • •

Zakres pomiarowy 0,01 Ω-50 kΩ 0,01 Ω-50 kΩ

Rezystywność gruntu metodą 4 przewodów  •

Kompensacja zakłóceń napięcia • •

Kompensacja przewodów testowych • •

Przechowywanie wyników •

Interfejs USB •

Bezpieczeństwo EN61010-1 EN61010-1

Kategoria pomiarowa CAT III 240 V CAT III 265 V

Zasilanie 4 x 1,5 V baterie typu AA 6 x 1,5 V baterie typu AA

Wymiary (dł x szer x wys) 240 x 100 x 45 222 x 162 x 57

Waga (z bateriami) 630 g 1 kg

12. HT7051 13. M71

13. GEO416
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     14. T2000 - T2100

MIERNIK CĘGOWY DO POMIARU UZIEMIENIA
Modele T2000 i T2100 są zaprojektowane do pomiarów rezystancji metodą pętli uziemie-
nia bez rozpinania złącza kontrolnego. Ten typ pomiaru dokonywany przez to urządzenie 
może być wykorzystany do oszacowania rezystancji pojedyńczego pręta układu uziemień 
zakładając, że nie wpływają one na siebie. Wewnętrzna część urządzenia składa się z 
dwóch zacisków, jednego dla prądu drugiego dla napięcia. Zacisk napięciowy generuje 
potencjał (E) na pętli podczas pomiaru rezystancji. Prąd (I) jest stale generowany na pętli 
i mierzony przez zacisk prądowy. Bazując na wartościach parametrów E i I urządzenie wy-
świetla wartość rezystancji R obliczanej jako ich stosunek. Model T2000 dokonuje również 
pomiarów prądu AC do 20 A, prądu upływu z rozdzielczością 0,05 mA i posiada możliwość 
ustawienia alarmów dla progów podczas pomiarów. T2100 wyposażony jest w interfejs RS-
232 do pracy z urządzeniem MACROTESTG3. Urządzenia zgodne są z IEC/EN61010-1, CAT 
III 150V i są idealne do prowadzenia prostych pomiarów zarówno w zakładach przemysło-
wych, jak i w domu. 

14. T2000 - T2100

FUNKCJE

 › Pomiar rezystancji metodą pętli uziemienia
 › Pomiar bezpośredni przy użyciu sond bez przerywania obwodu
 › Pomiar prądu upływu układu uziemień (tylko T2000) 
 › Interfejs szeregowy do połączenia z MACROTESTG3 (tylko T2100) 
 › Obliczanie rezystancji równoległej wszystkich sond (tylko T2100) 
 › Ustawianie progów alarmowych
 › Zapisywanie wyników pomiarowych 
 › Detekcja zakłóceń mierzonego natężenia 
 › Funkcja HOLD 
 › Podświetlenie 
 › Autowyłączanie bez rozpinania złącza kontrolnego

AKCESORIA

Wyposażenie standardowe

Rezystancyjny test pętli

Kabel RS-232, 1,5 m długości (tylko 
T2100)

Baterie

Torba do przenoszenia 

Certyfikat kalibracji ISO9000

Instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA OGÓLNA

Zasilanie 4 x 1,5 V baterie alkaliczne AA LR6 

Wyświetlacz LCD, 4 cyfry, przecinek i podświetlenie

Wbudowana pamięć 99 jednostek

Interfejs RS-232 półduplexowy, 4800 bodów  
(tylko T2100)

Bezpieczeństwo IEC/EN61010-1

Izolacja podwójna izolacja

Stopień ochrony 2

Max. śr. kabla 32 mm

Kategoria pomiarowa CAT III 150 V (do ziemi), max. 20 A

Autowyłączanie po 5 minutach bezczynności

Wymiary (dł x szer x wys) 293 x 90 x 66 mm

Waga (z baterią) ok. 1,3 kg

     15. FULLTEST3

IEC/EN61439-1 (APARATURA ROZDZIELCZA I STEROW-
NICZA) I IEC/EN60204-1 (URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE 
DO MASZYN) TESTER BEZPIECZEŃSTWA
FULLTEST3 wykonuje wszystkie testy wymagane przez 
IEC/EN60204-1:2006 i IEC/EN61439 w prosty, rzetelny i 
szybki sposób. Ponadto urządzenie wykonuje dużą liczbę 
testów bezpieczeństwa, co sprawia, że jest ono elastycz-
nym rozwiązaniem zgodnym z innymi standardami. 
Oprócz testów ciągłości i izolacji FULLTEST3 wykonuje 
także testy wyłączników RCD typu A, AC, B ogólnych i 
selektywnych, charakterystyk B, C, D oraz K wyłączników 
MCB oraz bezpieczników typu gG i aM, impedancji pętli 
zwarcia ze standardową i wysoką rozdzielczością, rezy-
stancji uziemienia bez wyzwalania zabezpieczeń, prądu 
upływu itd. FULLTEST3 posiada kolorowy wyświetlacz 
dotykowy, 3 porty USB do połączenia z komputerem, kartą 
USB, drukarką i czytnikami kodów kreskowych. FULLTEST3 
jest idealnym partnerem dla projektantów, instalatorów i 
producentów

AKCESORIA KOD

Wyposażenie standardowe

Kabel zasilający

Zestaw 2 przewodów 2,5 mm2 czerwony, 3 m 

Zestaw 2 przewodów 0,75 mm2 zielony i niebieski, 3 m

Zestaw 2 wytrzymałych przewodów pomiarowych 5 kV

Przewód banan-schuko

3 x przewód testowy CAT III

3 x przewód testowy CAT II

3 x krokodylki

Oprogramowanie zgodne z Windows + przewód USB

Torba do przenoszenia akcesoriów

Certyfikat kalibracji ISO9000 

Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

Do pomiaru impedancji pętli z dużą rozdzielczością IMP57

Przystawka cęgowa do pomiaru prądu HT96U

15. FULLTEST3

FUNKCJE

 › Ciągłość izolacji z 200 mA
 › Ciągłość izolacji przy I>10 A, V<12 V AC 
 › Ciągłość izolacji przy I>25 A, V<12 V AC 
 › Rezystancja izolacji 100, 250, 500, 1000V  DC 
 › Wytrzymałość z programowalnym napięciem od 250 V do 5100 V AC 
 › Czas rozładowania wewnętrznych kondensatorów i wejścia prądowego 
 › Prąd upływu/absorbcji i zużycie mocy na wbudowanym 

gnieździe testowym 
 › Prąd upływu przy użyciu dodatkowej przystawki cęgowej HT96U 

(opcjonalnie) 
 › Typu A, AC, i B generalne, selektrywne, i opóźnione RCDs aż do 1000 mA 
 › Impedancja linii/pętli z szacowanym prądem przebicia 
 › Wysoka rozdzielczość impedancji linii/zwarcia (z opcjonalnym urządzeniem 

IMP57) 
 › Charakterystyka B, C, D, oraz K wyłączników MCB oraz bezpieczników typu 

gG i aM
 › Test I2t do ustalania warunków zwarcia 
 › Wybór długości, typu i izolacji testowania urządzenia 
 › Wybór czasu wyzwalania urządzenia ochronnego podczas testu 
 › Impedancja pętli bez wyzwalania 
 › Kierunek wirowania faz
 › Wyświetlacz TFT z  ekranem dotykowym 
 › Programowalny stoper 
 › Programowalne kroki
 › Wbudowana pamięć 
 › Interfejs USB do połączenia z komputerem 
 › Interfejs USB do  połączenia klawiatury, drukarki i skanera kodów 

kreskowych 
 › Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz 
 › Bezpieczeństwo: IEC/EN61010-1, IEC/EN61557-1-2-3-4-6-7 
 › Wymiary (dł x szer x wys): 400 x 300 x 170 mm 
 › Waga (z akcesoriami): 14 kg

Szeroki graficzny ekran 
dotykowy.

15. FULLTEST314. T2000 - T2100
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KAMERY TERMOWIZYJNE

Model THT70 THT60 THT47

Specyfikacja techniczna

Typ detektora niechłodozna matryca mikrobolemrtyczna FPAr

Zakres widmowy 8 do 14 µm

Rozdzielczość matrycy [pxl] 384 x 288,25 µm 160 x 120,25 µm

Czułość termiczna <0,06°C @ 30°C <0,08°C @ 30°C

Obiektyw [mm]/FOV 22/25° x 19° 7,5/30° x 23°

Zakres temperatury [°C ] -20÷400

Dokładność ±2°C lub ±2% odczytu

Korekcja emisyjności 0,01÷1,00

Ostrość ręczny

Odświeżanie obrazu 50 Hz

Zoom cyfrowy x1÷x20

Palety kolorów 8 -

Definiowanie palet kolorów • (10)

Zaawansowana analiza - 
punkt, linia, obszar, isoterma •

Aparat cyfrowy

Rozdzielczość aparatu [pxl] 640 x 480 -

Wskaźnik laserowy • -

Rejestracja sygnału video na karcie SD

Wyświetlacz 3,5”  TFT ekran dotykowy

Wyjście sygnału video PAL/NTSC

Obraz w obrazie (PiP) • (łączenie obrazu) -

Pamięć

Wbudowana pamięć -

Rozszerzenie pamięci 4 GB karta micro SD

Liczba zapisanych zdjęć na karcie SD powyżej 1000 obrazów

Format plików JPG standard

Notatki głosowe •

Notatki tekstowe •

Format IR video MPEG4

USB 2.0 •

Ogólna specyfikacja

Wskaźnik laserowy • (klasa 2) -

Rodzaj baterii Li-Ion

Ładowanie kamery poprzez kamerę lub przez zewnętrzną ładowarkę do baterii

Żywotność baterii 4,5 h

Zewnętrzne zasilanie AC adapter 110/240 V AC, 50/60 Hz

Temperatura pracy [°C ] -20÷50

Temperatura przechowywania [°C ] -40÷70

Wilgotność [%RH ] 10÷90

Obudowa IP65

Wstrząsy 25 g (IEC60068-2-29) 25 g

Wibracje 2 g (IEC60068-2-6)

Test na upadek z wysokości 2 m

Wymiary (dł x szer x wys) [mm] 243 x 103 x 160

Waga (z bateriami) [kg] 0,92

Kamery  
termowizyjne
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     1. THT70

ZAAWANSOWANA KAMERA TERMOWIZYJNA Z MATRYCĄ 384 x 288 Z DOTYKOWYM 
EKRANEM
THT70 jest zaawansowaną kamerą termowizyjną przeznaczoną do wykonywania szczegó-
łowych zdjęć przez pracowników działów utrzymania ruchu, działów serwisowych. Dzięki 
intuicyjnemu menu oraz dotykowemu ekranowi TFT o wysokiej jasności obsługa kamery 
jest bardzo prosta. Kamera zapisuje zdjęcia w paśmie widzialnym oraz w paśmie pod-
czerwieni bezpośrednio na karcie micro SD w standardowym formacie JPG. Możliwa jest 
również rejestracja obrazu video.
THT70 posiada czujnik podczerwieni o dużej rozdzielczości (384 x 288 pxl), co sprawia, 
że   idealnie nadaje się do prewencyjnych czynności konserwacyjnych na każdej aplikacji 
przemysłowej. Kamera jest idealna do sprawdzenia urządzeń mechanicznych, wykrywania 
problemów elektrycznych, systemów hydraulicznych i sprawdzeniu, weryfikacji układów 
wentylacji wymuszonej, itp.

1. THT70

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pasmo podczerwone

Typ detektora niechłodzona matryca mikrobolome-
tryczna FPA

Zakres widmowy 8 - 14 µm

Rozdzielczość matrycy 384 x 288 pxl, 25 µm

Czułość termiczna <60 mK @ (30°C)

Obiektyw/FOV (Field Of View) 22 mm / 24,6° x 18,6°

IFOV (@ 1 m) 1,14 mrad

Regulacja ostrości ręczna

Częstotliwość odświeżania 50 Hz

Zoom cyfrowy x1÷x20

Obracanie obrazu 0°÷360° w krokach co 1° 

Palety kolorów 8

Definiowane palety kolorów 8 definiowanych + 2 stałe 

Zaawansowana anliza na ekranie 3 punkty + 2 linie + 3 obszary

Automatyczne wykrywanie 
punktów automatyczny gorący/zimny punkt

Izotermy wysoka/niska/przedział temperatury

Korekcja emisyjności ustawiana w zakresie 0,01do 1,0 + wbu-
dowana tabela popularnych materiałów

Korekcja pomiaru
emisyjność, odbita temperatura, 

odległość, wilgotność, przesunięcie 
temperatury

Odczyt °C, °F, °K

Pasmo widzialne 

Wyświetlacz LCD, 3,5”, 320 x 240 pxl, dotykowy 
pojemnościowy

Wbudowany aparat cyfrowy 640 x 480 pxl, FOV 62,3°

Tryby obrazu IR, widzialny, PiP, łączenie obrazu

Obraz w obrazie obraz IR na obrazie widzialnym i obraz 
widzialny na obrazie IR

Podświetlenie latarka LED

Ogólne informacje

Pamięć karta 4 GB micro SD

Liczba zdjęć na karcie >1000 standardowych obrazów JPG

Adnotacje głosowe max. 60 s/obraz

Adnotacje tekstowe wbudowana klawiatura wirtualna

IR wideo na karcie SD MPEG4 format (> 60 min)

Wyjście video PAL/NTSC

Interfejs USB 2.0

Laser Klasa 2

AKCESORIA

Wyposażenie standardowe

Obiektyw 22 mm + osłona

Akumulator 2 x 7,4 V Li-Ion 

Zasilacz + ładowarka

Karta 4 GB micro SD + czytnik kart

Przewód USB

Kabel RCA video

Osłona przeciwsłoneczna

Adapter do statywu

Słuchawki

Oprogramowanie

Instrukcja obsługi

ISO9000 certyfikat kalibracji

Twarda walizka transportowa

Wyposażenie opcjonalne

Obiektyw 11 mm, FOV 47,1° x 36,2°

Obiektyw 44 mm, FOV 13° x 9,8°

Dotykowy ekran rozdziel-
czość 384 x 288 pxl.

1. THT70
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     2. THT60

KAMERA TERMOWIZYJNA Z EKRANEM DOTYKOWYM
THT60 jest kamerą termowizyjną do szczegółowej analizy zdjęć. Rozbudowane menu oraz 
dotykowy ekran umożliwają intuicyjną obsługę kamery. Zapisywanie zdjęć w formacie JPG 
oraz obrazu video odbywa się na karcie micro SD, możliwe jset również przesłanie zdjęć 
do komputera poprzez port USB. THT60 posiada czujnik podczerwieni o optymalnej roz-
dzielczości (160 x 120 pxl), co sprawia, że   idealnie nadaje się do prewencyjnych czynności 
konserwacyjnych na każdej aplikacji przemysłowej.

2. THT60

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pasmo podczerwone

Typ detektora niechłodzona matryca  
mikrobolometryczna FPA

Zakres widmowy 8 - 14 µm

Rozdzielczość matrycy 160 x 120 pxl

Czułość termiczna <80 mK przy (30°C, 50 Hz)

Obiektyw/FOV (Field Of View) 7,5 mm/ 33° x 24°

IFOV (@ 1 m) 3,33 mrad

Regulacja ostrości ręczna 

Częstotliwość odświeżania 50 Hz

Zoom cyfrowy x1÷x20

Obracanie obrazu 0°÷360° w krokach co 1° 

Palety kolorów 8

Definiowane palety kolorów 8 definiowanych + 2 stałe 

Zaawansowana analiza na ekranie 3 punkty + 2 linie + 3 obszary

Automatyczne wykrywanie 
punktów automatyczny gorący/zimny punkt

Izotermy wysoka/niska/przedział temperatury

Korekcja emisyjności ustawiana w zakresie 0,01 do 1,0 + wbu-
dowana tabela popularnych materiałów

Korekcja pomiaru
emisyjność, odbita temperatura, 

odległość, wilgotność, przesunięcie 
temperatury

Odczyt °C, °F, °K

Pasmo widzialne

Wyświetlacz LCD, 3,5”, 320 x 240 pxl, dotykowy 
pojemnościowy

Wbudowany aparat cyfrowy 640 x 480 pxl

Tryby obrazu IR, widzialny, PiP, łączenie obrazu

Obraz w obrazie (PiP) obraz IR na obrazie widzialnym i obraz 
widzialny na obrazie IR

Podświetlenie latarka LED

Ogólne informacje

Pamięć karta 4 GB micro SD

Liczba zdjęć na karcie >1000 standardowych obrazów JPG

Adnotacje głosowe max. 60 s/obraz

Adnotacje tekstowe wbudowana klawiatura wirtualna

IR wideo na karcie SD MPEG4 format (>60 min)

Wyjście video PAL/NTSC

Interfejs USB 2.0

Laser Klasa 2

AKCESORIA

Wyposażenie standardowe

Obiektyw 75 mm + osłona

2 x akumulator 7,4 V Li-Ion 

Uniwersalna wtyczka AC/DC

Ładowarka zewnętrzna

Karta 4 GB micro SD + zewnętrzny czytnik kart 

Przewód USB 

Kabel RCA video

Osłona przeciwsłoneczna

Adapter do statywu

Słuchawki

Oprogramowanie THTLink

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi ISO9000 

Twardy futerał transportowy

Wyposażenie opcjonalne

Obiektyw 11 mm, FOV 20,6° x 15,5°

Obiektyw 22 mm, FOV 10,4° x 7,8°

Obiektyw 33 mm, FOV 6,9° x 5,2°

Definiowanie palety kolorówIzotermyMenu

Dotykowy ekran rozdziel-
czość 160 x120 pxl.

2. THT60
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AKCESORIA

Wyposażenie standardowe

Obiektyw 7,5 mm, osłona

Akumulator 7,4 V Li-Ion

Adapter AC/DC

Ładowarka stołowa

Karta 4 GB micro SD 

Przewód USB do PC

Przewód RCA video 

Słuchawki

Oprogramowanie THTLink 

Instrukcja obsługi

Certyfikat kalibracji ISO9000

Torba transportowa

Wyposażenie opcjonalne

Osłona przeciwsłoneczna

Adapter do statywu

Zestaw uniwersalnych wtyczek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pasmo podczerwone

Typ detektora niechłodzona matryca  
mikrobolometryczna FPA

Zakres widmowy 8 - 14 μm

Rozdzielczość matrycy 160 x 120 pxl, 25 µm

Czułość termiczna <80 mK @ (30°C)

Obiektyw/FOV (Field Of View) 7,5 mm/ 29,8° x 22,6°

Regulacja ostrości ręczna

Częstotliwość odświeżania 50 Hz

Zoom cyfrowy x1, x20

Palety kolorów 8

Definiowane palety kolorów 8 definiowanych + 2 stałe 

Zaawansowana analiza na ekranie 3 punkty + 2 linie + 3 obszary

Automatyczne wykrywanie punktów automatyczny gorący/zimny punkt

Izotermy wysoka/niska/przedział temperatury

Korekcja emisyjności
ustawiana w zakresie 0,01 do 1,0 + 
wbudowana tabela popularnych 

materiałów

Korekcja pomiaru
emisyjność, odbita temperatura, 

odległość, wilgotność, przesunięcie 
temperatury

Odczyt °C, °F, °K

Wyświetlacz LCD, 3,5”, 320 x 240 pxl, dotykowy 
pojemnościowy

Ogólna specyfikacja

Pamięć Karta 4 GB micro SD 

Liczba zdjęć zapisanych na karcie >1000 standardowych zdjęć JPG 

Notatki głosowe max. 60 s/obraz

Notatki tekstowe wewnętrzna klawiatura wirtualna

IR video na karcie SD MPEG4 format (>60 min)

Wyjście video PAL/NTSC

Interfejs USB 2.0

     3. THT47

KAMERA TERMOWIZYJNA 160 x 120 PXL Z DOTYKOWYM EKRANEM
THT47 jest kamerą termowizyjną do szczegółowej analizy zdjęć. Rozbudowane menu oraz 
dotykowy ekran umożliwają intuicyjną obsługę kamery. Zapisywanie zdjęć w formacie JPG 
oraz obrazu video odbywa się na karcie micro SD, możliwe jest również przesłanie zdjęć 
do komputera poprzez port USB. THT47 posiada czujnik podczerwieni o optymalnej roz-
dzielczości (160 x 120 pxl), co sprawia, że   idealnie nadaje się do prewencyjnych czynności 
konserwacyjnych przy każdej aplikacji przemysłowej.

Dotykowy ekran rozdziel-
czość 160 x120 pxl.

3. THT47
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KONTAKT

Serwis Przyrządów Pomiarowych
T: +48 61 8644 674 
E: serwis@merazet.pl

Laboratorium Pomiarowe
T: +48 61 8644 629 
E: serwis-laboratorium@merazet.pl

www.merazet.pl

SZCZEGÓLNIE POLECAMY

1. WZORCOWANIE MIERNIKÓW PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH
Właściwe funkcjonowanie testerów parametrów elektrycznych odgrywa kluczową rolę w 
wykrywaniu wszelkich nieprawidłowości i kontrolowaniu bezpieczeństwa elektrycznego. We-
ryfikacja wskazań tych urządzeń powinna odbywać się zgodnie z czasookresem wzorcowania 
wskazanym przez producenta, zazwyczaj nie rzadziej niż raz w roku.

Laboratorium Merazet S.A. oferuje kalibracje i wzorcowania:
 › megaomomierzy, teraomomierzy, testerów ciągłości przewodów ochronnych i 

wyrównawczych, testerów pętli zwarcia, testerów RCD, wielofunkcyjnych testerów 
instalacji elektrycznych, mierników rezystancji uziemienia, mierników rezystywności 
gruntu, multimetrów, mierników cęgowych

Badanie kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania w oparciu o normę PN-EN 61557-
1 do 10.

2. WZORCOWANIE CIŚNIENIA
Oferujemy wzorcowanie ciśnieniomierzy sprężynowych, membranowych, puszkowych i różni-
cowych oraz manometrów, wakuometrów i manowakuomentrów w zakresach:

 › -1 bar do 7 bar przy użyciu urządzenia klasy 0,05 medium powietrze
 › 7 bar do 700 bar przy zastosowaniu urządzenia  o klasie dokładności 0,02 medium, woda 

destylowana, olej mineralny
Badanie kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania w oparciu o normę PN-EN 
837:2000.

3. WZORCOWANIE TEMPERATURY
Wzorcujemy:
 › termometry przenośne i naścienne cyfrowe, rejestratory temp., w zakresie -40 do +180°C 
 › termometry szklane, w zakresie -25 do +650°C 
 › czujniki termoelektrycznych przemysłowych termometrów termoelektrycznych typu: 

K, J, S, N, R, B, C, E, T, L, U, w zakresie -25 do +650°C metodą porównawczą, oraz w całym 
zakresie danego termoelementu metodą pośrednią

 › czujniki platynowe i niklowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych w zakresie 
-25 do +650°C metodą porównawczą, oraz w całym zakresie danego termoelementu 
metodą pośrednią

 › mierniki cyfrowe z wejściem pomiarowych prądowym i napięciowym, w zakresie wg 
indywidualnych ustaleń

Badanie kończy się wystawieniem świadectwa wzorcowania.

STAŁA WSPÓŁPRACA

Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy z Serwisem 
Merazet S.A. Umowa na świadczenie usług serwisowych 
gwarantuje Państwu m.in. kompletną obsługę serwisową 
urządzeń, pierwszeństwo wykonywania usług, korzystne i 
stałe warunki rozliczeniowe, monitorowanie terminów prze-
glądów technicznych i konserwacyjnych oraz zniżki na usługi 
wzorcowania. 

SERWIS W TERENIE

Nasz zespół inżynierów jest do dyspozycji również w siedzibie 
Państwa firmy. Szeroki zestaw narzędzi i części zamiennych, 
którymi dysponujemy, pozwala szybko i sprawnie eliminować 
usterki i optymalizować pracę urządzeń.

PEŁNE WSPARCIE TECHNICZNE

Serwis Techniczny Merazet S.A. oferuje klientom firmy pełne 
wsparcie serwisowe, zapewniając bezpieczeństwo i komfort 
użytkowania przez cały okres eksploatacji urządzeń. Nasz 
zespół wykwalifikowanych serwisantów jest do Państwa dys-
pozycji m.in. w zakresie: montażu i uruchamiania zakupionego 
sprzętu, serwisowania, doposażenia, przeglądów, konserwacji 
i szkoleń z obsługi.

Serwis i laboratorium 
pomiarowe

Korzystne warunki dla
stałych klientów.
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