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Még részletesebb hálózat minőség analizáló  

képesség és új Fluke szabadalom szerinti  

energia költséghatás funkció 

Az új 430 sorozat II hálózat minőség és energia 
analizátorok a legjobb hálózat minőség analízist 
szolgáltatják és bevezetik, legelsőként az energia-
veszteségek pénzbeli becslésének képességét. 
Az új Fluke 434, 435 és 437 II sorozatú típusok 
segítenek a hálózatminőségi problémák 
lokalizálásában, előrejelzésében és 
hibakeresésében az egy – és háromfázisú energia 
elosztó rendszerekben. Ráadásul a Fluke 
szabadalom szerinti Egységesített Energia Mérés 
energia veszteség algoritmus méri és számszerűsíti 
a felharmónikusok, és kiegyensúlyozatlanság 
következtében fellépő energia veszteségeket, 
lehetővé téve a felhasználó számára az energia 
veszteség rendszeren belüli eredetének kimutatását. 

• Energia veszteség kalkulátor: Klasszikus hatásos és 
meddő teljesítménymérés, aszimmetria és felharmónikus 
mérés eredményeinek számszerűsítése a rendszer valós 
energiaveszteségének pénzbeli kimutatására (helyi 
pénznemben). 

• Teljesítmény inverter hatásfoka: Egyidejűleg méri 
teljesítmény elektronikai rendszereken az AC kimenő és 
DC bemenő teljesítményt opciós DC lakatfogó 
felhasználásával. 

• Teljesítmény hullám adat elfogás: A 435 és 437 II 
sorozatú analizátorok gyorsan elfogják az RMS (effektív) 
adatokat, megmutatják a félhullámot és hullámalakokat a 
villamos rendszer dinamikájának jellemzésére (generátor 
indítás, UPS kapcsolás stb). 

• Hullámalak elfogás: A 435 és 437 II sorozatú 
analizátorok beállítás nélkül elfogják bármely módban 
érzékelt minden esemény 100/120 periódusú (50/60Hz) 
frekvenciáját. 

• Automatikus tranziens mód: A 435 és 437 II sorozatú 
analizátorok elfogják a 200 kHz-es hullámalak adatait 
minden fázisban egészen 6 kV-ig. 

• Teljes A osztályú megfelelőség: : A 435 és 437 II 
sorozatú analizátorok a vizsgálatokat a szigorú  IEC 
61000-4-30  Class A szabvány szerint hajtják végre.. 

• Hálózati jelzések: A 435 és 437 II sorozatú analizátorok 
adott frekvenciákon hullámosság vezérlő jelekből nyert 
interferenciát mérnek. 

 

• 400 Hz-es mérés: A 437 II sorozatú analizátor 
befog hálózatminőségi méréseket repülési és 
katonai felhasználásra. 

• Valósidejű hibakeresés: trend analízis kurzor 
és zoom eszközökkel. 

• A legmagasabb biztonsági besorolás az 
iparágban: 600 V CAT IV/1000 V CAT III 
bemenő oldali használatra alkalmas besorolás. 

• Mindhárom fázis és a nulla mérése: Együtt 
szállított négy flexibilis lakatfogó, a legszűkebb  
helyen is alkalmazható továbbfejlesztett 
kivitelben. 

• Automatikus trendkészítés: Minden mérés 
automatikusan rögzítésre kerül külön beállítás 
nélkül. 

• Rendszermonitorozás: egy képernyőn 
megjelenő tíz hálózat minőségi paraméter az 
EN50160 hálózatminőségi szabványnak 
megfelelően. 

• Logger funkció: bármely mérési körülményhez 
illeszkedik, max. 600 paramétert befogadó 
memóriával, a felhasználó által meghatározható 
intervallumokkal. 

• Diagramok megtekintése és jegyzőkönyv -
készítés: A mellékelt analízis szoftverrel. 

• Akkumulátor élettartam: Feltöltésenként hét 
órás üzemidő Li-ion akku csomaggal. 
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Energia veszteség kalkulátor 

 

 

Rendelkezésre álló hatásos teljesítmény 
Meddő (nem hasznos) teljesítmény) 
Kiegyensúlyozatlanság miatti veszteség 
Felharmónikusok miatti veszteség 
Nulla vezető árama 
Éves veszteség  
 

 

 

 

 

 

Egységesített Energia Mérés 
A Fluke által szabadalmaztatott Egységesített Energia 
Mérés rendszer (UPM) szolgáltatja a legátfogóbb képet 
a rendelkezésre álló energiáról, az alábbiak mérésével: 
• A klasszikus hálózati táplálás paraméterei 

(Steinmetz 1897) és IEEE 1459-2000 hálózati 
táplálás 

• Részletes veszteség analízis 
• Aszimmetria analízis 
Ezeket az UPM számításokat használják azon 
költségvetési veszteségek számszerűsítéséhez, 
melyeknek hálózatminőségi összefüggései vannak. A 
számításokat más létesítmény specifikus információk 
felhasználásával együtt végzik egy energia 
kalkulátorral, mely végső soron meghatározza, hogy 
mennyi pénzt veszít egy létesítmény az 
energiaveszteség következtében.   

Energia megtakarítás 
A hagyományos energia megtakarítás célzott 
monitorozással érhető el, más szóval a létesítmény fő 
terheléseinek megkeresésével és üzemeltetésük 
optimalizálásával. A hálózat minőség rovására írható 
költségek csak a leállás okozta termeléskieséssel és a 
villamos berendezések meghibásodásával 
számszerűsíthetők. Az UPM módszer túllép ezen, hogy 
energia megtakarítást érhessen el az által, hogy felderíti 
a hálózatminőség okozta energia veszteséget. Az UPM 
használatával a Fluke energia veszteség kalkulátor 
(lásd az alábbi ábrát) meghatározza, hogy menyi pénzt 
veszít a létesítmény az energiaveszteség következtében. 

  

Aszimmetrikus terhelés 
Az UPM adja a legátfogóbb képet az üzemben 
elfogyasztott energiáról. A rossz teljesítménytényező által 
okozott reaktív teljesítmény mérésén túlmenően a UPM 
méri a háromfázisú rendszer aszimmetrikus terhelése 
(kiegyensúlyozatlanság) okozta energia veszteséget. A 
kiegyensúlyozatlanság gyakran javítható a terhelések 
átcsoportosításával, a lehető legkisebb áramterhelési 
különbözetek elérése céljából. A kiegyensúlyozatlanság 
javítható reaktív eszközök (vagy szűrők) beépítésével, 
ami minimalizálja a hatásokat. A kiegyensúlyozatlanság 
javítása a jó létesítmény háztartás része kell, hogy legyen, 
mivel a kiegyensúlyozási problémák motorhibát vagy a 
berendezés várhat élettartamának csökkenését 
eredményezheti. A kiegyensúlyozatlanság 
energiaveszteséget is is okoz. Az UPM használata 
minimalizálja, vagy megszünteti az energiaveszteséget, 
ezáltal megtakarítást eredményez. 
Felharmónikusok 
A UPM a létesítményben keletkező azon veszteségről is 
szolgáltat részleteket, amit a felharmónikusok jelenléte 
okoz. A felharmónikusok a létesítményben üzemeltetett 
terhelések miatt keletkeznek, vagy okozhatják azokat a 
szomszédos létesítmény terhelései. A felharmónikusok 
jelenléte az alábbiakhoz vezethet: 
• transzformátorok és vezetékek túlmelegedése 
• megszakítók kellemetlen megszólalása 
• villamos berendezések korai meghibásodása 
A felharmónikusok jelenlétének köszönhető energia 
veszteség számszerűsítése egyszerűsíti a beruházás 
megtérülés számítását a felhar mónikus szűrők 
beszerzésének indoklásánál. A felharmónikus szűrők 
installálásával csökkenthetők a felharmónikusok káros 
hatásai és megszüntethető az energia veszteség, ez 
csökkentett üzemi költségeket és megbízhatóbb 
üzemeltetést eredményez. 
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430 Sorozat II Hálózatminőség és energia analizátorok kiválasztási táblázata 

 

Típus Fluke 434-II Fluke 435-II Fluke 437-II 
Szabvány megfelelőség •  •  •  
V, A, Hz •  •  •  
Hullámalak hibák •  •  •  
Felharmónikusok •  •  •  
Teljesítmény és energia •  •  •  
Energia veszteség 
kalkulátor 

•  •  •  

Kiegyensúlyozatlanság •  •  •  
Monitorozás •  •  •  
Indítási áram •  •  •  
Esemény hullámalak 
elfogás 

 •  •  

Flicker  •  •  
Tranziensek  •  •  
Hálózati jelzések  •  •  
Táplálás hullámalak  •  •  
Hálózati inverter hatásfok •  •  •  
400 Hz   •  
C1740 puha táska •  •   
C437-II kemény táska 
görgőkkel 

  •  

SD kártya (max 32 GB) 8 GB 8GB 8GB 
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