Tekniset tiedot

Erittäin tarkka Fluke Norma 4000/5000 tehoanalysaattori

Tärkeimmät ominaisuudet
Fluke Norma 4000: Kolmivaiheiset Fluke Norma 4000 -tehoanalysaattorit soveltuvat
erinomaisesti kenttämittauksiin. Ne ovat helppoja käyttää, ja ne tarjoavat tehokasta
suorituskykyä kohtuuhintaan. Ominaisuudet: 1 - 3 vaihemoduulia, 5,7" / 144 mm:n
värinäyttö, harmonisten analysointi, skooppitoiminto, vektoridiagrammi,
tallennustoiminto, Fluke NormaView -tietokoneohjelmisto ja laajennettava 4 Mt:n
RAM-muisti.

Fluke Norma 5000: Kuusivaiheiset Fluke Norma 5000 -tehoanalysaattorit tarjoavat markkinoiden suurimman
kaistanleveyden, ja ne ovat erinomaisia testaus- ja analysointilaitteita taajuusmuuttajien ja valaistuslaitteiden kehitystyöhön.
Ominaisuudet: 3 - 6 vaihemoduulia, lisävarusteena saatava sisäinen tulostin sekä kaikki edellä mainitut Fluke Norma 4000 tehoanalysaattorin ominaisuudet ja toiminnot.
Kompaktia laitetta on helppo kuljettaa mukana eikä se vie paljon työskentelytilaa.
Yksinkertainen käyttöliittymä.
Laajan vakiovarustevalikoiman ansiosta käyttäjät voivat valita juuri omaan käyttötarkoitukseensa soveltuvat toiminnot.
Kaikkien vaiheiden samanaikainen rinnakkaismittaus mahdollistaa dynaamisten tapahtumien tarkan seurannan kaikista
vaiheista täsmälleen samalta ajankohdalta.
Tuloliitännät on galvaanisesti eristetty oikosulun mahdollisuuden eliminoimiseksi.

Jännitteen, virran ja tehon harmonisten yliaaltojen mittaukset jopa 40. harmoniseen saakka takaavat kattavan analyysin.
Peruslaitteen FFT-analyysitoiminto, vektoridiagrammi ja digitaalinen oskilloskooppitila (DSO) varmistavat monipuoliset
analysointimahdollisuudet.
Käyttäjän valittavissa oleva keskiarvoistusaika (15 ms...3600 s) dynaamisiin mittauksiin.
Nopea ja helppo tietokoneliitäntä – RS232 ja USB vakiovarusteena; lisävarusteena IEEE488, Ethernet tai USB2.0.
PI1-prosessiliitäntä mahdollistaa vääntömomentin ja nopeuden mittaamisen ulkoisen anturin avulla. Lisäksi neljä
analogista lähtöä moottori- ja moottorikäyttösovelluksiin.
341 kHz...1 MHz:n näytteenottonopeus mahdollistavat tarkan signaalianalyysin.
DC...3 MHz / 10 MHz:n kaistanleveys luotettaviin ja tarkkoihin mittauksiin.
Fluke NormaView -tietokoneohjelmisto (tietojen lataamiseen, analysoimiseen ja raportoimiseen)

Tuotekatsaus: Erittäin tarkka Fluke Norma 4000/5000 tehoanalysaattori
Luotettavat ja erittäin tarkat mittaukset tehoelektroniikan testauksiin ja kehitystyöhön
Fluke Norma -sarjan kompaktit tehoanalysaattorit tarjoavat viimeisimmän mittaustekniikan moottorien, taajuusmuuttajien,
valaistusjärjestelmien, teholähteiden, muuntajien sekä autojen komponenttien kehittämiseen ja testaukseen.
Patentoidun, korkean kaistanleveyden arkkitehtuurin ansiosta mittauslaitteet takaavat yksi- tai kolmivaiheisen virran ja
jännitteen tarkat mittaukset, harmonisten yliaaltojen analysoinnin, Fast Fourier -muunnokseen (FFT) perustuvan analyysin
sekä tehon ja muiden parametrien arvojen laskennan.
Sarjaan kuuluu kolmivaiheinen Fluke Norma 4000 -tehoanalysaattori ja kuusivaiheinen Fluke Norma 5000 -tehoanalysaattori.
Nämä kestävät ja tarkat analysaattorit tarjoavat tehokasta suorituskykyä kohtuuhintaan sekä ovat helppoja ja luotettavia
käyttää niin kentällä kuin laboratorion pöydälläkin.
Sovellukset
Sähkömoottorit ja taajuusmuuttajajärjestelmät – Tarkan spektrianalyysin ja dynaamisen vääntömomentin
laskentaominaisuuksien avulla taajuusmuuttajan kytkentähäviöt mitataan tarkasti ja vääntömomentin transienteista ja
harmonisista yliaalloista tehdään perusteellinen arviointi suuremmilla taajuuksilla.
Taajuusmuuttajajärjestelmät – Sähköisten ja mekaanisten tehoparametrien samanaikaisen mittauksen avulla voi
tarkastella komponenttien vaikutusta toisiinsa ja koko järjestelmään.
Valaistusjärjestelmät – Jopa 10 MHz:n kaistanleveys ja 1 MHz:n näytteenottonopeus mahdollistavat
loistevalaisinlähtöjen tarkan signaalianalyysin. Ainutlaatuinen sivuvirtavastustekniikka takaa mittaukset myös erittäin
korkeilla taajuuksilla. Tulo- ja lähtötehon samanaikainen mittaus mahdollistaa loistevalaisinhäviöiden välittömän
laskennan.
Muuntajat – Synkronoidut kuusivaiheiset tehomittaukset mahdollistavat suurten tehomuuntajien tehokkuuden ja
häviöiden erittäin tarkat laskelmat myös alhaisilla tehokertoimilla. Myös muuntajapuolen synkronoidut monivaiheiset
resistanssimittaukset ovat mahdollisia.
Autot – Synkronoidut sähkötulon ja mekaanisen lähdön mittaukset tuottavat kattavaa tietoa sekä yksittäisten
komponenttien että koko järjestelmän tehokkuudesta ja häviöistä.
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Tekniset tiedot
3-jan

Fluke Norma 4000:

Vaiheiden määrä

Fluke Norma 5000:

Paino

Koko

Sisäinen tulostin

3, 4, 6

Fluke Norma 4000:

Noin 5 kg

Fluke Norma 5000:

Noin 7 kg

Fluke Norma 4000:

150 mm x 237 mm x 315 mm

Fluke Norma 5000:

150 mm x 447 mm x 315 mm

Fluke Norma 4000:

Ei

Fluke Norma 5000:

Kyllä (lisävaruste)

Väri, 5,7" / 144 mm - 320 x 240 pikseliä

Näyttö

Käyttäjän valittavissa oleva taustavalaistus ja kontrasti.

Kaistanleveys

DC - 3 MHz tai DC - 10 MHz tulomoduulin mukaisesti

Perustarkkuus

0,2 %, 0,1 % tai 0,03 % tulomoduulien mukaisesti

Näytteenottonopeus

0,33 MHz tai 1 MHz tulomoduulien mukaisesti

Jännitteen tuloalue

0,3 V - 1000 V

Virran tuloalue (suoraan, ei sivuvirtavastuksen kautta)

0,03 mA - 20 A tulomoduulin mukaan

Määritysmuisti

4 Mt

Asetusmuisti

0,5 Mt

Fast Fourier -muunnos (FFT)

40. harmoniseen asti

RS-232/USB-liitäntä

Standardi

PI1-prosessiliitäntä (8 analogista/impulssituloa ja 4 analogista lähtöä)

Lisävaruste

IEEE 488.2/GPIB -liitäntä (1 Mb/s Ethernet / 10 Mb/s tai 100 Mb/s)

Lisävaruste

Fluke NormaView -tietokoneohjelmisto (tietojen lataamiseen, analysoimiseen ja raportoimiseen)

Standardi

Perustoiminnot
Harmonisten laskennan esitys graafisessa muodossa. Enintään 3 pylväsnäyttöä samanaikaisesti.
Fast Fourier -muunnos (FFT)

Mitatut arvot: U, I, P vaihetta kohti
Järjestys: 1. - 40. harmoninen, enintään puolet näytteenottotaajuudesta

Digitaalinen oskilloskooppi (DSO)

Enintään 3 mitatun arvon samanaikainen näyttö näytetasolla. Käyrän muodon ja särön pikanäyttö.

Integrointitoiminto (energia)

Jopa kuuden määritettävän numeroarvon samanaikainen näyttö. Käynnistys-/pysäytystilat ja negatiivinen suunta mahdollisia.

Vektorinäyttö

Jopa kuuden signaalin HO1-vektorinäyttö. Laitteen oikean kytkennän helppoon testaukseen ja jokaisen signaalin vaihekulman nopean yleiskatsaukseen.

Tallennin

Keskiarvojen näyttö pitkällä aikavälillä trendin määrittämistä varten.
Näyte- ja keskiarvojen tallennus; käynnistys- ja pysäytystilojen määritys.

RAM-tietomuisti

RAM-muistista noin 4 Mt on käytettävissä mitattujen arvojen tallentamiseen.

Määritys

Määritä analysaattori mittaamaan ja näyttämään tietoja halutussa muodossa.

Käyttöympäristö
Työskentelylämpötila

5 °C...35 °C

Varastointilämpötila

-20 °C...+50 °C

Kotelon materiaali

Fluke Norma -tehoanalysaattorit ovat erittäin kompakteja laitteita, joiden mukana toimitetaan kova metallikotelo. Kotelo vastaa täysin EMC-vaatimuksia.

Ilmastoluokka

KYG DIN 40040, enint. 85 %:n suhteellinen kosteus, ei kondensoiva.

Virtalähde

85 V...264 V (AC), 50 Hz...60 Hz, DC 100...260 V, noin 40 VA:n eurooppalainen liitin ja virtakytkin. Tietyissä malleissa Binding post –virtaliitäntä.

Mittaustulot

Turvamallin liittimet 4 mm, 2 jokaista tuloa kohti. Ulkoinen sivuvirtavastusliitäntä BNC-liittimen kautta.

Toiminta

Kalvonäppäimistö ja kursori – toimintonäppäimet ja suorat toiminnot.

Liitännät

Kolmivaiheisen analysaattorin takapaneeli

Mitatut arvot
Kunkin vaiheen keskiarvojen aukoton laskenta. Kolmivaiheisessa järjestelmässä lisäksi kokonaistehon laskenta ja kolmen vaiheen V- ja I-keskiarvot. H01-perusarvo lasketaan synkronisessa tilassa myös näille arvoille.
Urms tehollinen arvo, Urm itseisarvon keskiarvo, Um keskiarvo
Up-, Up+, Upp huippuarvot
Ucf muotokerroin Ucf, Uff muototekijä
Ufc perustaajuinen sisältö
Uthd särökerroin DIN, IEC
Irms tehollinen arvo, Irm itseisarvon keskiarvo, Im keskiarvo
Ip-, Ip+, Ipp huippuarvot
Icf muotokerroin Icf, Iff muototekijä
Ifc perustaajuinen sisältö
Ithd särökerroin DIN, IEC
P pätöteho [W]
Q loisteho [Var]
S näennäisteho [VA]
ë, cos. vaihekulma
Pätötehon P, loistehon Q, näennäistehon S, jännitteen (Um) ja virran (Im) integraalifunktio,
4 tai 5 digittiä riippuen mitatusta arvosta.

Taajuus ja synkronointi
Alue

DC ja 0,2 Hz - näytteenottonopeus

Tarkkuus:

±0,01 % mitatusta arvosta (lukemasta)
•

Valittavissa olevat kanavat: kaikki U/I-kanavat tai ulkoinen tulo.

•

Yksi kolmesta eritaajuuksisesta alipäästösuodattimesta voidaan kytkeä signaaliin.

•

Taajuus näkyy aina näytössä.

•

Laitteen takana olevaa BNC-synkronointiliitäntää voi käyttää sekä tulona että lähtönä.

•

Tulosignaalit voidaan mitata vaihemoduulin näytteenottonopeuteen saakka. Enimmäistaso ei saa olla yli 50 V.

•

Lähtösignaali on pulssitettu 5 V:n TTL-signaali (taajuus riippuu mitatusta synkronisesta taajuudesta).

Määritysmuisti
Pysyvään muistiin voi tallentaa jopa 15 käyttäjä määritystä myöhempää käyttöä varten. Tallentamattomat muutokset häviävät, kun laitteen virta katkaistaan.

Liitäntä
RS232-liitäntä laiteohjelmiston lataamiseen ja tiedonsiirtoon tietokoneen kanssa. Laitteeseen voi liittää tulostimen ulkoisen muuntimen välityksellä.
IEEE 488.2 / 1 Mb/s

Lisävarusteet

Ethernet / 10 Mb/s tai 100 Mb/s

Standardit ja turvallisuus
EN 61010-1 / 2. painos, 1000 V CAT II (600V CAT III)
Ympäristöhaittaluokka 2, turvallisuusluokka I

Sähköturvallisuus

EN 61558 muuntajalle
EN 61010-2-031/032 lisävarusteille
Jännitetulot: mittausalue 1000 Veff, 2 kVpeak

Enimmäistulot

Virtatulot: mittausalue 10 Aeff, 20 Apeak

Testijännitteet

Verkkotulo

kotelo (suojajohdin): 1,5 KV AC

Verkkoyhteys

Mittaustulo: 5,4 kV AC

Mittaustulot

Kotelo: 3,3 kV AC

Mittaustulo

Sähkömagneettinen herkkyys

tulo: 5,4 kV

Emissio:

IEC 61326-1, EN 50081-1, EN 55011 luokka B

Immuniteetti:

IEC 61326-1 / liite A (teollisuussektori), EN 50082-1

Tehovaiheet
Fluke Norma 4000 -tehoanalysaattoriin voi kytkeä enintään kolme tehovaihetta ja Fluke Norma 5000 -tehoanalysaattoriin enintään kuusi tehovaihetta. Käyttäjät voivat valita käyttötarkoitukseensa parhaiten soveltuvan vaihemoduulin. Tekniset tiedot vaihtelevat vaihemoduulin mukaan.
Jokaisessa vaihemoduulissa on jännitteen ja virran mittauskanava. Kaikkia vaihemoduuleita voi käyttää kummankin analysaattorin kanssa, mutta mittauksia varten voi valita yhdentyyppisiä moduuleita kerrallaan (esimerkiksi konfiguraatio, jossa on neljä vaihetta, 4 x PP40 tai 4 x PP64). Tarkista vakiovarusteet.
Tehovaiheiden yleiskuvaus
Tehovaihekanavat

PP42

Tarkkuus:

0,2 % (0,1 % lukemasta + 0,1 % lukemasta)

Virta-alue:

20 A

Näytteenottonopeus:
Kaistanleveys:

PP50

PP54
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341 kHz
3 MHz

Tarkkuus:

0,1 % (0,05 % lukemasta + 0,05 % lukemasta)

Virta-alue:

10 A

Näytteenottonopeus:

1 MHz

Kaistanleveys:

10 MHz

Tarkkuus:

0,1 % (0,05 % lukemasta + 0,05 % lukemasta)

Virta-alue:

10 A

Näytteenottonopeus:

341 kHz

Kaistanleveys:

3 MHz
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PP64
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Tarkkuus:

0,03 % (0,02 % lukemasta + 0,01 % lukemasta)

Virta-alue:

10 A

Näytteenottonopeus:

341 kHz

Kaistanleveys:

3 MHz
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Mallit

Fluke Norma 5000
Erittäin tarkka tehoanalysaattori

Toimituksen sisältö
verkkojohto
5,7" / 144 mm:n värinäyttö
Sisäinen tulostin
RS232/USB-liitäntä
Tilaa kuudelle vaihemoduulille ja lisävarusteille
Fluke NormaView -tietokoneohjelmisto
User’s manual
Testisertifikaatti
Kalibrointiarvot
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