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Przenośne analizatory i mierniki
mocy HIOKI należą do najlep-

szych w swojej klasie. Mierzą z dużą 
dokładnością w różnych układach sie-
ci. Nowy analizator jakości zasilania 
PQ3198 (fot. 1.), zastępujący wcześ-
niej produkowany PW3198 jest przy-
rządem przeznaczonym głównie do 
monitorowania i rejestrowania ano-
malii zasilania, umożliwiając nie tyl-
ko ich szybkie śledzenie, lecz również 
ocenę problemów powodowanych 
m.in. przez spadki napięcia, migota-
nie, harmoniczne.

PQ3198 ma po cztery kanały po-
miarowe napięcia i prądu. Wszystkie 
są przystosowane do pomiaru napięć 
i  prądów przemiennych i  stałych. 
Analizatorem można dokonywać po-
miarów w układach sieci od jednofa-
zowych-dwuprzewodowych do trójfa-
zowych-czteroprzewodowych. Ponie-
waż czwarty kanał jest odizolowany 
od pozostałych trzech, zatem PQ3198 
może mierzyć sprawność i moc jed-
nocześnie w dwóch układach o róż-
nych napięciach (na przykład trójfa-
zowych i stałych).

Mierzone napięcie doprowadza się 
bezpośrednio przewodami, a prąd 
za pośrednictwem czujników cę-
gowych. Własność pomiaru napięć 
i prądów stałych przydaje się m.in. 
przy monitorowaniu i analizowaniu 
jakości zasilania energią słoneczną 
i wiatrową.

Po dołączeniu modułu GPS (opcja 
PW9005) można synchronizować czas 
wewnętrznego zegara przyrządu ze 
standardowym czasem UTC. Elimi-
nuje się w ten sposób różnice czasowe 
między PQ3198 a przyrządami z nim 
współpracującymi. Umożliwia to ana-
lizę otrzymywanych danych dzięki 

czujników produkowanych obecnie 
przez HIOKI. Do gniazd tych dopro-
wadza się sygnał pomiarowy, a wy-
prowadza zasilanie czujnika. Włas-
ność ta przydaje się głównie wtedy, 
gdy zastosowany do pomiaru prądu 
czujnik wymaga użycia osobnego za-
silacza. Aby umożliwić posiadaczom 
czujników starszych wersji (z prze-
wodem zakończonym wtykiem BNC) 
używanie ich z PQ3198, firma HIO-
KI oferuje opcjonalną przejściówkę 
L9910.

pomiar napięcia

PQ3198 jest wyposażony w szereg 
„efektywnych” podzakresów pomia-
rowych napięcia przemiennego od 
10 do 780 V, wyświetlając wynik po-
miaru już od 0,48 V. Wartość szczy-
tową napięcia mierzy w przedziale 
±2200 V, a napięcie stałe na podza-
kresach od 1 do 600 V.

Dokładność pomiaru napięcia 
wynosi ±0,1% wartości wskazywanej 
i jest dwukrotnie lepsza niż analiza-
tora PQ3100 (patrz tablica).

pomiar prądu i mocy

Podzakresy pomiarowe prądu do-
stępne w PQ3198 zależą od własności 

użytego czujnika i w przypadku po-
miaru prądu przemiennego wynoszą 
od 500,00 mA do 5,0000 kA. Na pod-
stawie danych pomiarowych napię-
cia i prądu przyrząd oblicza moc. Do-
stępne podzakresy pomiarowe mocy 
(na przykład czynnej) rozciągają się 
od 300,00 W do 3,0000 MW i są okre-
ślane przez przyrząd automatycznie, 
na podstawie używanych aktualnie 
podzakresów pomiarowych napię-
cia i prądu.

wychwytywanie 
i rejestracja zdarzeń

PQ3198 wykrywa i rejestruje prze-
pięcia przejściowe, wzrosty i zapa-
dy napięcia, przerwy w  zasilaniu, 
fluktuacje częstotliwości, prąd roz-
ruchowy, harmoniczne, harmonicz-
ne wysokiego rzędu i asymetrię. Za 
każdym pomiarem rejestruje dane 
trendów jednocześnie dla wszyst-
kich parametrów. Gdy wykryje ano-
malię zasilania (zdarzenie), natych-
miast ją rejestruje. Ponieważ w każ-
dym, kolejnym odstępie czasowym 
rejestracji zapisuje wartości mini-
malną, maksymalną i średnią, stąd 
użytkownik może być pewien, że in-
formacja o wartościach szczytowych 
nie zostanie utracona.

zachowaniu jednoczesności zjawiska 
przez nie mierzonego.

Analizator spełnia wymagania 
międzynarodowej normy IEC61000-
4-30 wyd. 2 na klasę A. Zapewnia 
użytkownikowi wysoki poziom bez-
pieczeństwa (kategoria pomiarowa IV 
600 V) przy przewidywanych przepię-
ciach przejściowych do 8 kV.

HIOKI produkuje analizator 
PQ3198 równolegle z analizatorem 
PQ3100, wprowadzonym na rynek 
przyrządów pomiarowych kilka lat 
temu. Własności analizatorów porów-
nano w załączonej tablicy. Oba przy-
rządy oferuje w Polsce firma Labimed 
Electronics.

parametry mierzone 
i rejestrowane

PQ3198 mierzy, oblicza, rejestruje 
i wyświetla wartości 43 parametrów, 
w tym m.in. napięć i prądów (prze-
miennych i stałych), mocy, energii, 
harmonicznych i migotania. W po-
równaniu z analizatorem PQ3100 ob-
licza ponadto sprawność, mierzy har-
moniczne wysokiego rzędu, a także 
porównuje przebiegi napięcia (patrz 
tablica).

doprowadzanie sygnałów 
pomiarowych

Gniazda pomiarowe napięcia 
i prądu są umieszczone w  jednym 
rzędzie, w  górnej części obudowy 
analizatora. Do gniazd napięcia do-
łącza się osiem przewodów kompletu 
L1000, a do gniazd prądu – przewody 
czujników cęgowych. Gniazda prądu 
są przystosowane do wtyków PL14, 
którymi są zakończone przewody 
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analizator jakości zasilania 
HIOKI PQ3198
mgr inż. Leszek Halicki – Labimed Electronics

Przenośny analizator jakości zasilania PQ3198 wyprodukowany przez japońską firmę 
HIOKI łączy funkcje pomiaru, rejestracji i analizy.

Fot. 1.   Analizator jakości zasilania HIOKI PQ3198
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Gdy wystąpi zdarzenie, przyrząd 
będzie rejestrować przez 0,2 sekun-
dy przebieg wartości chwilowej. Użyt-
kownik może skonfigurować wy-
zwalanie równolegle dla wszystkich 
parametrów zdarzeń i sprawdzać za-
rejestrowane dane w trakcie postępu-
jącego pomiaru.

Gdy pojawi się nagły wzrost lub za-
pad napięcia albo prąd rozruchowy, 
to PQ3198 może przez 30 sekund re-
jestrować fluktuacje połowy wartości 
skutecznej (½RMS).

Zjawisko uciążliwości migotania 
światła według IEC, a  także ∆V10, 
można mierzyć i rejestrować jedno-

cześnie w trzech kanałach, a mierząc 
w  układzie sieci trójfazowym-trój-
przewodowym lub trójfazowym-czte-
roprzewodowym można przełączać 
między napięciem fazowym, a  na-
pięciem przewodowym, bez potrzeby 
zmiany doprowadzeń napięcia (funk-
cja konwersji -Y, Y-).

prosta konfiguracja 
wstępna

Naciskając tylko jeden przycisk, 
wybiera się zestaw wstępnych usta-
wień przyrządu dopasowanych do 
standardowej aplikacji pomiarowej. 
Parametry rejestracji są konfiguro-

Typ analizatora PQ3198 PQ3100

Zgodność z normą IEC 61000-4-30 Klasa A Klasa S

Częstotliwość podstawowa DC/50 Hz/60 Hz/400 Hz DC/50 Hz/60 Hz

Układy pomiarowe Jedna faza-dwa przewody, jedna faza-trzy przewody, trzy fazy-trzy przewody, trzy fazy-cztery przewody + kanał 4

Parametry zdarzeń

Zdarzenia, które można mierzyć, 
wychwytując anomalie

Przepięcie przejściowe, wzrost napięcia, zapad, przerwa, fluktuacja częstotliwości, prąd rozruchowy, całkowite 
odkształcenie harmoniczne

Wartości skuteczne (RMS)
Szczyt przebiegu napięcia/prądu
Porównanie przebiegu napięcia
Harmoniczne
Współczynnik asymetrii
Moc

Nagła zmiana napięcia (RVC)

Napięcie zakłóceń 2 MSa/s
6 kV

200 kSa/s
2,2 kV

Mierzone parametry

Sprawność Obliczanie mocy w kanale 4,
Obliczanie sprawności Brak

Harmoniczne wysokiego rzędu Od 2 kHz do 80 kHz Brak

Napięcie Wartość ½ RMS (obliczana za jeden okres z odświeżaniem co pól okresu), wartość skuteczna (RMS), szczyt 
przebiegu, napięcie stałe (DC), współczynnik asymetrii, częstotliwość (1 okres/200 ms/10 s)

Prąd Prąd rozruchowy (połowa okresu), wartość skuteczna (RMS), szczyt przebiegu, prąd stały (DC), współczynnik 
asymetrii, współczynnik K

Moc Moc czynna, moc bierna, moc pozorna, współczynnik mocy, współczynnik mocy przesunięcia, energia czynna, 
energia bierna

Migotanie Pst, Plt, ∆V10 (jednoczesny pomiar w 3 kanałach)

Harmoniczne Rzędu od 0 (DC) do 50., napięcie/ prąd/ moc, kąt fazowy (napięcia/prądu), różnica faz napięcia/prądu, całkowite 
odkształcenie harmoniczne (napięcia/prądu)

Interharmoniczne Rzędu od 0,5. do 49,5, napięcia/prądu

Pomiar zdarzeń

Maksymalna liczba zapisywanych 
zdarzeń 9999 × 366 dni rejestracji powtarzanej

Akwizycja przebiegu w czasie 
zajścia zdarzenia Przez 200 ms

Akwizycja przebiegu przed 
zdarzeniem 2 przebiegi Maksymalnie przez 1 s

Akwizycja przebiegu po zdarzeniu Maksymalnie przez 1 s (dla pięciu kolejnych zdarzeń) Maksymalnie przez 10 s

Przetwarzanie statystyczne zdarzeń Brak Wyświetlanie liczby wystąpień dla danego zdarzenia 
i danego dnia

Pomiar napięcia

Izolacja między kanałami 1/2/3 i 4 Jest Brak

Dokładność pomiaru ±0,1% wartości wskazywanej ±0,2% wartości wskazywanej

Maksymalne, znamionowe napięcie 
między gniazdami a masą 600 V (kat. IV) 1000 V (kat. III)

600 V (kat. IV)

Pomiar prądu
Pomiar w 4 układach 
jednofazowych Jest Jest

Zasilanie czujnika Jest Jest

Pomiar w funkcji czasu
Rejestracja przez 1 rok Jest Jest

Odstęp czasowy rejestracji Od 1 s do 2 h 200 ms/600 ms/od 1 s do 2 h

Pomoc przy konfigurowaniu Funkcja uproszczonego konfigurowania Przewodnik Quick Set (asystent konfigurowania od 
dołączenia przyrządu do rozpoczęcia rejestracji)

Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym Ok. 3 h Ok. 8 h

Tab. Porównanie własności analizatorów jakości zasilania PQ3198 i PQ3100
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wane automatycznie. Do wyboru jest 
pięć funkcji (aplikacji): wykrywanie 
anomalii napięcia, podstawowy po-
miar jakości zasilania, pomiar prą-
du rozruchowego, rejestracja warto-
ści zmierzonych oraz pomiar zgodny 
z normą EN50160.

Pierwsza z  funkcji wykrywa też 
anomalie częstotliwości. Wybranie 
funkcji pomiaru podstawowego po-
szerza zakres konfiguracji wstępnej 
wykrywania anomalii napięcia o wy-
krywanie anomalii prądu i harmo-
nicznych. W trybie rejestracji zmie-
rzonych wartości są zapisywane wy-
łącznie dane w funkcji czasu.

pamięć do rejestracji 
danych

PQ3198 nie rejestruje danych po-
miarowych w pamięci wewnętrznej. 
Służy do tego karta pamięci SD. Przy-
rząd gromadzi na niej dane rejestro-
wane w funkcji czasu oraz przebiegi 
zdarzeń. Użytkownik może wybrać 
kartę SD o pojemności 2 lub 8 GB. 
Maksymalny czas rejestracji zale-
ży od wybranego odstępu czasowe-
go rejestracji oraz liczby rejestrowa-
nych parametrów tzn., czy rejestruje 
się wszystkie parametry, tylko moc 
i harmoniczne, samą moc lub same 
zdarzenia.

interfejsy 
i oprogramowanie

Oprócz interfejsu kart SD produ-
cent analizatora PQ3198 montuje 
w nim standardowo komputerowe in-
terfejsy LAN, USB, RS-232C oraz in-

terfejs zdalnego sterowania EXT I/O 
(fot. 2). Ze strony internetowej tej 
firmy można pobrać aktualną wersję 
programu „PQ ONE” do analizy da-
nych pomiarowych i tworzenia rapor-
tów. Za pomocą tego programu można 
sporządzać wykresy trendów zmian 
w funkcji czasu parametrów takich 
jak napięcie, prąd, częstotliwość, har-
moniczne, współczynnik asymetrii, 
moc i energia, a ponadto wyświetlać 
dane statystyczne zdarzeń w postaci 
wykresów słupkowych i list.

Analizatorem PQ3198 można ste-
rować z odległego miejsca przez sieć 
Ethernetu. Używając funkcji serwe-
ra HTTP, konfiguruje się i monitoru-
je stan przyrządu z przeglądarki in-
ternetowej. Korzystając z kolei z funk-
cji serwera FTP przyrządu, ładuje się 
dane z PQ3198 do komputera.

wyświetlanie

Kolorowy wyświetlacz LCD-TFT 
analizatora ma przekątną 6,5 cala 
i rozdzielczość 640 na 480 punktów. 
Wyświetlana na nim treść jest od-
świeżana co 0,5 s. Zakres wyświetla-
nia napięcia rozciąga się od 0,48 do 
780 V, prądu od 0,5% do 130% podza-
kresu, a mocy od 0,0% do 130% pod-
zakresu.

Gdy analizator mierzy jednocześ-
nie wszystkie parametry, to jego użyt-
kownik, w razie potrzeby, weryfiku-
je na bieżąco warunki pomiarowe. 
Obserwuje też dane wszystkich pa-
rametrów pomiarowych, przełącza-
jąc kolejne ekrany: przebiegów, war-
tości skutecznych, harmonicznych, 
wykresów wektorowych itd.

czujniki prądu

HIOKI oferuje jako wyposażenie 
opcjonalne analizatora PQ3198 czuj-
niki cęgowe prądu, które można po-
dzielić na cztery grupy.

Czujniki pierwszej grupy mierzą 
wyłącznie prądy przemienne w za-
kresie znamionowym 60 A (CT7126), 
100 A (CT7131) i 600 A (CT7136) oraz 
paśmie do 20 kHz. Mają po trzy prze-
łączane podzakresy prądu.

Prądy przemienne i  stałe (z  au-
tomatycznym zerowaniem) mierzą 
z kolei czujniki drugiej grupy. Mie-
rzą je w zakresie znamionowym 100 A 
(CT7731), 600 A (CT7736) i  2000 A 
(CT7742). Czujniki pracują w paśmie 
od DC do 5 kHz. Mają przełączane 
podzakresy prądu, odpowiednio trzy, 
dwa i cztery.

Dużo większe prądy, lecz tylko 
przemienne, aż do 6000 A, mierzą 
czujniki z pętlą elastyczną. Czujniki 
te mają trzy przełączane podzakresy 
5000, 500 i 50 A i pracują w paśmie 
od 10 Hz do 50 kHz. Różnią się dłu-
gością pętli, czyli maksymalną śred-
nicą obejmowanego przewodnika 
z prądem: 100 mm (CT7044), 180 mm 
(CT7045) i 254 mm (CT7046).

Uzupełnieniem oferty jest czujnik 
cęgowy przemiennego prądu upły-
wowego CT7116, o prądzie znamio-
nowym 6 A.

PQ3198 ma funkcję automatycz-
nego wykrywania czujnika. Ta au-
tomatyczna identyfikacja wymaga, 
po dołączeniu do przyrządu czujni-
ka, tylko dotknięcia na ekranie na-
pisu „Sensor”. Przyrząd wykrywa 
automatycznie typ czujnika, jego 
maksymalny podzakres prądowy 
i uwzględnia te dane przy konfigu-
rowaniu.

zasilanie

Do zasilania analizatora można 
używać zewnętrznego zasilacza sie-
ciowego Z1002 lub pakietu akumu-
latorów NiMH Z1003. Pakiet ma na-
pięcie 7,2 V i pojemność 4500 mAh. 
W pełni naładowany wystarcza na ok. 
3 godzin ciągłej pracy.

wymiary i masa

Obudowa analizatora ma wymia-
ry 300×211×68 mm (włącznie z ele-
mentami wystającymi) i klasę szczel-
ności IP30. Przyrząd wraz z pakietem 
akumulatorów Z1003 ma masę 2,8 kg.

wyposażenie standardowe 
i opcjonalne

Producent dostarcza z analizato-
rem komplet pomiarowy napięcia 
L1000 zawierający m.in. osiem trzy-
metrowych przewodów i osiem chwy-
taków krokodylowych o różnych ko-
lorach, a ponadto zasilacz sieciowy 
Z1002, pakiet akumulatorów Z1003, 
przewód USB, pasek do przenoszenia 
przyrządu, instrukcję obsługi, prze-
wodnik pomiarowy, CD z  progra-
mem „PQ ONE” oraz kartę pamięci 
SD 4001 (2 GB).

Jako wyposażenie opcjonalne moż-
na zakupić m.in. cęgowe czujniki prą-
du, przewód przejściowy L9910 do 
czujników (z BNC na PL14), karty pa-
mięci Z4001 i Z4003 (8 GB), adapte-
ry układu sieci (PW9000 – do ukła-
du trójfazowego-trójprzewodowego 
i PW9001 – do układu trójfazowego-
-czteroprzewodowego), moduł GPS 
PW9005, nesesery C1001 i C1009, wa-
lizę na kółkach C1002 oraz skrzynię 
o szczelności IP65.

HIOKI oferuje też dwa zestawy
„ekonomiczne”. Zestaw PQ3198-92 
zawiera oprócz analizatora PQ3198 
cztery cęgowe czujniki prądu AC 
CT7136 i  neseser C1009, a  zestaw 
PQ3198-94 – cztery elastyczne son-
dy prądu AC CT7045 i wymieniony 
neseser.
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Fot. 2.   Interfejsy analizatora PQ3198


