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Określając 
rzeczywistą 
dokładność pomiaru 
prądu i mocy czynnej, 
trzeba uwzględnić 
dokładność pomiaru 
użytego czujnika 
cęgowego.

Rejestrator mocy PW3360-20
Nowy rejestrator mocy należy do grupy tzw. loggerów, czyli przyrządów 
rejestrujących sygnały elektryczne ze stosunkowo dużym odstępem w porównaniu 
z konwencjonalnymi rejestratorami oscyloskopowymi. Rejestrator wyprodukowała 
japońska fi rma HIOKI. Jest już w ofercie fi rmy LABIMED ELECTRONICS.

PW3360-20 (fot. 1) wyposa-
żono w trzy izolowane kanały 
pomiarowe napięcia przemien-
nego i trzy, również izolowa-
ne, kanały prądu przemien-
nego, w których prąd mierzy 
się za pośrednictwem cęgów. 
Osobne wejście przewidzia-
no do zliczania impulsów. Jest 
też dostępne wyjście impulso-
we. Wyniki pomiarów są zapi-
sywane w pamięci wewnętrznej 
i na karcie pamięci SD. Można 
je też przesyłać do kompute-
ra siecią LAN lub za pośredni-
ctwem interfejsu USB.

Układy pomiarowe
Uży tkownik rejes tratora 
PW3360-20 (fot. 1) może łączyć 
swój przyrząd w różne konfi gu-
racje pomiarowe – od jedno-
fazowych-dwuprzewodowych 
do trójfazowych-czteroprzewo-
dowych. Wybierając sieć jedno-
fazową-dwuprzewodową, może 
włączyć PW3360-20 do pomiaru 
w jednym, dwu lub trzech ukła-
dach, czyli z jednym, dwoma lub 
trzema obciążeniami. Jest też 
dostępny jednoczesny pomiar 
mocy i prądu, czyli pomiar mocy 
w jednym układzie, a pomiar prą-
du – w drugim. Przy potrzebie 
rejestracji prądów upływowych 
płynących przez różne obcią-
żenia można zbudować system 
rejestrujący prądy upływowe 
w trzech niezależnych kanałach, 
mierzone za pomocą specjalnych 
cęgów (9675, 9657-10).

Przewody pomiarowe na-
pięcia dołącza się do czterech 
gniazd akceptujących wtyki ba-

nankowe średnicy 4 mm, a prą-
dowe czujniki cęgowe do trzech 
gniazd BNC (fot. 2).

Mierzone parametry
PW3360-20 mierzy, oblicza i re-
jestruje napięcie skuteczne, prąd 
skuteczny (wyłącznie za pomo-
cą cęgów), harmoniczne podsta-
wowe napięcia i prądu, kąt fa-
zowy sygnału podstawowego 
napięcia i prądu, wartość szczy-
tową przebiegu napięcia i prą-
du, częstotliwość, moc czynną 
(pobieraną i oddawaną), moc 
bierną (ze wskazaniem wy-
przedzenia i opóźnienia), moc 
pozorną, współczynnik mocy 
lub przesunięcie współczynnika 
mocy, energię czynną (pobiera-
ną i oddawaną), energię bierną 

(pobieraną i oddawaną), a tak-
że wartość zapotrzebowania 
na moc czynną i bierną (pobiera-
ną i oddawaną), zapotrzebowa-
nia na współczynnik mocy oraz 
liczbę impulsów. Użytkownik 
może wybrać sposób oblicza-
nia wartości skutecznej lub syg-
nału podstawowego.

Wejście i wyjście 
sygnału impulsowego
Rejestrator PW3360-20 zli-
cza impulsy doprowadzane 
do niego przez specjalne wej-
ście. Zakres zliczania rozciąga się 
od 0 do 9999 impulsów, przy 
czym 9999 jest maksymalną licz-
bą impulsów, która może zo-
stać zliczona w trakcie danego 
odstępu czasowego rejestracji. 

Fot. 1. Rejestrator mocy PW3360-20



W trybie zliczania użytkownik 
może w razie potrzeby włączyć 
fi ltr eliminujący zakłócenia zwią-
zane z przełączaniem elemen-
tów półprzewodnikowych lub 
mechanicznych zestyków prze-
kaźników. Ma też do dyspozycji 
funkcję skalowania.

Rejestrator wyposażono też 
w wyjście sygnału impulsowe-
go. Sygnał wyprowadzany przez 
to wyjście jest proporcjonalny 
do rejestrowanej pobieranej 
mocy czynnej.

Zakresy pomiarowe 
i dokładność pomiaru
Napięcie przemienne jest mie-
rzone na jednym zakresie 600 V
o rozdzielczości 10 mV, przy 
czym maksymalne napięcie mie-
rzone wynosi 780 V, szczyto-
we ±1400 V, a wyświetlane 
1000 V. Teoretyczny zakres 
pomiaru prądu przemien-
nego rozciąga się od 500,00 
mA do 5000 A, a przy po-
miarze prądu upływowego 
od 50,00 mA do 5,0000 A.
Zakres rzeczywisty narzuca 
czujnik cęgowy użyty do po-
miaru. Zakres pomiaru mocy 
(od 300,00 W do 9,0000 MW) 
zależy od wybranej kombinacji 
napięcia i podzakresu prądowego 
użytego czujnika cęgowego oraz 
układu pomiarowego, w którym 
PW3360-20 pracuje.

Dokładność podstawowa po-
miaru napięcia, prądu i mocy czyn-
nej przez sam PW3360-20 wyno-
si ±0,3% wartości wskazywanej 
±0,15% wartości pełnozakreso-
wej. Określając rzeczywistą do-
kładność pomiaru prądu i mocy 
czynnej, trzeba do wymienionych 
wartości dodać jeszcze dokład-
ność pomiaru użytego czujnika 
cęgowego. Na przykład dokład-
ność czujnika cęgowego 9661 
(o maksymalnym prądzie mie-
rzonym 500 A) wynosi ±0,3% 
wartości wskazywanej ±0,01% 
wartości pełnozakresowej.

Rejestracja danych 
pomiarowych
Konfi guracja procesu rejestra-
cji polega przede wszystkim 

na wyborze miejsca zapisu re-
jestrowanych danych. Może nim 
być pamięć wewnętrzna mają-
ca w rejestratorze PW3360-20 
pojemność 320 kB lub wymien-
na karta SD. Kolejnym krokiem 
jest ustawienie odstępu czaso-
wego rejestracji. Wybiera się go 
z przedziału od 1 do 30 s lub 
od 1 do 60 min, mając do dys-
pozycji w sumie 14 wartości, 
po czym jest wyświetlany cał-
kowity czas zapisu dostępny 
dla rejestracji z wybranym od-
stępem. Wybiera się też me-
todę rozpoczęcia i zakończe-
nia procesu rejestracji. Może 
się on zacząć i skończyć auto-
matycznie, po wcześniejszym 
wybraniu czasów (rozpoczę-
cia i zakończenia) i nie może 

trwać dłużej niż rok. Rejestracją 
może też sterować użytkow-
nik „ręcznie”, tj. naciskając od-
powiedni przycisk.

Wyświetlanie i inne 
funkcje
Kolorowy ekran ciekłokrysta-
liczny rejestratora PW3360-
20 jest aktywną matrycą TFT 
o rozdzielczości 320 na 240 
punktów. Pomiary przy niewy-
starczającym oświetleniu ze-
wnętrznym ułatwia podświet-
lenie ekranu wyłączające się 
automatycznie po dwóch minu-
tach. Obraz na ekranie jest od-
świeżany w przybliżeniu co 0,5 s
z wyjątkiem sytuacji, w których 
rejestrator jest zajęty dostępem 
do nośnika pamięci, lub trwa 

Fot. 2. Gniazda pomiarowe napięcia i prądu
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transmisja danych przez USB 
lub LAN.

Funkcje ułatwiające obsługę 
rejestratora to: szybkie ustawia-
nie, zamrażania wskazania, pod-
trzymanie danych, automatycz-
ne przywracanie (rejestracji), 
blokada przycisków (na płycie 
czołowej), wyświetlanie w wielu 
językach, wyświetlanie wykre-
su w funkcji czasu, wyświetlanie 
wykresu zapotrzebowania, wy-
świetlanie kosztu energii.

Magazynowanie, 
przesyłanie 
i zarządzanie danymi 
pomiarowymi
Rejestrator PW3360-20 wypo-
sażono w interfejsy LAN, USB 
i kart SD.

Gdy rejestrator PW3360-20 
jest połączony z komputerem 
siecią LAN, to dzięki funkcji ser-
wera HTTP można wyświetlać 
na komputerze wyniki pomia-
rów za pomocą przeglądarki 

internetowej, a także monito-
rować na nim zdalnie proces re-
jestracji w czasie rzeczywistym. 
Oprogramowanie, które moż-
na bezpłatnie pobrać ze strony 
internetowej HIOKI, pomaga 
przesyłać do komputera zare-
jestrowane dane pomiarowe, 
a do rejestratora ustawienia 
konfiguracyjne. Umożliwia też 
tworzenie wykresów.

Po połączeniu przewodem 
USB do komputera zostaje roz-
poznany nośnik pamięci znajdu-
jący się w rejestratorze (pamięć 
wewnętrzna lub karta SD) jako 
wymienne urządzenie pamięcio-
we. Przy takim połączeniu prze-

syła się w jednym kierunku dane 
pomiarowe, a w drugim usta-
wienia konfiguracyjne.

Na karcie SD magazynuje się 
dane pomiarowe, dane ekranu 
oraz ustawienia konfiguracyjne 
w plikach formatu CSV używa-
nego przez MS Excel. Karta SD 
Z4001 dostarczana przez HIOKI 
jako wyposażenie opcjonalne 
(za dodatkową opłatą) ma po-
jemność 2 GB.

Program użytkowy 
„Power Logger Viewer”
Firma HIOKI oprócz oprogra-
mowania bezpłatnego, oferuje 
też jako wyposażenie opcjonal-
ne specjalne oprogramowa-
nie użytkowe „Power Logger 
Viewer” SF1001. Program jest 
przeznaczony do szczegóło-
wej analizy danych, tworze-
nia wykresów oraz drukowa-
nia. Pracuje pod nadzorem 
systemów operacyjnych MS 
Windows 7, Vista i XP.

Funkcja tworzenia wykre-
su w funkcji czasu umożliwia 
wyświetlanie przebiegów na-
pięcia, prądu, mocy (czynnej, 
biernej i pozornej), współczyn-
nika mocy, częstotliwości, scał-
kowanej mocy czynnej, scałko-
wanej mocy biernej, wartości 
zapotrzebowania, współczyn-
nika asymetrii napięcia oraz im-
pulsowych. Nasuwając kursor 
na wybrany punkt przebiegu, 
można wyświetlić odpowia-
dające mu wartości pomia-
rowe.

Funkcja „Stacked bar graph 
display” wyświetla wykresy słup-
kowe, na których poszczególne 

słupki są budowane przez doda-
wanie do nich fragmentów po-
chodzących z innych kolejno po-
bieranych sygnałów. Korzystając 
z takiego wykresu można szyb-
ko porównywać wartości pobo-
ru mocy jednocześnie w wielu 
miejscach.

Funkcja „Summary display” 
umożliwia m.in. wyświetlanie 
i uzupełnianie raportów (dzien-
nych, tygodniowych oraz mie-
sięcznych), obliczanie współczyn-
nika obciążenia i współczynnika 
zapotrzebowania (dziennego, 
tygodniowego lub miesięczne-
go), a następnie wyświetlanie 
wyników.

Zaawansowanymi własnoś-
ciami charakteryzuje się funk-
cja drukowania. Należy do nich: 
przeglądanie i drukowane tre-
ści przedstawionych na wy-
kresie w funkcji czasu, rapor-
tów oraz obrazów ustawień, 
wprowadzanie komentarzy, 
drukowanie monochromatycz-
ne lub w kolorze oraz druko-
wanie raportów za wyspecy-
fikowany czas.

Zasilanie
Do zasi lania rejes tratora 
PW3360-20 można użyć ze-
wnętrznego zasilacza siecio-
wego Z1006 (jest w komple-
cie) o napięciu wyjściowym  
12 V  DC lub  opc jona l -
nego pakietu akumulato-
rów NiMH 9459 o napię-
ciu wyjściowym 7,2 V DC. 
Pojemność znamionowa aku-
mulatorów równa 2700 mAh 
wystarcza na ok. 8 h pracy 
ciągłej rejestratora z wyłączo-
nym podświetleniem ekranu. 
Wewnętrzny układ ładowania 
rejestratora umożliwia ładowa-
nie pakietu niezależnie od pra-
cy urządzenia, przy czym mak-
symalny czas ładowania wynosi 
6 h 10 min. HIOKI oferuje też 
opcjonalny zasilacz PW9003, 
którym można zasilać rejestra-
tor w miejscu pomiaru, napię-
ciem sieciowym pochodzącym 
z testowanej instalacji.

Wymiary i masa
Rejestrator PW3360-20 ma wy-
miary 180x100x48 mm, przy 
czym 180x100x68 mm z pa-
kietem akumulatorów. Masa sa-
mego rejestratora wynosi 550 g, 
a z włożonymi akumulatora-
mi 830 g.

Zakres temperatury 
pracy
Warto podkreślić, że PW3360-20 
pracuje poprawnie w szerokim 
zakresie temperatury otoczenia, 
poczynając już od temperatur 
ujemnych, tj. od -10 do 50°C, 
a przy zasilaniu z pakietu akumu-
latorów od 0 do 40°C.

Akcesoria i opcje
HIOKI dostarcza wraz z rejestra-
torem PW3360-20 zestaw prze-
wodów pomiarowych napięcia 
L9438-53 (cztery w komplecie, 
zakończone chwytakami kro-
kodylowymi), zasilacz sieciowy 
Z1006 i przewód USB. Za do-
datkową opłatą można zamówić 
kartę pamięci SD Z4001, zasilacz 
napięciem z testowanej instalacji 
PW9003, pakiet akumulatorów 
9459 (oferowany w komplecie 
z pojemnikiem ma oznacze-
nie PW9002), neseser C1005 
(mieszczący przyrząd i akce-
soria), adaptery magnetyczne 
do użytku z przewodami pomia-
rowymi napięcia 9804-01 (czer-
wony) i 9804-02 (biały), opro-
gramowanie użytkowe „Power 
Logger Viewer” SF1001 i prze-
wód LAN 9642. Jako wyposa-
żenie opcjonalne można zamó-
wić cęgi prądowe (do rejestracji 
prądu i mocy w trzech kana-
łach są potrzebne trzy komple-
ty): 9694 (maksymalny mierzo-
ny prąd przemienny 5 A), 9660  
(100 A), 9661 (500 A), 9669 
(1000 A), CT96667 (5000 A, 
elastyczne), 9695-02 (50 A), 
9695-03 (100 A). Są też ofero-
wane cęgi do pomiaru prądu 
upływowego 9657-10 i 9675.
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Oprogramowanie, które można bezpłatnie pobrać 
ze strony internetowej HIOKI, pomaga przesyłać 
do komputera zarejestrowane dane pomiarowe,  
a do rejestratora ustawienia konfiguracyjne.


