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PW3335 (fot. 1) wyróżnia się pod-
stawową dokładnością pomiaru 

równą ±0,1% i gwarantowaną w prze-
dziale od 1% do 150% wartości pełno-
zakresowej. Przyrząd charakteryzuje 
się szerokimi zakresami pomiarowy-
mi prądu (od 10 µA do 30 A) i napię-
cia (od 60 mV do 1000 V), pomiarem 
sygnałów stałych (DC) i w paśmie od 
0,1 Hz do 100 kHz. Mierzy też harmo-
niczne (do 50. rzędu).

Wymienioną dokładność podsta-
wową przyrząd osiąga nawet przy 
małych wartościach współczyn-
nika mocy. Rozbudowane funkcje 
matematyczne umożliwiają obli-
czanie wartości wielu parametrów, 
stąd z  przyrządu tego można uży-
wać jako urządzenia samodzielne-
go do szczegółowej analizy danych 
pomiarowych.

Hioki oferuje PW3335 w  pięciu 
wersjach różniących się głównie 
konfiguracją interfejsów kompute-
rowych. Niektóre z nich mają wej-
ście zewnętrznego czujnika, po do-
łączeniu którego można mierzyć prą-
dy przemienne nawet do 5000 A. Są 

obsługiwany układ sieci 
i metoda pomiaru

PW3335 mierzy moc wyłącznie 
w  układach jednofazowych-dwu-
przewodowych (1P2W). Mierzone 
sygnały napięcia (do 1000 V) i prą-
du (do 30 A) doprowadza się bezpo-
średnio, przewodami, do izolowa-
nych wejść zakończonych zaciskami 
mocujących te przewody za pomo-
cą wkrętów. Sygnały wejściowe są 
następnie przetwarzane na cyfrowe 
w przetworniku a/c o rozdzielczości 
16 bitów. Przyrząd próbkuje jedno-
cześnie napięcie i prąd (z częstotli-
wością ok. 700 kHz), a do obliczania 
wykorzystuje (również jednocześnie) 
punkty przejścia mierzonych sygna-
łów przez zero.

Wersje przyrządu z  pośrednim 
pomiarem prądu za pomocą czuj-
nika zewnętrznego są wyposażone 
dodatkowo (oprócz wymienionych 
złącz do pomiaru bezpośredniego) 
w gniazdo BNC – do dołączenia tego 
czujnika.

Wszystkie dane pomiarowe (dane 
mocy i dane harmonicznych) są we-
wnętrznie przetwarzane równolegle 
i jednocześnie. Nawet, jeśli przebieg 
wejściowy zawiera składowe stałą 
i przemienną, na przykład przebieg 
pulsujący, to obie te składowe są mie-
rzone jednocześnie.

Przed pomiarem użytkownik może 
wybrać typ prostownika (AC+DC, 
AC+DC Umn, DC, i FND) oraz usta-
wienie progu filtru przejścia sygna-
łu przez zero.

ustawianie podzakresu 
pomiarowego

Podzakresy pomiarowe prądu, na-
pięcia i mocy są przełączane z zało-
żenia automatycznie przez przyrząd, 
stosownie do poziomu sygnału do-
prowadzanego do jego wejścia, choć 
w razie potrzeby użytkownik może 
naciskając odpowiedni przycisk pod-
zakresu, bezpośrednio wybrać wy-
magany podzakres. Do dyspozycji 
jest osiem podzakresów napięcia 

też dostępne wersje z wyjściem prze-
twornika c/a.

Przyrząd zaprojektowano do po-
miarów na zgodność z wymagania-
mi norm międzynarodowych, w tym 
normy IEC62301 (odnośnie zuży-
cia mocy elektrycznej w stanie czu-
wania), dyrektywy ErP czy normy 
„Energy Star”. Posługując się mier-
nikiem PW3335, można otrzymywać 
wartości różnych parametrów wy-
maganych przez wymienione normy 
takich, jak THD (całościowego od-
kształcenia harmonicznego w  syg-
nale przemiennym), CF (współczyn-
nika szczytu) i MCR (maksymalne-
go stosunku prądu obliczanego ze 
współczynnika szczytu i współczyn-
nika mocy).

Z  miernika PW3335 można ko-
rzystać zarówno w pracach badaw-
czych jak i na liniach produkcyjnych 
m.in. paneli słonecznych, zasilaczy 
sieciowych (zarówno po stronie AC 
jak i DC), a także falowników i tyry-
storowych sterowników mocy. Przy-
rząd dystrybuuje firma Labimed Elec-
tronics.
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laboratoryjny miernik mocy 
HIOKI PW3335
mgr inż. Leszek Halicki – Labimed Electronics Sp. z o.o.

Nowy, laboratoryjny, jednofazowy miernik PW3335 sprawdza moc AC/DC pobieraną 
przez urządzenia elektryczne w stanach czuwania i pracy. Przyrząd produkuje japoń-
ska firma Hioki.

Fot. 1. Miernik mocy HIOKI PW3335

Fot. 1. Płyta tylna miernika mocy HIOKI PW3335-04
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(od 6,0000 V do 1,000 kV) i czterna-
ście podzakresów pomiarowych prą-
du (od 1,0000 mA do 20,000 A). Do-
stępny w danym momencie podza-
kres pomiarowy mocy czynnej (od 
6,0000 mW do 20,000 kW) zależy od 
aktualnie wybranej kombinacji pod-
zakresów napięcia i prądu. Własność 
ta dotyczy również pomiaru mocy 
biernej i pozornej.

mierzone parametry

PW33335 mierzy, oblicza i  wy-
świetla wartości 20 podstawowych 
parametrów, w tym napięcia, prądu, 
mocy czynnej, biernej i pozornej, kąta 
fazowego, częstotliwości, całki prą-
du i mocy czynnej, czasu całkowania, 
wartości szczytowych przebiegów na-
pięcia i prądu, współczynnika szczy-
tu napięcia i  prądu, maksymalne-
go stosunku prądu, wartości prądu 
i mocy czynnej uśrednionych po cza-
sie oraz współczynników tętnień na-
pięcia i prądu.

Bezpłatne oprogramowanie 
komputerowe, które jest dostęp-
ne na stronie internetowej firmy  
Hioki pozwala zwiększyć liczbę wy-
świetlanych parametrów do po -
nad 180.

pomiar harmonicznych

Wszystkie wersje miernika mocy 
PW3335 mają wbudowaną funk-
cję pomiaru harmonicznych do 50. 
rzędu. Funkcja ta jest przeznaczona 
m.in. dla użytkowników konstruują-
cych i oceniających własności źródeł 
zasilania sprzętu gospodarstwa do-
mowego i innych urządzeń elektrycz-
nych. Przyrząd wyświetla na ekranie 
jednocześnie wartości napięcia i cało-
ściowego odkształcenia harmoniczne-
go (THD). Do obliczania THD użyt-
kownik może wyspecyfikować mak-
symalny rząd harmonicznych (od 2. 
do 50.).

W  trybie pomiarowym harmo-
nicznych można otrzymać wskaza-
nia 15 parametrów, a wartości dal-
szych trzech wyświetlić, przesyłając 
ich dane z komputera.

pomiar prądu

Gdy pojawi się potrzeba pomiaru 
prądu większego od 30 A, należy do-
łączyć do przyrządu czujnik zewnętrz-
ny. Służy do tego specjalne gniazdo 
typu BNC „CURRENT SENSOR” (do-
stępne tylko w wersjach PW3335-03 
i PW3335-04). Gniazdo nie jest izo-
lowane, gdyż izolację zapewnia już 
konstrukcja czujnika (cęgowego lub 
typu przewlekanego), przy czym do-
prowadzane napięcie nie może prze-
kroczyć 8 V.

Jeśli jako czujnik zastosuje się czuj-
nik przewlekany o wysokiej dokład-
ności, to będzie można uzyskać do-
kładność pomiaru prądu równą na-
wet ±0,26%.

wyświetlanie

Wyniki pomiarów i obliczeń wska-
zuje czerwony, czterowierszowy wy-
świetlacz typu LED. W trybie domyśl-
nym wyświetla jednocześnie warto-
ści napięcia, prądu, mocy czynnej 
i współczynnika mocy. Poszczegól-
ne wiersze wyświetlacza oznaczono 
symbolami od „a” do „d”, a maksy-
malne wskazanie każdego z nich wy-
nosi 99999 (5 cyfr), w przypadku zaś 
wyświetlania wartości scałkowanych 
– 999999 (6 cyfr). Wskazania wszyst-
kich pól są odświeżane od co 200 ms 
± 50 ms (w przybliżeniu 5 razy na se-
kundę) do co 20 s, zależnie od licz-
by uśrednień ustawionej przez użyt-
kownika.

sterowanie 
synchronizowane

Po połączeniu ze sobą kilku mier-
ników PW3335 (maksymalnie ośmiu) 
można korzystać z funkcji synchroni-
zowanego (jednoczesnego) sterowa-
nia pracą tych urządzeń w systemie 
pomiarowym, w którym jedno z nich 
pracuje jako urządzenie nadrzędne 
(master), a pozostałe jako urządzenia 
podrzędne (slave). Z funkcji tej ko-
rzysta się, gdy trzeba mierzyć spraw-
ność wejściową-wyjściową źródeł 
mocy, porównywać ze sobą własno-

ści kilku urządzeń, prowadzić jedno-
czesny i równoległy test linii produk-
cyjnych i gdy przy pomiarze trzeba 
spełnić warunek synchronizacji gwa-
rantowanej. Obliczanie sprawności 
jest też możliwe przy użyciu dedy-
kowanego oprogramowania kompu-
terowego. W zestawie synchronizo-
wanych przyrządów można umieścić 
również inne mierniki mocy firmy 
Hioki (PW33336 i PW3337). Przyrzą-
dy pracujące w synchronizowanym 
systemie pomiarowym muszą być po-
łączone ze sobą opcjonalnym prze-
wodem 9165.

wyjście przetwornika c/a

Jeśli użytkownik dysponuje wersją 
miernika mocy z wyjściem przetwor-
nika c/a (PW3335-02 lub PW3335-04), 
to przez wyjście to jego przyrząd 
może wyprowadzać dane pomiaro-
we na urządzenie rejestrujące (log-
ger lub rejestrator oscyloskopowy). 
Dane są wyprowadzane w  postaci 
napięcia. Wewnętrzny przetwornik 
ma siedem kanałów i rozdzielczość 
16 bitów. Wyjście przetwornika może 
pracować w trzech trybach wyprowa-
dzania: przebiegu wartości chwilowej 
(z odświeżaniem co 1,43 µs), poziomu 
napięcia (z odświeżaniem co 200 µs) 
lub poziomu napięcia (odświeżane-
go z dużą szybkością, co każdy kolej-
ny okres, przy sygnale wejściowym 
ustawionym jako źródło synchroni-
zacji, w zakresie częstotliwości od 45 
do 66 Hz).

funkcja zewnętrznego 
sterowania

Doprowadzając do wejścia „EXT. 
CONTROL” sygnał z zewnątrz, moż-
na zdalnie wymuszać w przyrządzie: 
rozpoczęcie, a następnie zatrzyma-
nie operacji całkowania, zresetowa-
nie operacji całkowania oraz „zamro-
żenie” bieżącego wskazania (funkcja 
Hold). Sygnałem sterującym może być 
napięcie stałe (od 0 do 5 V) lub roz-
warcie ew. zwarcie ze sobą odpowied-
nich wyprowadzeń w gnieździe tego 
interfejsu.



inne funkcje

Oprócz własności już wymienio-
nych są dostępne funkcje uśrednia-
nia (z  wyborem liczby uśrednień), 
skalowania (wyboru wartości prze-
kładni napięciowej (VT) lub prądowej 
(CT) użytego czujnika prądu), „zamra-
żania” bieżącego wskazania wyświet-
lacza (Hold), „zamrażania” wskazania 
wartości maksymalnej lub minimal-
nej, zerowania offsetu wejściowe-
go napięcia i prądu, blokady przyci-
sków (w stanie pomiaru), podtrzyma-
nia (ustawień i danych całkowania) 
oraz resetowania systemu (ustawień 
konfiguracyjnych przyrządu).

wersje przyrządu

Miernik mocy jest produkowany 
w pięciu wersjach. W wersji podsta-
wowej (PW3335) ma wbudowane in-
terfejsy LAN i RS-232C, a w wersji 
PW3335-01 – interfejsy LAN i GPIB. 
Wersja PW3335-02 ma oprócz interfej-
sów LAN i RS-232C wyjście przetwor-

nika c/a, a wersja PW3335-03 zamiast 
wyjścia przetwornika c/a, wejście ze-
wnętrznego czujnika prądu. Najdroż-
sza z wersji, PW3335-04, ma wszyst-
kie wymienione interfejsy, wyjście 
c/a oraz wejście czujnika. Wszystkie 
wersje miernika mocy są wyposażone 
standardowo w funkcję sterowania 
synchronicznego i interfejs zewnętrz-
nego sterowania.

Dostęp do gniazd pomiarowych 
(napięcia i prądu) oraz interfejsów 
komputerowych, wyjścia przetwor-
nika c/a, wejścia czujnika prądu, syn-
chronizacji i zewnętrznego sterowa-
nia jest możliwy wyłącznie z  tyłu 
miernika mocy (fot. 2).

oprogramowanie

Firma Hioki udostępnia na swojej 
stronie internetowej bezpłatny pro-
gram użytkowy na PC – „PW Com-
municator”. Program zawiera m.in. 
funkcje konfigurowania ustawień 
miernika PW3335, monitorowa-
nia mierzonych wartości, pobiera-

nia z tego przyrządu danych pomia-
rowych oraz obliczania sprawności. 
Na stronie jest też dostępne oprogra-
mowanie wspomagające tworzenie ra-
portów pomiarowych zgodnie z nor-
mą IEC62301.

ogólne własności

PW3335 ma wymiary 210 x  100 
x 245 mm i masę ok. 3 kg. Jest zasila-
ny z sieci napięciem od 100 do 240 V, 
pobierając z niej nie więcej niż 30 VA. 
Pracuje poprawnie w zakresie tempe-
ratur otoczenia od 0°C do 40°C.

Wyposażenie standardowe 
i opcjonalne

W komplecie fabrycznym mierni-
ka PW3335 jest przewód sieciowy, 
dwie pokrywki ochronne na gniaz-
da pomiarowe napięcia i prądu oraz 
instrukcja obsługi.

Hioki oferuje do wersji -03 i  -04 
akcesoria opcjonalne: przewlekane 
czujniki prądu przemiennego/stałe-

go: CT6862-05 (50 A, 1 MHz, 24 mm), 
CT6863-05 (200 A, 500 kHz, 24 mm), 
9709-05 (500 A, 100 kHz, 36 mm) 
i CT6865-05 (1000 A, 20 kHz, 36 mm) 
oraz cęgowe czujniki prądu przemien-
nego/stałego: CT6841-05 (20 A, 1 MHz, 
20 mm), CT6843-05 (200 A, 500 kHz, 
20 mm), 9272-05 (20/200 A, 100 kHz, 
46 mm), CT6844-05 (500 A, 200 kHz, 
20 mm) i CT6845-05 (500 A, 100 kHz, 
50 mm). Wymienione czujniki są za-
silane z sieci za pośrednictwem mo-
dułu czujnika CT9555. Do połącze-
nia jest potrzebny przewód L9717. Są 
też dostępne cęgowe czujniki prądu 
przemiennego dołączane do mierni-
ka mocy bezpośrednio: 9660 (100 A, 
40 Hz–5 kHz, 15 mm), 9661 (500 A, 
40 Hz–5 kHz, 46 mm) i 9669 (1000 A, 
40 Hz–5 kHz, 55 mm, 80 na 20 mm). Do 
pomiaru prądów przemiennych więk-
szych (do 5000 A) Hioki oferuje czuj-
niki elastyczne: CT9667-01, CT9667-
02 i CT9667-03 o różnej długości ela-
stycznej pętli. W ofercie opcjonalnych 
akcesoriów jest też przewód do stero-
wania synchronicznego 9165.


