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Miernik mocy HIOKI PW3337
Nowy miernik mocy wyprodukowany przez japońską fi rmę HIOKI wyróżnia 
się wysoką podstawową dokładnością pomiaru (±0,1%) i możliwością pracy 
w różnych układach pomiarowych od jednofazowych-trójprzewodowych 
do trójfazowych-czteroprzewodowych.

PW3337 mierzy w 3 izolowa-
nych kanałach moc zarówno prą-
du stałego, jak i przemiennego 
metodą bezpośrednią (maksy-
malnie 1000 V/65 A). Jak prze-
widuje jego producent nowy 
przyrząd znajdzie zastosowa-
nie w konstrukcji i produkcji 
silników, falowników, kondy-
cjonerów sieciowych stosowa-
nych m.in. w instalacjach zasilania 
energią słoneczną, transforma-
torów, zasilaczy i innych urzą-
dzeń elektrycznych, a także przy 
sprawdzaniu energooszczędno-
ści zarówno maszyn ciężkich, 
jak i sprzętu gospodarstwa do-
mowego. Firma HIOKI oferuje 
cztery wersje miernika PW3337 
różniące się tylko liczbą i rodza-
jem interfejsów. Dystrybucję 
wszystkich wersji prowa-
dzi w Polsce fi rma LABIMED 
ELECTRONICS.

Mierzone parametry 
i podzakresy pomiarowe
PW3337 mierzy prąd, napięcie 
i częstotliwość. Na podstawie 
wyników tych pomiarów oblicza 
moc czynną, bierną i pozorną. 
Przeprowadza też operacje cał-
kowania i analizy harmonicznych. 
Użytkownik miernika PW3337 
może odczytać wskazania po-
nad 30 parametrów mocy i ana-
lizy na poczwórnym, czerwo-
nym wyświetlaczu typu LED 
(fot. 1).

Potrzebne podzakresy pomia-
rowe napięcia i prądu wybiera 
się przyciskami bezpośrednie-
go dostępu. W tym przypadku 
użytkownik ma do dyspozycji 7 
podzakresów pomiarowych na-

pięcia: 15, 30, 60, 150, 300, 600 
i 1000 V oraz 8 podzakresów 
prądu: 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20 
i 50 A. Efektywny zakres pomia-
ru zarówno napięcia, jak i prądu 
wynosi od 1 do 130% wartości 
znamionowej każdego podza-
kresu z wyjątkiem najwyższego 
podzakresu napięcia (1000 V). 
Oznacza to, że PW3337 może 
na przykład na podzakresie 50 
A wskazywać prąd do 65 A, przy 
zachowaniu wyspecyfi kowanej 
dokładności pomiaru.

Pomiar bezpośredni 
i pośredni
Testowany obiekt dołącza się 
w celu pomiaru, bezpośrednio, 
przewodami do gniazd pomia-
rowych umieszczonych na tyl-
nej płycie przyrządu, mocując 

końce tych przewodów za po-
mocą wkrętów (rys. 2). Przy 
takim bezpośrednim sposo-
bie dołączenia mierzy się prą-
dy stałe i przemienne w zakre-
sie od 2 mA do 65 A, a napięcia 
do 1000 V.

Konwencjonalne mierniki 
mocy z bezpośrednim wejściem 
pomiarowym charakteryzują 
się zmniejszoną dokładnością 
pomiaru przy doprowadzaniu 
do tego wejścia dużego prą-
du, a to w związku z nagrze-
waniem się w takim przypadku 
wewnętrznego bocznika prądo-
wego. Zastosowany w mierni-
ku PW3337 układ DCCT (trans-
formatora prądu DC) redukuje 
rezystancję wejściową mierni-
ka, eliminując zmniejszenie się 
dokładności pomiaru.

PW3337 mierzy też prą-
dy przekraczające 65 A, wy-
noszące nawet 5000 A, lecz 
metodą pośrednią, tj. za po-
mocą opcjonalnej sondy prą-
dowej, np. cęgowej. Do dołą-
czenia sond prądowych służą 
na płycie tylnej przyrządu typo-
we gniazda BNC. Firma HIOKI 
proponuje obecnie użytkowni-
kom miernika PW3337 8 sond 
prądowych cęgowych (w tym 5 
wyłącznie na prąd przemienny) 
o różnym prądzie maksymalnym 
oraz średnicy i kształcie cęgów. 
Wśród sond tych są cęgi ela-
styczne CT9667 z przełączany-
mi podzakresami pomiarowymi 
prądu przemiennego 500 i 5000 
A. HIOKI oferuje też cztery czuj-
niki prądowe na prąd stały i prze-
mienny (od 50 do 1000 A), które 

Fot. 1. Miernik mocy HIOKI PW3337



do pomiaru wymagają popro-
wadzenia przewodu przez ot-
wór w ich obudowie.

Trzy kanały pomiarowe
PW3337 dobrze sprawdza się 
przy określaniu sprawności ukła-
dów wejściowych i wyjściowych 
falowników, zasilaczy bezprze-
rwowych (UPS) oraz innego 
sprzętu zasilającego. Dzięki za-
awansowanej technicznie kon-
strukcji tego miernika można 
nim mierzyć, testując na przy-
kład przetwornicę DC/AC, moc 
w kanale 3 na wejściu DC z fa-
lownikiem oraz jednocześnie 
moc w kanałach 1 i 2 na wyjściu 
sygnału trójfazowego, i to przy 
użyciu do tego podzakresów 
pomiarowych innych na wejściu 
i na wyjściu testowanej prze-
twornicy, wynoszących na przy-
kład 300 V DC i odpowiednio 60 
V AC. Inny sposób wykorzysta-
nia kanałów miernika PW3337 
to jednoczesny test kilku ob-
ciążeń, np. 6 obciążeń jedno-
fazowych.

Jednoczesne 
przetwarzanie danych 
mocy i harmonicznych
Wszystkie dane włącznie z war-
tościami skutecznymi i średnimi, 
składowymi stałymi i przemien-
nymi, składowymi podstawowy-
mi sygnałów, wynikami pomia-

rów harmonicznych i z użyciem 
całkowania (energii) są przetwa-
rzane w przyrządzie równo-
legle. Nie ma zatem potrzeby 
pracochłonnie zmieniać rodza-
ju pracy przyrządu, przełącza-
jąc go np. z akwizycji danych 
pomiarowych mocy na anali-
zę harmonicznych. Wystarczy 
proste przełączenie trybu wy-
świetlania.

Szerokie pasmo 
pomiaru
PW3337 mierzy napięcie i prąd 
stały oraz napięcie i prąd prze-
mienny w szerokim zakresie czę-
stotliwości od 0,1 Hz do 100 
kHz. Zakres ten w przypadku 
testowania falowników pokry-

wa zarówno pasmo częstotli-
wości składowych podstawo-
wych, jak i nośnych.

Pomiar z wysoką 
dokładnością przy 
małym współczynniku 
mocy
W przypadku PW3337 współ-
czynnik mocy ma tyko niewielki 
wpływ na dokładność pomiaru 
(±0,1% wartości pełnozakreso-
wej). Dzięki temu można uzy-
skać dużą dokładność, mierząc 
moc czynną przy małej war-
tości współczynnika mocy ob-
wodu wejściowego. Własność 
ta przydaje się przy pomiarze 
techniką „bez obciążenia” uży-
waną do oceny transformato-

rów pod względem zdolności 
tych urządzeń do oszczędza-
nia energii. Nawet przy dużej 
wartości współczynnika szczytu, 
który zwykle towarzyszy pracy 
urządzenia w stanie „bez obcią-
żenia”, a powoduje pogorszenie 
się współczynnika mocy, po-
miar za pomocą PW3337 jest 
dokładny.

Całkowanie 
zmieniających się 
wartości mocy
Zużycie energii elektrycz-
nej przez urządzenie takie jak 
chłodziarka, grzejnik lub pom-
pa, pracujące w warunkach zna-
mionowych, różni się znacznie 
od zużycia energii w warunkach 

Fot. 2. Płyta tylna miernika mocy HIOKI PW3337
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„bez obciążenia”, a więc zmienia 
się silnie przy fluktuującym ob-
ciążeniu. PW3337 dzięki szero-
kiemu zakresowi dynamiki może 
z gwarantowaną dokładnością 
prowadzić pomiar mocy scał-
kowanej przy użyciu tylko jed-
nego podzakresu pomiarowego 
i to nawet wtedy, gdy w trakcie 
całkowania pobór mocy zmienia 
się znacznie. PW3337 jest w sta-
nie poradzić sobie ze szpilkami 
sygnału o amplitudzie wynoszą-
cej nawet 600% wartości zna-
mionowej podzakresu.

Zgodność z normą 
IEC 61000-4-7
Międzynarodowa norma IEC 
61000-4-7:2002 odnosi się do po-
miaru prądów i napięć harmo-
nicznych w systemach zasilania, 
jak również sygnałów harmonicz-
nych emitowanych przez urządze-
nia elektryczne. Norma określa 
też parametry przyrządów uży-
wanych do tych pomiarów.

Miernik PW3337 mierzy har-
moniczne napięcia, prądu i mocy 
do 50. Wskazuje też harmonicz-
ne całkowite (THD), składową 
podstawową sygnału, poziom 
harmonicznych, różnicę faz, za-
wartość procentową harmo-
nicznych i inne parametry dla 
każdego rzędu. Ważną włas-
nością jest możliwość ograni-
czenia przez użytkownika za-
kresu analizy harmonicznych 
do dowolnego rzędu z zakre-
su od 2. do 50.

Wyjście przetwornika c/a
Wersje -02 i -03 miernika są wy-
posażone fabrycznie w 16-bito-
wy przetwornik c/a. Przez wyj-
ście przetwornika wyprowadza 
się sygnały napięciowe odpowia-
dające wartościom zmierzonym 
i obliczonym przez przyrząd. 
Łącząc wyjścia z loggerem da-
nych lub rejestratorem, można 
jednocześnie rejestrować na tych 
urządzeniach dane pomiarowe 
pochodzące nie tylko z mierni-
ka PW3337, lecz też i z innych 
urządzeń pomiarowych, a nie-
związane z mocą, np. tempera-
turę. Użytkownik wersji -02 i -03 
może wybrać jeden z trzech ty-
pów wyprowadzanych sygna-
łów, tj. wartości chwilowe prze-
biegów napięcia, prądu i mocy 
(przy częstotliwości próbkowa-
nia ok. 87,5 Hz); wartości pozio-
mu napięcia, prądu, mocy oraz 
innych wybranych parametrów 
(odświeżanych co ok. 200 ms) 
oraz wartości poziomu mocy 
czynnej generowanego dla każ-
dego okresu mierzonego prze-
biegu. Ta ostatnia własność jest 
unikatową w przyrządach po-
miarowych tej klasy.

Interfejsy
Każda z wersji miernika PW3337 
ma wbudowane standardowo in-
terfejsy LAN i RS-232C. Funkcje 
dostępne przy połączeniu przez 
LAN to: konfigurowanie mierni-
ka mocy, monitorowanie war-
tości mierzonych, monitoro-

wanie przebiegu, wyświetlanie 
wyników rejestracji w funkcji 
czasu oraz pobieranie danych 
z określonym odstępem czaso-
wym. Wersje -01 i -03 mierni-
ka PW3337 są wyposażone fa-
brycznie w interfejs GPIB.

O p r o g r a m o w a n i e  n a 
kom puter (obsługujące inter-
fejsy LAN, RS-232C i GPIB) 
o nazwie „PW3336/PW3337 
Communicator” można pobrać 
bez opłat ze strony internetowej 
firmy HIOKI. Firma obiecuje też, 
że wkrótce będzie dostępny ste-
rownik LabVIEW.

Sterowanie 
synchronizowane pracą 
kilku przyrządów
Konstrukcja mierników mocy 
PW3337 umożliwia synchroni-
zowane sterowanie nimi w konfi-
guracji zawierającej maksymalnie 
8 takich przyrządów, uzysku-
jąc w ten sposób maksymalnie 
24 kanały pomiarowe. Jeden 
z PW3337 pracuje wtedy jako 
urządzenie nadrzędne (master), 
a pozostałe jako urządzenia pod-
rzędne (slave). Praca synchroni-
zowana wymaga, aby współpra-
cujące ze sobą przyrządy były 
połączone przewodami syn-
chronizacji 9165. Dzięki syn-
chronizowanemu połączeniu 
można prowadzić jednocześ-
nie w 24 kanałach: obliczanie, 
odświeżanie wskazań, odświe-
żanie danych, sterowanie cał-
kowaniem, sterowanie czasem 

„zamrażania” wskazań oraz ze-
rowanie. Konfiguracja „master-
slave” pozwala też użytkowniko-
wi zablokować zdalnie klawiatury 
wszystkich przyrządów pod-
rzędnych tak, aby wszystkie pra-
cowały w tych samych trybach 
i przy tych samych ustawieniach, 
co przyrząd nadrzędny. Po połą-
czeniu systemu synchronizowa-
nego z komputerem może on 
pobierać z systemu dane, w tym 
obliczać wartości sprawności 
na poszczególnych PW3337 pra-
cujących w systemie. Funkcję tę 
obsługuje wymienione oprogra-
mowanie komunikacyjne.

Wyposażenie 
standardowe 
i opcjonalne
Wszystkie wersje miernika 
PW3337 są dostarczane jedynie 
z instrukcją obsługi, przewodni-
kiem pomiarowym i przewodem 
zasilania. Jako wyposażenie op-
cjonalne można w razie potrze-
by dokupić wymienione sondy 
i czujniki pomiarowe, przewo-
dy połączeniowe do interfej-
sów oraz przewód synchroni-
zacji 9165.

W ofercie firmy HIOKI jest 
też od niedawna dostępny mier-
nik mocy PW3336 różniący się 
od PW3337 tylko mniejszą liczbą 
kanałów pomiarowych (2).  ■
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