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MONOFAZE KALİBRASYON TEST Tezgahı 

ÖZELLİKLERİ
ISO/IEC17025:2005

EUROMET'in sunduğu sistem IEC 60736 standardına tam olarak uygundur ve sayaçları aşağıdaki 
standartlara göre test etmek için uygundur:

· · IEC 62052-11 ve IEC 62053-11, -21, -22, -23, -24
· · EN 50470-1, EN 50470-2, EN-50470-3 (Ölçüm Cihazı Yönetmeliği 2014/32 / EC ile uyumlu
standartlar)
· TEST VE KALİBRASYON İÇİN IEC EN ISO 17025

EUROMET ÖLÇÜ ALETLERİ LTD.ŞTİ. 
 ADRES:ATB İŞ MERKEZİ C BLOK NO:84 

YENİMAHALLE/ANKARA
 Website: www.euromet.com.tr 
E-mail:info@euromet.com.tr
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1. Giriş
Tek fazlı enerji sayaçları test tezgahı yeni nesil, yüksek hassasiyetli enerji sayaçları
kalibrasyon cihazıdır. 90 yılda mevcut olan ileri teknoloji ve elektronik bileşenleri
kullanır. Test tezgahı gömülü klavyeden çalıştırılabilir veya PC yazılımından
çalıştırılabilir.

2. Özelliği ve işlevi

1. Doğruluk sınıfı: 100mA ila 120A arası enerji sayacı için% 0.1 veya% 0.05
2. Referans ölçer% 0,1 veya% 0,05
3. Akım: 1mA -120A (0.01A, 0.1A, 0.25A, 0.5A, 1A, 2.5A, 5A, 10A, 20A, 50A, 100A)%

120 Kapsam ile, çıkış 120A Maksimum.
4. Sayaç Kalibrasyonu, Sayaç değer ayarı, MOXA CARD veya Seri SERVER

kullanın. RS232 veya RS485 ile haberleşme portu, Protokol kullanıcıya tedarik
edecektir.

5. PC yazılımı tarafından otomatik kalibrasyon ve test.

Standart test fonksiyonu:

1.Her dört kadranda da doğruluk testi (aktif, reaktif ve görünür enerji)

2.yüksüz testi (sürünme testi)

3.Mevcut testin başlatılması

4.Kayıt testi (arama testi)

5.5. Sayaç sabit testi

6.Darbe giriş ve çıkış testi

7.Etki miktarı testi (voltaj, frekans, harmonik bozulma, vb.)

8.Faz rotasyon testi
9. Isınma testi
10. Bağlantısız Nötr testi
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3. Teknik özellikler

Güç kaynağı: 220V + 10 ％, 50Hz / 60Hz

Maksimum güç tüketimi: 1000VA (24 konum için referans)

Fantom yük güç kaynağı Teknik özellikler

Gerilim çıkışı: 1x30V (AC) - 1 x 300V (AC);

Çözme gücü: 0.01 ％ akım aralığı

Akım çıkışı: 0.001A (AC) - 100A (AC)

Çözme gücü: 0,01 current akım aralığı (min 0,0001A)

Faz kayması aralığı: 0-360 °

Çözme gücü: 0,1 °

Frekans çıkışı: 45Hz - 65Hz

Çözme gücü: 0.01Hz

Dalga şekli bozulması (sinüs dalga çıkışı):

gerilim <0,5 ％ akım <0,5 ％

Güç kaynağının kararlılığı (sinüs dalga çıkışı): <0,1 ％ (180s)

Yük direnç / indüktör veya kapasitans (<4uF) olabilir

Çıkış dalga formu: sinüs dalga formu

Çıkış kapasitesi:

Gerilim kaynağı: 300VA-1500VA (sayaç konumlarına bağlı olarak)

Akım kaynağı: 300VA-2500VA (sayaç konumlarına bağlı)

4. Referans metre Teknik özellikler

Tip: KP-1100 tek fazlı referans ölçer veya HY5101, HDS122-02 (İsteğe bağlı)

Güç kaynağı: 220V + 10 ％, 50Hz / 60Hz

Maksimum güç tüketimi: 20VA

Ölçüm aralığı:

Voltaj: 60V (AC) - 280V (AC)

Akım: 0A (AC) - 100.0 (AC)

Doğruluk: 0,02 ％ / 0,05 ％ / 0,1 ％ İsteğe bağlı

Isınma: 1 dakika
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Çalışma ortamı:

Sıcaklık: + 5 ℃ ～ + 40 ℃

Bağıl nem <85 ％

Boyutlar: 480mm X 420mm X 140mm

Ağırlık: 2.0kg

5.Error Hesap Makinesi Teknik özellikler

Test edilen ölçüm cihazının darbesi şunlar olabilir: TTL /

OC / Optik kafa Maks. dürtü frekansı olabilir: 200Hz

Hata görüntüleme aralığı: 0,001 ％ -99,99 ％



6

Çalışma prensibi

Giriş:
1) Sinyal üreteci

İşaretli çerçeve sinyal üretici kutusuna dahil edilmiştir.
Sinyal üreteci, DDS dalga biçimi teknolojisi (dijital frekans modülasyonu, genlik 
modülasyonu ve faz modülasyonu) ile donatılmıştır. Gömülü MCU, sinyal üretecinin 
beynidir, ayrıca test tezgahının beynidir, sinyal üreteci, voltaj yükselticisine ve akım 
yükselticisine gönderilen yüksek kararlılık sinüs dalga formunu üretir.

2) Güç amplifikatörü
Güç amplifikatörü, PWM amplifikasyon teknolojisi ve çıkış gerilimi kısayolu veya çıkış
akımı devresi açıkken iyi tasarlanmış koruma ile stabilite ve güvenilirlik sunar.
3) Ölçüm
Test edilen ölçüm cihazının hatası, referans ölçüm cihazı ile karşılaştırılarak elde edilir.
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PORTATİF MONOFAZE TEST TEZGAHI
ŞARTNAME

EUROMET ÖLÇÜ ALETLERİ LTD.ŞTİ.
 ADRES:ATB İŞ MERKEZİ C BLOK NO:84 

YENİMAHALLE/ANKARA
 Website: www.euromet.com.tr 
E-mail:info@euromet.com.tr

http://www.cnkaipu.com
mailto:joe@cnkaipu.com
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1. Introduction
KP-P1001-C tek fazlı fantom yük güç kaynağı, yeni nesil, yüksek stabilite, tek fazlı enerji sayaçları 
kalibrasyon fantom yük güç kaynağıdır (üç fazlı, 90 yılda mevcut olan ileri teknoloji ve elektronik bileşenleri 
kullanır.

2. Cihaz, tek fazlı enerji sayacını çalıştırmak için sinüs dalgası voltajı / akımı ve fantom güç üretebilir,
genellikle enerji sayacı test tezgahının ana kısmıdır.

3. 3. Özellik ve işlev
1) Elektronik fantom yük güç kaynağı ile donatılmış, yüksek stabilite, güvenlik ve büyük
çıkış kapasitesi sağlar.
2) Mevcut ölçüm aralığının otomatik ayarlanması. Gerilim yükselticisinde ve akım
yükselticisinde kendi kendine arıza tespit.
3) RS-232C arayüzü ile donatılmış, yazılımdan çalıştırılabilir.
4) Test sonuçları veritabanına kaydedilebilir, veritabanından sorgulanabilir ve EXCEL
dosyasına aktarılabilir ve daha sonra yazdırılabilir.

3. Teknik özellikler
Fantom yük güç kaynağı özellikleri:
Güç ve tüketim:
Güç kaynağı: 1P2W 220V ±% 10, 50Hz / 60Hz;
Maksimum tüketim: 400VA
Boyut: 480mm X 200mm X 450mm
Akım kaynağı:
Çıkış akımı: 1 × 0.01A - 1 × 100A
Çözünürlük ayarı:% 0.01 (en az 0.001A)
Güç faktörü: -1.0 ~ 1.0 (0 ~ 360 0; çözünürlük: 0.1 0)
Çıkış frekansı: 45Hz ~ 65Hz;
THD (sinüs dalga çıkışı): <% 0,8
Sinüs dalga çıkışı sırasındaki akımın kararlılığı:% 0.05 (180s)
Çıkış dalgası: sinüs dalgası
Çıkış kapasitesi: metre pozisyon başına 30VA
Voltaj kaynağı:
Çıkış gerilimi: 1 × 30V - 1 × 300V
Yük: Yük direnç / endüktif / kapasitif (<4uF) olabilir. Ayar
çözünürlüğü:% 0.01 (min. 0.1V)
Çıkış frekansı: 45Hz ~ 65Hz;
THD (sinüs dalga çıkışı): <% 0,8
Sinüs dalga çıkışı sırasında gerilimin kararlılığı:% 0,05 (180s)
Çıkış dalgası: sinüs dalgası
Çıkış kapasitesi: metre pozisyon başına 15VA
4.Bir set ekipmanın mal listesi

1) Tek fazlı hayalet yük güç kaynağı 1
2) Kullanım kılavuzu 1
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Taşınabilir tek fazlı enerji sayacı test tezgahı 0.05% Doğruluk 0-100A
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Çalışma prensibi

Giriş:
1) Sinyal üreteci

İşaretli çerçeve sinyal üretici kutusuna dahil edilmiştir.
Sinyal üreteci, DDS dalga formu teknolojisi ile donatılmıştır (dijital frekans modülasyonu, 
genlik modülasyonu ve faz modülasyonu). Gömülü MCU, sinyal üretecinin beynidir, ayrıca 
test tezgahının beynidir, sinyal üreteci, voltaj yükselticisine ve akım yükselticisine 
gönderilen yüksek kararlılık sinüs dalga formunu üretir.

2) Güç amplifikatörü
Güç amplifikatörü, PWM amplifikasyon teknolojisi ve çıkış gerilimi kısayolu veya çıkış 
akımı devresi açıkken iyi tasarlanmış koruma ile stabilite ve güvenilirlik sunar.
 3) Ölçüm
Test edilen ölçüm cihazının hatası, referans ölçüm cihazı ile karşılaştırılarak elde edilir.



2

ÜÇ FAZLI KALİBRASYON TEST TEZGAHI 

ÖZELLİKLERİ
ISO/IEC17025:2005

EUROMET ÖLÇÜ ALETLERİ LTD.ŞTİ.  
ADRES:ATB İŞ MERKEZİ C BLOK NO:84 

YENİMAHALLE/ANKARA
 Website: www.euromet.com.tr 

E-mail:info@euromet.com.tr

mailto:joe@cnkaipu.com
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1. Giriş
Üç fazlı fantom yük güç kaynağı, yeni nesil, yüksek stabilite, tek fazlı enerji sayaç
kalibrasyonlu fantom yük güç kaynağıdır (üç fazlı, 90 yılda mevcut olan ileri teknoloji ve
elektronik bileşenleri kullanır. Cihaz sinüs dalgası voltajı / akımı üretebilir ve hayali güç
Tek fazlı enerji sayacını sürmek, genellikle enerji sayacı test tezgahının ana parçasıdır

2. Özelliği ve işlevi

1) Elektronik fantom yük güç kaynağı ile donatılmış, yüksek stabilite, güvenlik ve büyük
çıkış kapasitesi sağlar.
2) Mevcut ölçüm aralığının otomatik ayarlanması. Gerilim yükselticisinde ve akım
yükselticisinde kendi kendine arıza tespit.
3) RS-232C arayüzü ile donatılmış, yazılımdan çalıştırılabilir.
4) Test sonuçları veritabanına kaydedilebilir, veritabanından sorgulanabilir ve EXCEL
dosyasına aktarılabilir ve daha sonra yazdırılabilir.

3. Teknik özellikler
3. Teknik özellikler
Güç Kaynağı ： 220V ±% 10 ， 50Hz / 60Hz ；
Maksimum tüketim: 800VA
Fantom yük güç kaynağının teknik özellikleri
Güç ve tüketim:
Güç kaynağı: 1P2W 220V ±% 10, 50Hz / 60Hz;
Maksimum tüketim: 700VA
Boyut: 500mm X 350mm X 650mm
Akım kaynağı:
Çıkış akımı: 3 × 0.001A - 3 × 100A
Çözünürlük ayarı:% 0,01 (min. 0,0001A)
Güç faktörü: -1.0 ~ 1.0 (0 ~ 3600; çözünürlük: 0.10)
Çıkış frekansı: 45Hz ~ 65Hz;
THD (sinüs dalga çıkışı): <% 0,8
Sinüs dalga çıkışı sırasındaki akımın kararlılığı:% 0.05 (180s)
Çıkış dalgası: sinüs dalga
Çıkış kapasitesi: faz başına 150VA
Voltaj kaynağı:
Çıkış gerilimi: 3 × 30V - 3 × 300V
Yük: Yük direnç / endüktif / kapasitif (<4uF) olabilir. Ayar çözünürlüğü:
% 0.01 (min. 0.1V)
Çıkış frekansı: 45Hz ~ 65Hz;
THD (sinüs dalga çıkışı): <% 0,8
Sinüs dalga çıkışı sırasında güç kaynağının voltaj kararlılığı:% 0,05 
(180s) Çıkış dalgası: sinüs dalgası
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Çıkış kapasitesi: sayaç pozisyon başına 15VA
Hata hesaplayıcısının teknik özellikleri
Test edilen ölçüm cihazının darbesi şunlar olabilir: TTL / OC / Optik kafa 
(Tarama kafası) Maks. frekans dürtü olabilir: 200Hz
Hata görüntüleme aralığı:% 0,001 -% 99,99

4.bir set ekipman Malların listesi
1) Üç fazlı fantom güç kaynağı 1

13) Sayaç rafı (2/3/4
pozisyonlar)

4) Darbe giriş kablosu
1/per meter position
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Çalışma prensibi

Giriş:
1) Sinyal üreteci

İşaretli çerçeve sinyal üretici kutusuna dahil edilmiştir. 
Sinyal üreteci, DDS dalga formu teknolojisi ile donatılmıştır (dijital frekans modülasyonu, 
genlik modülasyonu ve faz modülasyonu). Gömülü MCU, sinyal üretecinin beynidir, ayrıca 
test tezgahının beynidir, sinyal üreteci, voltaj yükselticisine ve akım yükselticisine 
gönderilen yüksek kararlılık sinüs dalga formunu üretir.

2) Güç amplifikatörü
Güç amplifikatörü, PWM amplifikasyon teknolojisi ve çıkış gerilimi kısayolu veya çıkış
akımı devresi açıkken iyi tasarlanmış koruma ile stabilite ve güvenilirlik sunar.
3) Ölçüm
Test edilen ölçüm cihazının hatası, referans ölçüm cihazı ile karşılaştırılarak elde edilir.




