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Tack för köpet av Effekt & Energilogger PEL102/103. För att uppnå bästa resultat med ditt instrument:
 Läs den här bruksanvisningen noggrant. 
 Observera användarinstruktionerna.

Definition av mätkategorier: 

 Mätkategori IV motsvarar mätningar på matning till lågspänningsinstallationer.
Exempel: Anslutning till elnät, energimätare och skyddsanordningar.

 Mätkategori III motsvarar mätningar på fastighetsinstallationer.
Exempel: Distributionsskåp, frånskiljare, säkringar, stationära industriella maskiner och utrustning.

 Mätkategori II motsvarar mätningar som utförs på kretsar direkt kopplade till lågspänningsinstallationer.
Exempel: Strömförsörjning till elektriska hushållsapparater och portabla verktyg. 

 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING

Detta instrument och dess tillbehör överensstämmer med säkerhetsstandard IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, 
och IEC 61010-2-032 för spänningar upp till 1 000 V i kategori III eller 600 V i kategori IV.
Underlåtenhet att iaktta säkerhetsinstruktionerna kan medföra elektrisk stöt, brand, explosion och förstörelse av instrumentet och 
av installationer.

 Operatören och/eller ansvarig överordnad person måste noggrant läsa och tydligt förstå de olika försiktighetsåtgärderna vid   
användning. Goda kunskaper och ett starkt medvetande om elektriska faror är väsentliga vid användning av detta instrument.

 För din egen säkerhet, använd endast kompatibla kablar och tillbehör som levereras med instrumentet, som överensstämmer 
med IEC standard 61010-031 (2002). När givare eller tillbehör som har en lägre spänning och/eller kategori är anslutna till 
instrumentet, reduceras säkerheten för hela instrumentet och dess tillbehör till den lägre spänningen och/eller kategorin.

 Före varje användning, kontrollera att kablarna, höljen och tillbehör är i perfekt skick. Varje kabel, givare eller tillbehör med 
dålig isolering (även delvis) måste tas bort för reparation eller kasseras. 

 Använd inte instrumentet på elnät där spänningen eller kategorin överstiger de som nämnts.

 Använd inte instrumentet om det verkar vara skadat, ofullständig eller dåligt tillslutet.

 Använd endast nätadaptern som ingick i leveransen, som har särskilda säkerhetsfunktioner.

 När du tar bort och byter ut batterierna eller SD-kortet, kontrollera att instrumentet är bortkopplat och avstängt.

 Vi rekommenderar att du använder personlig skyddsutrustning vid behov.

 Håll händerna borta från oanvända terminaler/uttag.

 Om terminalerna är våta, torka dem innan du ansluter instrumentet.

 All felsökning och kalibrering måste utföras av kompetent och ackrediterad personal. 

VARNING, risk för FARA! Användaren måste noggrant läsa bruksanvisningen när denna symbol visas.
 
VARNING! Risk för elektriska stötar. Spänningen på delar märkta med denna symbol kan vara farlig. 

Instrumentet är skyddat med dubbel isolering.  

USB-uttag. Ethernet-uttag (RJ45).

SD kort. Nätbrunn.

Kensington stöldskydd. Jord. 

Viktiga instruktioner för att läsa och helt förstå. Användbar information eller tips att läsa.

Produkten har deklarerats återvinningsbar efter analys av dess livscykel i enlighet med ISO 14040 standarden. 

CE-märkningen indikerar överensstämmelse med EU-direktiv, särskilt LVD och EMC. 

Soptunnan med en kryssmarkering indikerar inom Europeiska unionen, att produkten måste genomgå selektiv avfalls-
hantering i enlighet med direktiv WEEE 2002/96/EC. Den här utrustningen får inte behandlas som hushållsavfall.
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1. KOMMA IGÅNG

1.1. PACKA UPP

Bild 1

Nr. Beteckning Antal

1 PEL102 eller PEL103 (beroende på modell) 1

2 Svarta säkerhetskablar, 3m, banan-banan, rak-rak 4

3 Svarta krokodilklämmor. 4

4 CD med bruksanvisningar och PEL Transfer programvara. 1

5 USB-Kabel typ A-B, 1,5 m. 1

6 Nätkabel 1,5m. 1

7 Transportväska. 1

8 Sats med stift och ringar för märkning av kablar och strömtänger för fasidentifiering. 12

9 2 GB SD kort (i instrumentet). 1

10 Adapter SD kort/USB. 1

11 Multifix (universellt monteringssystem). 1

12 Provningscertifikat. 1

13 PEL Säkerhetsdatablad. 1

14 Snabbstartsguide. 15

15 MA193 MiniFLEX® strömtänger (beroende på modell). 3

16 MA193 Säkerhetsdatablad (beroende på modell). 1

Tabell 1

190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18

FRANCE

ATTESTATION DE VERIFICATION
CHECKING ATTESTATION

Numéro de l'appareil :
Equipment number

Établi en usine, ce document atteste que le produit ci-dessus a été vérifié et est conforme aux
conditions d'acceptation définies dans nos procédures de fabrication et de contrôle.

Tous les moyens de mesure et d'essai utilisés pour vérifier cet appareil sont raccordés aux
étalons nationaux et internationaux soit par l'intermédiaire d'un de nos laboratoires de métrologie

accrédités COFRAC soit par un autre laboratoire accrédité.

Après sa mise en service, cet instrument doit être vérifié à intervalle régulier
auprès d'un service de métrologie agréé.

Pour tout renseignement veuillez contacter notre service après vente et d'étalonnage.

At the time of manufacture, this document certifies that the above product have been verified and

complies with acceptance conditions defined in our manufacturing and testing procedures.

Every test or measuring equipment used to verify this instrument are related to national

and international standards through one of our laboratories of metrology certified by french COFRAC

equivalent to NAMAS in the UK or through another certified laboratory.

After being in use, this instrument must be recalibrated within regular intervals

by an approved metrology laboratory. Please contact our after sales and calibration department:

Service après vente et d'étalonnage TEL: +33 (2) 31 64 51 55      FAX: +33 (2) 31 64 51 72

After sales and calibration department e-mail: info@manumesure.fr

WEB : www.manumesure.com

www.chauvin-arnoux.com

Vérifié par :
Tested by

ATTESTATION DE CONFORMITE
COMPLIANCE ATTESTATION

Nous certifions que ce produit a été fabriqué conformément aux spécifications
techniques de constuction applicables.

We certify that this product is manufactured in accordance with applicable
constructing specifications.

907 009 119 - 02/03

Type / Model :

Désignation de l'instrument :
Instrument designation

Signature :
Signature
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POWER & ENERGY LOGGER

English Cesky DeutschDansk

PEL102/103 safety sheet

Thank you for purchasing a Power & Energy Logger PEL102/103.

For best results from your instrument:
 read these operating instructions carefully,
 comply with the precautions for use.

WARNING, risk of DANGER! The operator must refer to these instructions 
whenever this danger symbol appears.
 
CAUTION! Risk of electric shock. The voltage on the parts marked with 
this symbol may be dangerous.

Equipment protected by double insulation.

USB socket.

Ethernet socket (RJ45).

Main power socket.

SD Card.

Kensigton anti-theft system.

Earth. 

The product has been declared recyclable after analysis of its life cycle 
in accordance with the ISO14040 standard. 

The CE marking indicates conformity with European directives, in 
particular LVD and EMC.

The rubbish bin with a line through it indicates that, in the European 
Union, the product must undergo selective disposal in compliance with 
Directive WEEE 2002/96/EC. This equipment must not be treated as 
household waste.

Definition of measurement categories

 Measurement category IV corresponds to measurements taken at the source 
of low-voltage installations.
Example: power feeders, counters and protection devices.

 Measurement category III corresponds to measurements on building 
installations.
Example: distribution panel, circuit-breakers, machines or fixed industrial 
devices.

 Measurement category II corresponds to measurements taken on circuits 
directly connected to low-voltage installations.
Example: power supply to domestic electrical appliances and portable tools.

Precautions for use  

This instrument and its accessories comply with safety standards IEC 61010-1, 
IEC 61010-031, and IEC 61010-2-030 for voltages of 1000 V in category III or 
600 V in category IV.
These precautions for use are imperative when using the instrument. Failure to 
comply with these instructions may lead to electric shocks, explosions or fire.

  The operator and/or the responsible authority must carefully read and clearly 
understand the various precautions to be taken in use. Sound knowledge 
and a keen awareness of electrical hazards are essential when using this 

PEL 103.

PEL102/103 Sikkerhedsdatablad PEL102/103 Sicherheitsdatenblatt PEL102/103

 PEL102  PEL103 

,
.

 

 
DBT CEM

(2002/96/EC) 

 CAT IV: 

 CAT III: 

 CAT II: 

Du har lige købt en  energi-recorder PEL102 eller PEL103, og vi takker for din tillid.

Sådan opnås der størst mulig nytte af apparatet:
 Læs denne betjeningsvejledning grundigt.
 Overhold forsigtighedsreglerne. 

ADVARSEL! Risiko for FARE! Hver gang operatøren støder på dette 
advarselstegn, skal nærværende betjeningsvejledning læses.
 
ADVARSEL, risiko for elektrisk stød. Den spænding, der anvendes i de 
dele, som er markeret med dette symbol, kan være farlig. 

Apparatet er beskyttet med dobbelt isolering.

USB stik.

Ethernet stik (RJ45).

Stik til el-nettet. 

SD kort.

Kensigton tyverisikringssystem.

Jord. 

Produktet er erklæret genvindeligt efter en livscyklusanalyse i henhold 
til standard ISO14040. 
 
CE-mærkningen er et bevis for at de europæiske direktiver overholdes, 
specielt lavspændingsdirektivet og EMC-direktivet.

Affaldsspanden med krydset betyder, at i Den europæiske Union 
skal dette produkt bortskaffes ved speciel sortering i henhold til det 
europæiske direktiv WEEE (2002/96/EC): apparatet må ikke bortskaffes 
som usorteret husholdningsaffald.

Definition af målekategorierne

 Målekategori IV svarer til målinger udført på lavspændingsinstallationens kilde.
Eksempler: Energitilførsel, målere og beskyttelsesanordninger.

 Målekategori III svarer til målinger udført i bygningens installation.
Eksempler: El-tavle, afbrydere, faste industrimaskiner eller apparater.

 Målekategori II svarer til målinger udført på kredsløb, som er direkte tilsluttet 
til lavspændingsinstallationen.
Eksempler: Forsyning af elektriske apparater i husholdningen eller bærbare 
redskaber.

Forsigtighedsregler  

Dette apparat og tilbehøret overholder sikkerhedsstandarderne IEC 61010-1, IEC 
61010-031 og IEC 61010-2-030 for spændinger på 1000 V i kategori III, eller på 
600 V i kategori IV.
Overholdes forsigtighedsreglerne for anvendelse ikke, kan det forårsage risiko 
for elektrisk stød, brand, eksplosion, destruktion af apparatet og installationerne.

  Operatøren og/eller den ansvarlige myndighed skal læse og forstå de 
forskellige forsigtighedsregler for anvendelse grundigt. Det er absolut 
nødvendigt at have et godt kendskab til og fuld bevidsthed om risikoerne 
for de elektriske farer ved al benyttelse af dette apparat. 

 Brug kun de ledninger og det ekstraudstyr, som følger med apparatet. 

Sie haben einen Energie- und Leistungslogger PEL102 bzw. PEL103 erworben, 
wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. 

Damit die optimale Nutzung des Geräts gewährleistet ist:
 Lesen Sie aufmerksam diese Bedienungsanleitung,
 Beachten Sie genau die Benutzungshinweise. 

ACHTUNG, GEFAHRENRISIKO! Sobald dieses Gefahrenzeichen auftritt, 
ist der Bediener verpflichtet, die Anleitung zu Rate zu ziehen.
 
ACHTUNG! Gefahr eines elektrischen Stromschlags.  Mit diesem Symbol 
gekennzeichnete Teile stehen möglicherweise unter Gefahrenspannung!

Das Gerät ist durch eine doppelte Isolierung geschützt.

USB-Anschluss.

Ethernet-Anschluss (RJ45).

Netzanschluss.

SD Karte.

Kensigton-Diebstahlschutz.

Erde. 

Die Lebenszyklusanalyse des Produkts gemäß ISO14040 hat ergeben, 
dass das Produkt als recyclingfähig eingestuft wird. 
 
Die CE-Kennzeichnung zeigt an, dass das Gerät die EMV- und 
Niederspannungsrichtlinien erfüllt.

Der durchgestrichene Mülleimer bedeutet, dass das Produkt in der 
europäischen Union gemäß der Richtlinie WEEE 2002/96/EC einer 
Abfalltrennung unterzogen werden muss. Das Produkt darf nicht als 
Haushaltsmüll entsorgt werden.

Definition der Messkategorien

 Die Messkategorie IV bezieht sich auf Messungen, die an der Quelle von 
Niederspannungsinstallationen durchgeführt werden.
Beispiel: Stromzufuhr, Zähler und Schutzgeräte.

 Die Messkategorie III bezieht sich auf Messungen, die an Gebäudeinstallationen 
durchgeführt werden.
Beispiel: Verteilertafel, Schalter, fest installierte, industrielle Maschinen oder 
Geräte.

 Die Messkategorie II bezieht sich auf Messungen, die an Kreisen durchgeführt 
werden, die direkt an Niederspannungsinstallationen angeschlossen sind.
Beispiel: Stromversorgung für Haushaltsgeräte und tragbare Werkzeuge.

Sicherheitshinweise  

Dieses Gerät und sein Zubehör entsprechen den Sicherheitsnormen IEC 61010-1, 
IEC 61010-031 und IEC 61010-2-030 in der Messkategorie III für Spannungen bis 
1 000 V und in der Messkategorie IV für Spannungen bis 600 V.
Die Nichtbeachtung der Bedienungshinweise kann zu Gefahren durch elektrische 
Schläge, durch Brand oder Explosion, sowie zur Zerstörung des Geräts und der 
Anlage führen.

  Der Benutzer bzw. die verantwortliche Stelle müssen die verschiedenen 
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English 
 

Mini FLEX
®

 MA193 Safety Datasheet 
 

Thank you for purchasing a Mini FLEX
®

 MA193 #exible current sensor . For best results from 
your instrument: 
  read  these operating instructions carefully, 
  comply  with the precautions for use. 
 

 

WARNING, risk of HAZARD! The operator must refer to these instructions 
whenever this danger symbol appears. 

 
Equipment protected throughout by double insulation. 

 

Must not be applied to or removed from uninsulated hazardous live conductors. 
Type B current sensor as per IEC 61010-2-032.  

 

The CE marking indicates conformity with European directives, in particular 
LVD and EMC. 

 

The rubbish bin with a line through it indicates that, in the European Union, the 
product must undergo selective disposal in compliance with Directive WEEE 
2002/96/EC. This equipment must not be treated as household waste. 

  

De$nition of measure ment categories: 
  Measurement category IV corresponds to measurements taken at the source of low-voltage 

installations.  
Example: power feeders, counters and protection devices.  

  Measurement category III corresponds to measurements on building installations. 
Example: distribution panel, circuit-breakers,  machines or #xed industrial devices.  

  Measurement category II corresponds to measurements taken on circuits directly connected 
to low-voltage installations. 
Example: power supply to electro-dom estic devices and portable tools.  

 

Technical speci$cations 
Maximum current: 12 kA 
Measurement category: 600 V CAT IV / 1000 V CAT III 
Pollution degree: 2 
 

Environmental conditions 
Operating temperature: -10°C to 50°C 
Humidity: 85% up to 42 °C (decreasing linearly to 75% at 50 °C) 
Altitude: 2 000 m 
 

Precautions for use 
This sensor is protected against voltages that do not exceed 1,000 V to earth in CAT III or 
600 V CAT IV. 
The protection provided by the sensor may be impaired if it is used other than as speci#ed by 
the manufacturer. 
  Do not exceed the rated maximum voltage and current or the measurement category.  
  Observe the conditions of use, namely the temperature, the relative humidity, the altitude, the 

level of pollution, and the place. 
  Do not use the sensor if its casing is open, damaged or incorrectly reassembled. Before each 

use, check the integrity of the coil insulation. 
  Use suitable personal protective equipment when parts at hazardous voltages may be 

accessible in the installation where the measurement is made or de-energize the installation. 
  All troubleshooting and metrological checks must be done by competent, accredited 

personnel. 
 

Cleaning 
  Disconnect the sensor. 
  Use a soft cloth, dampened with soapy water. Rinse with a damp cloth and dry rapidly with a 

dry cloth or forced air. Do not use alcohol, solvents, or hydrocarbons.  

 

 Cesky 
 

Mini FLEX
®

 MA193 Bezpe č nostní list 
 

Děkujeme vám, že jste si zakoupili p řístroj Mini FLEX
®

 MA193 – #exibilní sníma č  proudu . 
Pro dosažení co nejlepších výsledk ů při práci s p řístrojem dodržujte následující: 
  Pozorn ě si přečtěte tyto pokyny k použití. 
  P ři použití  dodržujte příslušná opat ření. 
 

 

POZOR, NEBEZPE Č Í! Každý výskyt tohoto symbolu vyžaduje p řečtení těchto 
pokynů uživatelem. 

 
Za řízení je chrán ěno dvojitou izolací. 

 

Není povoleno p řipojovat ani odpojovat od vodi čů pod nebezpe čným nap ětím. 
Sníma č proudu typ B dle normy IEC 61010-2-032.  

 

Zna čka CE ozna čuje shodu se sm ěrnicemi EU, konkrétn ě se sm ěrnicemi LVD a 
EMC. 

 

Symbol odpadkového koše s p řeškrtnutím ozna čuje, že v rámci Evropské unie 
je třeba s produktem p ři likvidaci nakládat jako s t říděným odpadem dle 
sm ěrnice WEEE 2002/96/EC. Toto za řízení nelze považovat za domovní 
odpad. 

  

De$nice kategorií m ěř ení: 
  Kategorie m ěření IV odpovídá m ěření provád ěnému na zdroji nízkonap ěťových instalací.  

P říklad: napájecí za řízení, m ěřiče a ochranná za řízení.  
  Kategorie m ěření III odpovídá m ěření u domovních instalací. 

P říklad: rozvad ěč e, jisti če, stroje nebo stabilní pr ůmyslová za řízení.  
  Kategorie m ěření II odpovídá m ěření provád ěnému na obvodech p římo připojených 

k nízkonap ěťovým instalacím. 
P říklad: napájení elektrických p řístrojů pro domácnost a p řenosných nástroj ů.  

 

Technické speci$kace 
Maximální proud: 12 kA 
Měřící kategorie: 600 V CAT IV / 1000 V CAT III 
Úrove ň zne čištění: 2 
 

Podmínky prost ředí 
Provozní teplota: -10°C až 50°C 
Vlhkost: 85% p ři teplotě 42°C (klesající úm ěrně na 75 % p ři teplotě 50°C) 
Nadmo řská výška: 2 000 m 
 

Varování týkající se použití 
Tento sníma č je chrán ěn před nap ětím, které nep řekra čuje 1 000 V vzhledem k uzemn ění 
v kategorii CAT III nebo 600 V v kategorii CAT IV. 
Ochrana poskytovaná sníma čem m ůže být narušena, je-li p řístroj používán jiným zp ůsobem, 
než jaký uvádí jeho výrobce. 
  Nepřekra čujte maximální jmenovité nap ětí a proud ani nem ěňte kategorii m ěření.  
  Dodržujte podmínky použití, konkrétn ě teplotu, relativní vlhkost, nadmo řskou výšku, intenzitu 

zne čištění a umíst ění. 
  Nepoužívejte sníma č, je-li jeho kryt otev řen, poškozen nebo nesprávn ě sestaven. P řed 

každým použitím zkontrolujte, zda není porušena izolace cívky. 
  Používejte vhodné ochranné vybavení, jestliže m ůže p ři měření dojít ke kontaktu s částmi 

pod nebezpe čným nap ětím nebo odpojte instalaci z napájení. 
  Odstran ění závad a metrologické kontroly musí provád ět kompetentní pracovníci 

s p říslušným oprávn ěním. 
 

Č išt ění  
  Odpojte sníma č. 
  Použijte jemný had řík, namo čený do mýdlové vody. Namo čeným had říkem sníma č umyjte a 

okamžitě vysušte suchým had říkem nebo proudem vzduchu. Nepoužívejte lihy, rozpoušt ědla 
nebo uhlovodíky. 

 

Mini FLEX
®

 M
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®
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Español 
 

Ficha de seguridad Mini FLEX
®

 MA193 
 

Acaba de adquirir un sensore #exible Mini FLEX
®

 MA193  y le agradecemos la con#anza ha 
depositado en nosotros. 
Para conseguir las mejores prestaciones de su instrumento: 
  lea atentamente el manual de instrucciones, 
  respete  las precauciones de uso. 
 

 

¡ATENCIÓN, riesgo de PELIGRO! El operador debe consultar el presente 
manual cada vez que visualiza este símbolo de peligro. 

 
Aparato protegido mediante doble aislamiento. 

 

No está autorizado aplicar o quitar sensores sobre los conductores bajo tensión 
peligrosa. Sensor de corriente de tipo B según IEC 61010-2-032.  

 
La marca CE indica la conformidad con las directivas europeas DBT y CEM. 

 

El contenedor de basura tachado indica que, en la Unión Europea, el producto 
será objeto de una recogida selectiva de acuerdo con la directiva DEEE 
2002/96/EC. Este equipo no se debe tratar como un residuo doméstico. 

  

De$nición de las ca tegorías de medida 
  La categoría de medida IV corresponde a las medidas realizadas en la fuente de instalación 

 Français 
 

Fiche de sécurité Mini FLEX
®

 MA193 
 

Vous venez d’acquérir un capteur de courant Mini FLEX
®

 MA193  et nous vous remercions 
de votre con#ance. Pour obtenir le meilleur service de votre appareil :   
  lisez  attentivement cette notice de fonctionnement, 
  respectez  les précautions d’emploi. 
 

 

ATTENTION, risque de DANGER ! L’opérateur doit consulter la présente notice 
à chaque fois que ce symbole de danger est rencontré. 

 
Appareil protégé par une isolation double. 

 

Application ou retrait non autorisé sur les conducteurs sous tension 
dangereuse. Capteur de courant type B selon IEC 61010-2-032.  

 

Le marquage CE indique la conformité aux directives européennes, notamment 
DBT et CEM. 

 

La poubelle barrée indique que, dans l’Union Européenne, le produit fait l’objet 
d’une collecte sélective conformément à la directive DEEE 2002/96/EC. Ce 
matériel ne doit pas être traité comme un déchet ménager. 

  

Dé$nition des catégories de mesure 
  La catégorie de mesure IV correspond aux mesurages réalisés à la source de l’installation 

basse tension. 

 

Scheda di s

Avete appena acquistato un 
ringraziamo per la #ducia che ci ave
Per ottenere le migliori prestazioni
  leggete  attentamente le presenti
  rispettate  le precauzioni d’uso.
 

 

ATTENZIONE, rischio
manuale ogni volta

 
Strumento protetto

 

Applicazione o ri
pericolosa. Sensore 

 

La marcatura CE indi
DBT e CEM. 

 

La pattumiera sbarr
di smaltimento di~
questo materiale non

 

De$nizione delle ca tegorie
  La categoria di misura IV corrisponde

15 1614
ON/OFF BUTTON:
- To turn ON: Connect the power cord 

into an AC outlet. 
- To turn OFF: Disconnect the power cord 

from the AC outlet, then press the ON/
OFF button for >2s. 

NOTE: The instrument cannot be turned OFF 
while connected to an AC outlet or if a recording 
is in progress.

TOP VIEW: Lead Inputs

BOTTOM VIEW: Connections

Voltage Inputs

Location for Color-coded ID Markers

(see page 4 for input connection diagram)

Power Cord
Connection

SD Card
Slot

USB 
Connection

Ethernet 
RJ 45

Current Inputs

ENTER BUTTON 

(PEL103 Only):

Displays partial energies (long push).

PEL 102

Same features as the PEL 103  

without the LCD display, Enter  

or Navigation buttons.

PEL 103

NAVIGATION BUTTON 

(PEL103 Only):

Enables browsing and the selection  
of data view.

CONTROL BUTTON:

Starts/stops the recording session and enables/
disables Bluetooth.

The function is obtained by a 2 s press on the 
CONTROL button, which causes the lighting of 
the REC LED for 3s followed by the Bluetooth LED, 
one after another.

REC LED (START/STOP)

- A release while lit starts recording (if stopped)

- A release while lit stops recording (if started)

BLUETOOTH LED (ON/OFF)

- A release while lit enables Bluetooth  
(if disabled)

- A release while lit disables Bluetooth (if 
enabled)

Control Features

TOP VIEW: Lead Inputs

BOTTOM VIEW: Connections

Voltage InputsVV

Location for Color-coded ID Markersr

(see page 4 for input connection diagram)

Power Cord
Connection

SD Card
Slot

USB
Connection

Ethernet
RJ 45

Current Inputs
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QUICK START GUIDE OF THE PEL 102/103 (GB)
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1.2. LADDA BATTERIERNA
Före första användningen måste batterierna vara fulladdade vid en temperatur mellan 0 och 40°C.

Anslut nätkabeln till instrumentet och till elnätet.

Instrumentet startar.  
Indikeringslampan  lyser tills batteriet är helt urladdat uppladdat. 

120 V ± 10 %, 60 Hz

230 V ± 10 %, 50 Hz

V1 V2 V3 N

1000V CAT III 600V CAT IV

I1 I2 I3

ON/OFF

START/STOP REC OL

POWER & ENERGY LOGGER

Laddning av helt urladdat batteri tar ca 5 timmar. 

Bild 2

 
Efter en längre tids förvaring kan batteriet vara helt urladdat. I så fall blinkar indikeringslampan  två gånger 
per sekund. Det krävs då fem kompletta upp- och urladdningscykler för att instrumentet ska återfå 95 % av 
sin kapacitet.
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2. PRODUKTEGENSKAPER

2.1. BESKRIVNING
PEL: Effekt & Energilogger

PEL 102/103 är två lättanvända Effekt & Energiloggers (en-, två-, och trefas Y och ).

PEL erbjuder alla nödvändiga funktioner för effekt/energi dataloggning i de flesta 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz och DC
distributionssystem i världen, med många anslutningsmöjligheter. PEL är utvecklad för att fungera i 1 000 V CAT III 
och 600 V CAT IV miljöer.

PEL har ett kompakt utförande och kan integreras i många distributionsskåp.

PEL har följande mät- och beräkningsfunktioner:

 Direkt spänningsmätning upp till 1 000 V CAT III och 600 V CAT IV

 Direkt strömmätning med strömtång MA193 från 50 mA upp till 10 000 A

 Mätning av aktiv effekt (W), reaktiv effekt (VAR) och skenbar effekt (VA)

 Mätning av aktiv energi på nät- och lastsidan (Wh), reaktiv energi 4-kvadrant (varh) och skenbar energi (VAh)

 Effektfaktor (PF), cos , och tan 

 Crestfaktor  

 Total harmonisk distorsionsfaktor (THD) i spänning och ström

 Övertoner av spänning och ström från den grundläggande signalen upp till den 50:e ordningen för att 50/60 Hz 

 Frekvensmätningar 

 RMS och DC-mätning med 128 sampels/cykel samtidigt på varje fas

 Briljantblå trippel LCD display på PEL103 (3 faser visas samtidigt)

 Lagring av mätningar och beräkningsresultat på SD eller SDHC kort

 Automatisk igenkänning av de olika typerna av strömtänger

 Konfiguration av omsättningsförhållanden för strömmar och spänningar på externa omvandlare

 Stöder 17 olika typer av anslutningar eller elektriska distributionssystem 

 USB, LAN, och Bluetooth kommunikation 

 PEL Transfer programvara för datainsamling och realtids kommunikation med en PC
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2.2. FRAMSIDA

V1 V2 V3 N

1000V CAT III 600V CAT IV

I1 I2 I3V1 V2 V3 N

1000V CAT III 600V CAT IV

I1 I2 I3

ON/OFF

START/STOP REC OL

ON/OFF

START/STOP REC OL

POWER & ENERGY LOGGERPOWER & ENERGY LOGGER

PEL 103
POWER & ENERGY LOGGER

8

9

1

2

6

7

5

4

3PEL 102
POWER & ENERGY LOGGER

AB AB AB ABAB AB

ACD

Bild 3

Fyra anslutningar för spänningskablarna.

Tre anslutningar för strömtänger.

Hårt hölje med gummibeläggning. 

Digital LCD display för mätdata, beräkningsresultat och inställningar (se § 2.10).

Två (PEL102) eller fyra (PEL103) funktionstangenter (se § 2.9).

    A   Till/Från tangent    B   Kontroll tangent    C   Navigations tangent    D   Enter tangent

Nio lysdioder LED för statusinformation (se § 2.11).

Anordning för Kensington stöldskydd (se § 2.8).

USB och Ethernet anslutningar, SD minneskortplats och skydd för anslutningar.

Standard stickkontakt (IEC C7 inte polariserad) för 110/250 VAC elnät. 

2

3

4

5

6

7

8

9

1
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2.3. BAKSIDA

Disconnect all inputs

before opening the

battery compartment

Only replace with 8.4V 

NiMH custom battery pack

WARNING!

MADE IN FRANCE

Power Supply:

110-250V      AC 50/60Hz 30VA

2

3

1

Bild 4

Fyra magneter (ingjutna i gummihöljet).

Sex infällda Torx® skruvar (bara för service vid fabrik)

Plats för Multifix tillbehör (se § 2.7). 

2

3

2.4. MÄTINGÅNGAR

1

2 3

Bild 5

                

Spänningsingångar (säkerhets-banankontakter).

Strömingångar (4-poliga kontakter).

2

3

1

1
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Vid mätningar på fler faser, börja med att märka tillbehör och mätingångar med färgkodade stiften som medföljde instrumentet; 
varje anslutning tilldelas varsin färg.

Anslut mätkablarna till PEL på det här sättet:

 Mätning av strömmar: 4-poligt anslutningar I1, I2, I3 

 Mätning av spänning: Anslutningarna V1, V2, V3 och N 

Mätkablarna måste anslutas till kretsen som skall övervakas enligt gällande kopplingsschema. Glöm inte att definiera omsätt-
ningsförhållandena för ström och spänning vid behov.

2.5. MONTERING AV FÄRGKODER

 
Läs igenom säkerhetsdatabladet innan strömtängerna ansluts.

Tolv uppsättningar av färgkodade ringar och insatser levereras med PEL instrumentet, som aktuella strömtänger, kablar och 
ingångar märks med.

 Lossa lämpliga insatser och placera dem i hålen under ingångarna (stora insatser för strömingångar, små insatser för spän-
ningsingångar).

 Fäst ringar av samma färg på ändarna till kablarna som du ansluter till respektive ingång.

Bild 6

2.6. ANSLUTNINGAR

2 3 4

1

Bild 7

Nätkabelanslutning (se § 3.1.1).

SD-kortplats (se § 3.3.3).

USB kontakt (se § 3.3.4).

Ethernet RJ 45 kontakt (se § 3.3.6).

2

3

4

1
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2.7. MONTERING

     
Starka magnetfält kan skada hårddiskar eller medicintekniska produkter. 

PEL ska placeras i ett välventilerat rum vars temperatur inte överstiger de värden som specificeras 
vid § 5.6.

PEL 102/103 kan monteras på en plan ferromagnetisk vertikal yta med hjälp av de inbyggda mag-
neterna. 

PEL 102/103 kan också fästas med Multifix-universal-kit på plana vertikala ytor (se nr. 11 på  
Tabell 1).
Multifix har både en stark magnet för metallytor samt ett dubbel-ledat gångjärn för upphängning 
på dörrkanter och krokar.

2.8. STÖLDSKYDD
PEL 102/103 har en anordning för Kensington stöldskydd (se nr. n°7 på Bild 3), (finns tillgänglig i kontors- och datorbutiker) som 
i kombination med en stålvajer förhindrar stöld. 

2.9. TANGENTFUNKTIONER

Tangent Beskrivning

Till/Från tangent:
Slår PÅ eller AV instrumentet (se § 3.1).
Anmärkning: Så länge som instrumentet är anslutet till elnätet eller så länge som en inspelning pågår, kan 

detinte stängas. 

Kontroll tangent:
Startar/stoppar inspelningen och aktiverar/inaktiverar Bluetooth (se§ 3.2). 

Enter tangent (PEL103):
Långt tryck: Visar partiella energier (se § 3.5.1). 

Navigations tangent (PEL103):
Välja och bläddra igenom data som visas på LCD-skärmen (se § 3.5). 

Tabell 2

Bild 8

Bild 9
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2.10. LCD DISPLAY (PEL 103)

2

3

5

1 4

Bild 10

Fas

Procentindikering (0 - 100 %) av de PEL inställningar för hela området eller full last som användaren programmerat i PEL-
Transfer. Mätningar eller titlar på displaysidor

Mätvärden

Mätenheter  

De nedre och övre displayfälten ger följande information: 

2

3

4

1

5

De nedre och övre displayfälten ger följande information: 

Symbol Beskrivning

Reverserad av fasföljd eller fas saknas (bara vid 3-fas system)

Data finns tillgängliga för inspelning (saknas denna information kan ett internt problem finnas)

Indikering av effektkvadrant

Mätläge (ärvärden)

Effekt och energiläge

Övertonsläge

Min/Max läge

Informationsläge

Används inte

Tabell 3
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2.11. LED STATUS

ON/OFF

START/STOP REC OL

5

4

3

2

1

7

8 9

6

Bild 11

LED & färg Status

1

Grön LED: Inspelningsstatus
LED blinkar en gång var 5:e sek: Logger i standby (inte inspelning)
LED blinkar två gånger var 5:e sek: Logger i inspelningsläge

2

Blå LED: Bluetooth
LED AV: Bluetooth inaktiverat
LED PÅ: Bluetooth aktivt, men sänder inte
LED blinker två gånger varje sekund: Bluetooth aktivt, sändning pågår

3

Röd LED: Fasföljd
AV: Fasföljden är korrekt
LED blinker en gång per sekund: Fasföljden är fel

4

Röd LED: Överlast
AV: Ingen överlast på ingångarna
LED blinker en gång per sekund: Överlast på minst en ingång
LED PÅ: Indikerar att en strömtång är antingen felkopplad eller saknas

5

Röd/grön LED: SD-kort status
Grön LED PÅ: SD-kort är OK 
Röd LED blinkar fem gånger var 5:e sek: SD-kort är fullt
Röd LED blinkar fyra gånger var 5:e sek: Minneskapacitet för högst 1 vecka
Röd LED blinkar tre gånger var 5:e sek: Minneskapacitet för högst 2 veckor
Röd LED blinkar två gånger var 5:e sek: Minneskapacitet för högst 3 veckor
Röd LED blinkar en gång var 5:e sek: Minneskapacitet för högst 4 veckor
Röd LED PÅ: SD-kort saknas eller är spärrat

6

Gul/Röd LED: Batteristatus
När nätkabeln är ansluten laddas batteriet tills det är fullt.
LED AV: Batteri fullt 
Gul LED PÅ: Batteriet laddas
Gul LED blinkar en gång per sekund: Batteriet laddas igen efter en fullständig urladdning
Röd LED blinker två gånger per sekund: Lågt batteri (ingen strömförsörjning tillgänglig)
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LED & färg Status

7

under  
PÅ/AV tangenten

Grön LED: AV/PÅ
LED PÅ: Extern strömförsörjning tillgänglig
LED AV: Ingen extern strömförsörjning

8

inbyggt i  
kontaktdonet

Grön LED: Ethernet
LED AV: Inte aktivt
LED blinkar: Aktivt

9

inbyggt i  
kontaktdonet

Gul LED: Ethernet
LED AV: Stacken gick inte att initiera eller Ethernet styrenheten gick inte att initiera
Långsam blinkning (1 gång per sekund): Stacken korrekt initierad 
Snabb blinkning (10 gånger per sekund): Ethernet styrenheten korrekt initierad
Blinkar två gånger, sedan paus: DHCP (nätverksprotokoll) fel
LED PÅ: Nätverk initierat och klart för användning

Tabell 4

2.12. MINNESKAPACITET
PEL accepterar FAT32 formaterade SDHC kort på upp till 32 GB i kapacitet. Överföring av sådana datamängder kan - beroende 
på PC prestanda och anslutning - ta lång tid och intensivt belasta datorn. Dessutom kan vissa datorer få problem att hantera en 
så stor mängd data och kalkylblad och accepterar endast en begränsad mängd data.

Vi rekommenderar att data optimeras på SD-kort och bara spela in de mätningar som är nödvändiga. För information: Vid  
30-dagars inspelning med en 10 minuters sammanhängande intervall, inspelning av 1 sekunds data och övertoner på ett 4-ledar 
3-fas nät, skulle förbruka ungefär 3,2 GB lagringsutrymme. Om övertoner inte behövs, och dess inspelning är inaktiverad, kom-
mer det nödvändiga utrymmet att reduceras till ca 0,52 GB.

De rekommenderade maximala inspelningstiderna är:

 Två dagar när inspelningen inkluderar sammanlagda värden, 1 sekunds data och övertoner;

 En vecka när inspelningen inkluderar sammanlagda värden och 1 sekunds data men inte övertoner;

 Ett år när inspelningen endast innehåller sammanlagda värden. 

Dessutom bör inte mer än 32 förlopp lagras på SD-kortet.

 
Anmärkning: Vid inspelningar med övertoner (varaktighet längre än en vecka) eller med en varaktighet 
längre än en månad, måste SDHC kort av klass 4 eller högre användas. 

Vi rekommenderar inte att använda Bluetooth för att ladda ner stora sessioner då det kommer att ta mycket lång tid. Om Bluetooth 
nedladdning krävs, överväg att inte att ladda ner 1 sekunds data och övertoner. Utan dem kommer samma 30 dagars inspelning 
att minskas till bara 2,5 MB.

Däremot kan nedladdning via USB eller Ethernet vara acceptabelt, beroende på sessionens storlek och nätverkets hastighet. För 
snabbare nedladdningar, rekommenderar vi att sätta in SD-kortet direkt i datorn eller i extern kortläsare.  
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3. ANVÄNDNING

 
Viktigt: 

4.3

PEL är enkel att använda:
  Loggern måste konfigureras innan inspelning. Inställningarna görs med PEL-Transfer programvara (se avsnitt 4.3). För att 

undvika oavsiktliga inställningar i PEL kan den inte programmeras under inspelning.
  När strömförsörjningen kopplas till PEL slås den på automatiskt (se § 3.1.1).

  Inspelningen startas genom att trycka på Kontroll tangenten  (se § 3.2).
  PEL stängs av efter en bestämd tid, när strömmen bryts eller när inspelningen är klar (se 3.1.2).

3.1. STARTA INSTRUMENTET
3.1.1. STARTA PEL

 Anslut nätkabeln till PEL. Anslut nätkabeln till ett eluttag med hjälp av nätsladden. Instrumentet startar automatiskt. Om så 
inte är fallet, tryck på Till/Från-tangenten.

 Grön LED under Till/Från tangenten lyser när PEL är ansluten till strömförsörjningen.

 

Anmärkning: 

3.1.2. STÄNGA AV PEL

PEL kommer inte att stänga av sig själv om den är ansluten till en strömkälla eller om en inspelning pågår (eller väntande). 

Anmärkning: Detta fungerar som en förebyggande åtgärd för att förhindra att användaren avslutar en inspelning oavsiktligt eller 
av misstag.

För att stänga av PEL gör så här: 

 Dra ur nätkabeln ur vägguttaget.

 Tryck på Till/Från tangenten i mer än 2 sekunder tills alla lysdioder tänds. Släpp sedan Till/Från tangenten. 

 Alla lysdioder och displayen stängs av när PEL stängs.

 Om PEL har strömförsörjning, kommer den inte att stängas av. 

 Om en inspelning väntar eller pågår, kommer den inte att stängas av.

3.2. STARTA/STOPPA EN INSPELNING OCH AKTIVERA BLUETOOTH
Inspelningar loggas endast på SD kortet.

För att starta en inspelning gör så här:

 Sätt in SD kortet i PEL.

 Använd Kontroll tangenten  för att starta eller stoppa en inspelning och att aktivera eller inaktivera Bluetooth.

 Tryck på Kontroll tangenten mindre än 2 sekunder och släpp den. 

 Grön REC LED (se nr. 1 på Bild 11 bild 11) tänds under 3 s, följt av blå Bluetooth LED (se nr. 2 på Bild 11) under 3 s - efter 
varandra. Under tiden varje LED lyser kan du kontrollera dess tillhörande funktion som beskrivs nedan.
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 Släpps Kontroll tangenten när respektive LED lyser (endast under de 3 sekunder som den lyser) erhålls följande funktioner:
 REC LED (START/STOPP)

–  Släpps tangenten medan denna LED lyser: Startar inspelningen (om inspelning är AV)

–  Släpps tangenten medan denna LED lyser: Stoppar inspelningen (om inspelning är PÅ)

 BLUETOOTH LED (PÅ/AV)

–  Släpps tangenten medan denna LED lyser: Slås Bluetooth PÅ (om Bluetooth är AV)

–  Släpps tangenten medan denna LED lyser: Slås Bluetooth AV (om Bluetooth är PÅ)

 
Anmärkning:

3.3. ANSLUTNINGAR

Bild 12

3.3.1. STRÖMFÖRSÖRJNING OCH PEL-ANSLUTNINGAR

PEL strömförsörjs med standard AC nätspänning via en extern nätkabel med en inte-polariserad kontakt. Den här nätkabeln finns 
tillgänglig i många datorbutiker. Om du byter ut den, se till att en köpa en med inte-polariserad kontakt. Nätkablar finns också 
tillgängliga från fabrik.

PEL kan strömförsörjas med 110 V eller 230 V (± 10 %), 50/60 Hz, och är globalt kompatibel med alla matningsspänningar.

 När matningsspänningen plötsligt avbryts (strömavbrott, nätkabeln tas bort), instrumentet att fungera på batteridrift i ca 30 
minuter. 

 PEL har en integrerad, programmerbar energisparfunktion: den är reglerbar mellan 3 och 15 minuter och kan deaktiveras.

 När batteriets spänning blir för lågt (den röda indikeringslampan  blinkar två gånger per sekund) kan instrumentet släckas. 
Det startar om igen så snart det kopplas till ett nätuttag.

 När instrumentet inte är anslutet till nätspänning kan den slås på med PÅ/AV Till/Från tangenten (se § 3.1).

 När instrumentet inte är anslutet till nätspänning och ingen inspelning pågår eller väntar, kan det stängas av med Till/Från 
tangenten (se § 3.1).

1
Uttag för nätkabel

SD-kortplats

USB-kontakt

Ethernet RJ 45
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3.3.2. STANDBY LÄGE (OCH DISPLAYLJUSSTYRKA)

När instrumentet är PÅ och det inte finns någon aktivitet under en specificerad tidsperiod, går LCD-displayen (PEL103) automa-
tiskt in i standby läge. 
Mätningar och inspelningar hålls aktiva, men bakgrundsbelysningen är nedtonad till standby nivå, programmerad med
PEL Transfer (se § 4.3.1).
För att återställa displayenheten till den normala ljusstyrkan, tryck på Enter- eller Navigeringstangenten.
Anmärkning: Displayenhetens normala ljusstyrka programmeras också via PEL Transfer (se § 4.3.1).

3.3.3. MINNESKORT (SD-KORT)

PEL 102/103 lagrar data på ett SD-kort. PEL stödjer SD-kort på upp till 2 GB och FAT32 formaterat SDHC-kort (från 4 till 32 GB).

 Börja med att formatera det medföljande SD-kortet.

 Det är rekommenderat att SD-kortet kan formateras med PEL Transfer när instrumentet är anslutet och ingen inspelning pågår 
eller är programmerad.

 Formatering är möjligt utan begränsning när SD-kortet är instoppat direkt i en PC.

 För att möjliggöra inspelningar eller formatering, måste SD-kortet låsas upp.

 S.k. ”Het” borttagning av SD-kortet är möjlig när ingen inspelning pågår.

PEL filer använder korta namn (8 tecken), till exempel Ses00004.

3.3.4. PEL ANSLUTNING VIA USB

PEL102/103 är anpassad för att anslutas till en PC via en USB typ A eller typ B kontakt, som används för att konfigurera PEL, 
förbereda en inspelning (i realtids anslutning) och hämta inspelade sessioner.

 
Anmärkning: 

3.3.5. PEL ANSLUTNING VIA BLUETOOTH 

The PEL102/103 är anpassad för Bluetooth trådlös anslutning till en dator. Bluetooth anslutningen kan användas för att konfigurera 
PEL, förbereda en inspelning och ladda ner inspelade sessioner.
För datorer utan Bluetooth-funktion, använd en Bluetooth/USB-adapter som kan anslutas till en ledig USB-port på datorn.
Standard Windows drivrutin bör automatiskt kunna installera enheten.
Parningproceduren varierar beroende på operativsystem, Bluetooth enhet och drivrutiner.
Om nödvändigt är standard parningskod 0000. Paringskoden kan ändras med programvaran PEL Transfer.

3.3.6. PEL ANSLUTNING VIA ETHERNET LAN 

En LAN-anslutning kan användas för att visa realtidsdata och instrumentstatus, konfigurera PEL, ställa in en inspelning och hämta 
inspelade sessioner.

IP adress: 
PEL har en IP adress.
Vid instrumentkonfiguration med PEL Transfer, om “Aktivera DHCP” (dynamisk IP-adress) kryssrutan är markerad, skickar
instrumentet en begäran till nätverkets DHCP-server för att automatiskt erhålla en IP-adress. 
Internetprotokollet som används är UDP. Standardport är 3041. Den kan ändras med PEL Transfer och tillåta att datorn ansluts 
till flera PEL instrument med en router.

 
Anmärkning

. 
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3.4.1. ENFAS 2-LEDARE

Källa Last

För enfas 2-ledarmätningar (med en strömtång):

 Anslut mätledare N till neutralledaren 

 Anslut mätledare V1 till fasledare L1  

 Anslut strömtång på fasledare L1  

Kontrollera att strömpilen på strömtången pekar mot lasten. Detta säkerstäl-
ler korrekt fasvinkel för effektmätningar och andra fas-känsliga mätningar. 

N

L1

V1 V2 V3 N I1 I2 I3

Bild 13

3.4.2. TVÅFAS 3-LEDARE (TVÅFAS FRÅN TRANSFORMATOR MED MITTANSLUTNING)

För tvåfas 3-ledarmätningar (med två strömtänger):

 Anslut mätledare N till neutralledaren 

 Anslut mätledare V1 till fasledare L1 

 Anslut mätledare V2 till fasledare L2 

 Anslut strömtång I1 på fasledare L1  

 Anslut strömtång I2 på fasledare L2 

Kontrollera att strömpilen på strömtängerna pekar mot lasten. Detta säker-
ställer korrekt fasvinkel för effektmätningar och andra fas-känsliga mätningar.
 

N

L1

L2

L2 L1

N

V1 V2 V3 N I1 I2 I3

Bild 14

3.4.3. TREFASNÄT MED 3-LEDARE  

3.4.3.1. Trefas 3-ledare ( 2 strömtänger)

För trefas 3-ledarmätningar (  med två strömtänger):

 Anslut mätledare V1 till fasledare L1 

 Anslut mätledare V2 till fasledare L2

 Anslut mätledare V3 till fasledare L3 

 Anslut strömtång I1 på fasledare L1  

 Anslut strömtång I3 på fasledare L3

Kontrollera att strömpilen på strömtängerna pekar mot lasten. Detta säker-
ställer korrekt fasvinkel för effektmätningar och andra fas-känsliga mätningar.

L1

L2

L3

V1 V2 V3 N I1 I2 I3

L2 L1

L3

Bild 15

3.4. ELDISTRIBUTIONSSYSTEM OCH PEL-ANSLUTNINGAR  
Det här kapitlet beskriver hur strömtängerna och spänningsmätledarna måste vara anslutna till din installation, beroende på 
eldistributionssystem. PEL måste också konfigureras (se § 3.3.3) för det aktuella eldistributionssystemet. 
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3.4.3.2. Trefas 3-ledare ( 3 strömtänger)

För trefas 3-ledarmätningar (  med tre strömtänger):

 Anslut mätledare V1 till fasledare L1 

 Anslut mätledare V2 till fasledare L2

 Anslut mätledare V3 till fasledare L3 

 Anslut strömtång I1 på fasledare L1   

 Anslut strömtång I2 på fasledare L2 

 Anslut strömtång I3 på fasledare L3

Kontrollera att strömpilen på strömtången pekar mot lasten. Detta säkerstäl-
ler korrekt fasvinkel för effektmätningar och andra fas-känsliga mätningar. 

L1

L2

L3

V1 V2 V3 N I1 I2 I3

L2 L1

L3

Bild 16

3.4.3.3. Trefas 3-ledare (öppen 2 strömtänger)

För trefas 3-ledarmätningar (öppen  med två strömtänger):

 Anslut mätledare V1 till fasledare L1 

 Anslut mätledare V2 till fasledare L2

 Anslut mätledare V3 till fasledare L3 

 Anslut strömtång I1 på fasledare L1   
Anslut strömtång I3 på fasledare L3 

Kontrollera att strömpilen på strömtängerna pekar mot lasten. Detta säker-
ställer korrekt fasvinkel för effektmätningar och andra fas-känsliga mätningar.

 

L1

L2

L3

V1 V2 V3 N I1 I2 I3

L2 L1

L3

Bild 17

3.4.3.4. Trefas 3-ledare (öppen 3 strömtänger)

För trefas 3-ledarmätningar (öppen  med tre strömtänger):

 Anslut mätledare V1 till fasledare L1 

 Anslut mätledare V2 till fasledare L2

 Anslut mätledare V3 till fasledare L3

 Anslut strömtång I1 på fasledare L1   

 Anslut strömtång I2 på fasledare L2

 Anslut strömtång I3 på fasledare L3

Kontrollera att strömpilen på strömtängerna pekar mot lasten. Detta säker-
ställer korrekt fasvinkel för effektmätningar och andra fas-känsliga mätningar.

L1

L2

L3

V1 V2 V3 N I1 I2 I3

L2 L1

L3

Bild 18
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3.4.3.5. Trefas 3-ledare (Y, 2 strömtänger)  

L1

L2

L3

V1 V2 V3 N I1 I2 I3

L2

L3

L1

N

L1

L2

L3

V1 V2 V3 N I1 I2 I3

L2

L3

L1

N

L1

L2

L3

V1 V2 V3 N I1 I2 I3

L2

L3

L1

För trefas 3-ledarmätningar (stjärna, med två strömtänger):

 Anslut mätledare V1 till fasledare L1 

 Anslut mätledare V2 till fasledare L2

 Anslut mätledare V3 till fasledare L3

 Anslut strömtång I1 på fasledare L1   

 Anslut strömtång I3 på fasledare L3 

Kontrollera att strömpilen på strömtängerna pekar mot lasten. Detta säker-
ställer korrekt fasvinkel för effektmätningar och andra fas-känsliga mätningar.
 

Bild 19

3.4.3.6. Trefas 3-ledare (Y, 3 strömtänger)

För trefas 3-ledarmätningar (stjärna, med tre strömtänger):

 Anslut mätledare V1 till fasledare L1 

 Anslut mätledare V2 till fasledare L2

 Anslut mätledare V3 till fasledare L3

 Anslut strömtång I1 på fasledare L1   

 Anslut strömtång I2 på fasledare L2

 Anslut strömtång I3 på fasledare L3 

Kontrollera att strömpilen på strömtängerna pekar mot lasten. Detta säker-
ställer korrekt fasvinkel för effektmätningar och andra fas-känsliga mätningar. 

Bild 20

3.4.3.7. Trefas 3-ledare (  symmetrisk, 1 strömtång)

För trefas 3-ledarmätningar (  symmetrisk, med 1 strömtång):

 Anslut mätledare V1 till fasledare L1 

 Anslut mätledare V2 till fasledare L2

 Anslut strömtång I3 på fasledare L3

Kontrollera att strömpilen på strömtången pekar mot lasten. Detta säkerstäl-
ler korrekt fasvinkel för effektmätningar och andra fas-känsliga mätningar. 

Bild 21
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3.4.4. TREFASNÄT MED 4-LEDARE Y 

L1

L2

L3

N

V1 V2 V3 N I1 I2 I3

L2

L3

L1

N

3.4.4.1. Trefas 4-ledare (Y, 3 strömtänger)

För trefas 4-ledarmätningar (stjärna, med tre strömtänger):

 Anslut mätledare N till neutralledaren 

 Anslut mätledare V1 till fasledare L1 

 Anslut mätledare V2 till fasledare L2

 Anslut mätledare V3 till fasledare L3

 Anslut strömtång I1 på fasledare L1   

 Anslut strömtång I2 på fasledare L2

 Anslut strömtång I3 på fasledare L3 

Kontrollera att strömpilen på strömtängerna pekar mot lasten. Detta säker-
ställer korrekt fasvinkel för effektmätningar och andra fas-känsliga mätningar.

Bild 22

För trefas 3-ledarmätningar (symmetrisk stjärna, med tre strömtänger):

 Anslut mätledare V1 till fasledare L1 

 Anslut mätledare N till neutralledaren 

 Anslut strömtång I1 på fasledare L1   

Kontrollera att strömpilen på strömtången pekar mot lasten. Detta säkerstäl-
ler korrekt fasvinkel för effektmätningar och andra fas-känsliga mätningar.

L1

L2

L3

N

V1 V2 V3 N I1 I2 I3

L2

L3

L1

N

Bild 23

För trefas 4-ledarmätningar (stjärna, på 2,5 element med tre strömtänger):

 Anslut mätledare N till neutralledaren 

 Anslut mätledare V1 till fasledare L1 

 Anslut mätledare V3 till fasledare L3

 Anslut strömtång I1 på fasledare L1   

 Anslut strömtång I2 på fasledare L2

 Anslut strömtång I3 på fasledare L3

Kontrollera att strömpilen på strömtängerna pekar mot lasten. Detta säker-
ställer korrekt fasvinkel för effektmätningar och andra fas-känsliga mätningar.

L1

L2

L3

N

V1 V2 V3 N I1 I2 I3

L2

L3

L1

N

Bild 24

3.4.5. TREFAS 4-LEDARE  

Trefas 4-ledar anordning (triangel  ”High Leg”). Ingen spänningstransformator ansluten: Installationen under test antas vara ett 
distributionssystem för lågspänning.

3.4.4.2. Trefas 4-ledare Y symmetrisk 

3.4.4.3. Trefas 4-ledare Y på 2,5 element 
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3.4.5.1. Trefas 4-ledare 

För trefas 4-ledarmätningar (  med tre strömtänger):

 Anslut mätledare N till neutralledaren  

 Anslut mätledare V1 till fasledare L1 

 Anslut mätledare V2 till fasledare L2

 Anslut mätledare V3 till fasledare L3 

 Anslut strömtång I1 på fasledare L1   

 Anslut strömtång I2 på fasledare L2

 Anslut strömtång I3 på fasledare L3

Kontrollera att strömpilen på strömtängerna pekar mot lasten. Detta 
säkerställer korrekt fasvinkel för effektmätningar och andra fas-känsliga 
mätningar. 

L1

L2

L3

N

V1 V2 V3 N I1 I2 I3

L1

L2

L3

N

Bild 25

För trefas 4-ledarmätningar (öppen , med tre strömtänger):

 Anslut mätledare N till neutralledaren  

 Anslut mätledare V1 till fasledare L1 

 Anslut mätledare V2 till fasledare L2 

 Anslut mätledare V3 till fasledare L3 

 Anslut strömtång I1 på fasledare L1   

 Anslut strömtång I2 på fasledare L2

 Anslut strömtång I3 på fasledare L3 

Kontrollera att strömpilen på strömtängerna pekar mot lasten. Detta säker-
ställer korrekt fasvinkel för effektmätningar och andra fas-känsliga mätningar. 

3.4.5.2. Trefas 4-ledare (öppen 

L1

L2

L3

N

V1 V2 V3 N I1 I2 I3

L1

L2

L3

N

Bild 26

3.4.6. DC NÄTVERK

3.4.6.1. DC 2-ledare

För DC 2-ledarmätningar:

 Anslut mätledare N till negativa ledaren - 

 Anslut mätledare V1 till positiva ledaren +1

 Anslut strömtång I1 på ledare +1

Kontrollera att strömpilen på strömtången pekar mot lasten. Detta säkerställer 
korrekta effektmätningar och andra teckenkänsliga mätningar.

+1

-

V1 V2 V3 N I1 I2 I3

Bild 27
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För DC 3-ledarmätningar med två strömtänger: 

 Anslut mätledare N till negativa ledaren - 

 Anslut mätledare V1 till ledare +1

 Anslut mätledare V2 till ledare +2

 Anslut strömtång I1 på ledare +1  

 Anslut strömtång I2 på ledare +2 

Kontrollera att strömpilen på strömtängerna pekar mot lasten. Detta 
säkerställer korrekta effektmätningar och andra teckenkänsliga mätningar.

3.4.6.2. DC 3-ledare

+1

+2

-

V1 V2 V3 N I1 I2 I3

Bild 28

3.4.6.3. DC 4-ledare

För DC 4-ledarmätningar med tre strömtänger:

 Anslut mätledare N till negativa ledaren -

 Anslut mätledare V1 till ledare +1

 Anslut mätledare V2 till ledare +2

 Anslut mätledare V3 till ledare +3 

 Anslut strömtång I1 på ledare +1  

 Anslut strömtång I2 på ledare +2  

 Anslut strömtång I3 på ledare +3  

Kontrollera att strömpilen på strömtängerna pekar mot lasten. Detta säkerstäl-
ler korrekta effektmätningar och andra teckenkänsliga mätningar. 

+1

+2

+3

-

V1 V2 V3 N I1 I2 I3

Bild 29

3.5. VISNING AV MÄTNINGAR (PEL 103)
I detta avsnitt visas skärmdumpar för varje mät mode. Med PEL ges användaren möjlighet att visa olika mätvärden med olika 
instrumentinställningar.

Navigations-  och Entertangenten    används för att bläddra igenom visade typer av mätningar och flytta mellan dem.

Det finns fem typer av mätningar:

 Mätvärden: V, A, effekt, frekvens, effektfaktor, tangent  - 
  tryck på   

 Energivärden: kWh, Vah, Varh -  
  tryck på   

 Övertoner (för ström och spänning) -   
  tryck på   

 Mätvärden Min/Max, energi och övertonsvärden -   
  tryck på   

 Information om ström- och spänningsomsättningar, IP adress, version för programvara och timer -  

Anmärkning: PEL kan endast konfigureras via PEL Transfer före användning. 

För detaljerade instruktioner om konfigurering, inspelning och nedladdning av mätdata, se också § 4.
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3.5.1. GRUNDMÄTNINGAR - VISADE VÄRDEN    

Grundmätningarna (ärvärden) eller momentana mätningarna, visas sekventiellt på skärmen för alla faser. Displaysekvensen varierar 
beroende på typ av elnät. Tabell 5 nedan visar mätningarna för varje typ av elnät.

 Varje display nås genom att trycka på nedåtpilen .
 För att gå från ett driftläge till ett annat eller för att avslutar, använd knapparna  eller .

Tabell 5 visar följden av bildskärmar (PEL103) för varje typ av anslutning. Exemplet ovan visar indikeringssekvensen för ett 3-fas 
4-ledar nätverk.

Steg
1-fas 

2-ledare
DC 

2-ledare
1-fas 

3-ledare
DC 

3-ledare
3-fas 

3-ledare *
3-fas 

4-ledare **
DC 

4-ledare  

1

P P I1 I1 I1 I1 I1

I I I2 I2 I2 I2 I2

V V I3 I3 I3

F «IN» IN  «IN» IN «IN» IN «IN» IN «IN» IN

2

P V1 V1 U12 V1 V1

Q V2 V2 U23 V2 V2

S U31 V3 V3

«PF» PF F F F

3

P U12 P P U12 P

Q Q U23

S S U31

«TAN» TAN «PF» PF F

4

P P P

Q Q Q

S S S

«PF» PF «TAN» TAN «PF» PF

5

P P

Q Q

S S

«TAN» TAN «TAN» 
TAN

Bild 30 Tabell 5
«---» = visad text.
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*: 3-fas 3-ledare inkluderar:
 3-fas 3-ledare  (med 2 strömtänger)
 3-fas 3-ledare  (med 3 strömtänger)
 3-fas 3-ledare öppen  (med 2 strömtänger)
 3-fas 3-ledare öppen  (med 3 strömtänger]
 3-fas 3-ledare Y (med 2 strömtänger)
 3-fas 3-ledare Y (med 3 strömtänger]
 3-fas 3-ledare  symmetrisk (med 1 strömtång) 

**: 3-fas 3-ledare inkluderar:
 3-fas 4-ledare Y (med 3 strömtänger) 
 3-fas 4-ledare Y symmetrisk 
 3-fas 4-ledare Y 2½ element
 3-fas 4-ledare 
 3-fas 4-ledare öppen 

 

3.5.2. ENERGI – VISADE VÄRDEN 

PEL mäter typiska energivärden. Avancerade mätningar för experter eller mer detaljerade analyser är också möjliga. 

Effekterna efter kvadranter (enligt IEC 62053-23) är tillgängliga genom att enkelt bläddra igenom varje skärm. Ingenjörer som 
arbetar med effekt- och energiproblem använder ofta värdena för varje kvadrant.

Definitioner:

 Ep+: Total aktiv energiförbrukning (från last) i kWh 

 Ep-: Total aktiv energileverans (från källa) i kWh

 Eq1: Aktiv energiförbrukning (från last) i kvadrant 1 i kvarh  

 Eq2: Aktiv energiförbrukning (från last) i kvadrant 2 i kvarh 

 Eq3: Aktiv energiförbrukning (från last) i kvadrant 3 i kvarh 

 Eq4: Aktiv energiförbrukning (från last) i kvadrant 4 i kvarh

 Es+: Total skenbar energiförbrukning (från last) i kVAh 

 Es-: Total skenbar energileverans (från källa) i kVAh 

Tidsbaserade energimätningar (vanligtvis integration eller sammanläggningsperioder från 10 till 15 minuter) visas i tur och ordning 
på skärmarna för alla faser. Tabell 6 visar mätningarna för varje typ av nätverk.

Använd nedåtpilen  för att bläddra nedåt och uppåtpilen  för att bläddra uppåt genom skärmar.
Följande exempel visar displaysekvensen för ett 3-fas 4-ledar nätverk.
Varje skärm nås genom att trycka på nedåtpilen . 

Energimätningen startar i början av inspelningsprocessen. Partiella energier är de energier som uppmätts under en bestämd 
period (se § 3.3.5).

Partiell energi nås genom en lång tryckning på  knappen. 
För att återgå till inställning av energiparametrarna, tryck på nedåtpilen .
Tabell 6 visar sekvensen av skärmar (PEL 103) för varje anslutning.

För industrianläggningar är vanligtvis också följande värden intressanta. De övriga värdena används vid lastanalyser                                     
och drift av kraftnät.

 kWh: Ep+ som är lastens aktiva energi  

 kvarh: Eq1 som är lastens reaktiva energi     

 kVAh: Es+ som är lastens skenbara energi  
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press
2s

press
2s

press
2s

press
2s

press
2s

press
2s

press
2s

press
2s

Bild 31

tryck
2s

tryck
2s

tryck
2s

tryck
2s

tryck
2s

tryck
2s

tryck
2s

tryck
2s
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Tabell 6 visar följden av bildskärmar (PEL103) för varje typ av anslutning. Bildskärmarna på föregående sida visar ett exempel på 
energivärden för ett 3-fas 4-ledar nätverk. 

Steg
1-fas 

2-ledare
DC 

2-ledare
1-fas 

3-ledare
DC 

3-ledare
3-fas 

3-ledare * 
3-fas 

4-ledare ** 
DC 

4-ledare 

1

E.P

«Ep+»

E.P

«Ep+»

E.P

«Ep+»

E.P

«Ep+»

E.P

«Ep+» kWh

E.P

«Ep+»

E.P

«Ep+»

2

E.P-

«Ep-»

E.P-

«Ep-»

Ep-

«Ep-»

Ep-

«Ep-»

Ep-

«Ep-» kWh

Ep-

«Ep-»

Ep-

«Ep-»

3

E.q1 

«Eq1»

E.q1 

«Eq1»

E.q1 

«Eq1» VARh

E.q1 

«Eq1»

4

E.q2 

«Eq2»

E.q2 

«Eq2»

E.q2 

«Eq2» VARh

E.q2 

«Eq2»

5

E.q3 

«Eq3»

E.q3 

«Eq3»

E.q3 

«Eq3» VARh

E.q3 

«Eq3»

6

E.q4 

«Eq4»

E.q4 

«Eq4»

E.q4 

«Eq4» VARh

E.q4 

«Eq4»

7

E.S

«Es+»

E.S

«Es+»

E.S

«Es+» kVAh

E.S

«Es+»

8

E.S-

«Es-»

E.S-

«Es-»

E.S-

«Es-» kVAh

E.S-

«Es-»

Tabell 6

*: 3-fas 3-ledare inkluderar:
 3-fas 3-ledare  (med 2 strömtänger)
 3-fas 3-ledare  (med 3 strömtänger)
 3-fas 3-ledare öppen  (med 2 strömtänger)
 3-fas 3-ledare öppen  (med 3 strömtänger]
 3-fas 3-ledare Y (med 2 strömtänger)
 3-fas 3-ledare Y (med 3 strömtänger]
 3-fas 3-ledare  symmetrisk (med 1 strömtång)

**: 3-fas 3-ledare inkluderar:
 3-fas 4-ledare Y (med 3 strömtänger) 
 3-fas 4-ledare Y symmetrisk 
 3-fas 4-ledare Y 2½ element
 3-fas 4-ledare 
 3-fas 4-ledare öppen 
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3.5.3. VISNING AV ÖVERTONER  

Tabell 7 visar följden av bildskärmar (PEL103) för varje typ av anslutning. Bildskärmarna visar ett exempel på övertonsvärden för 
3-fas 4-ledar nätverk. 

Steg
1-fas 

2-ledare
1-fas 

3-ledare
3-fas 

3-ledare * 
3-fas 

4-ledare ** 

1

THD_I THD_I1 THD_I1 THD_I1

THD_I2 THD_I2 THD_I2

THD_I3 THD_I3

« THD IN» IN « THD IN» IN « THD IN» IN

2

THD_V THD_V1 THD_V1

THD_V2 THD_V2

THD_V3

« THD V » « THD V » « THD V »

3

THD_U12 THD_U12 THD_U12

THD_U23 THD_U23

THD_U31 THD_U31

« THD U » « THD U »

Bild 32 Tabell 7
Funktionen för övertoner är inte tillgänglig i DC.

*: 3-fas 3-ledare inkluderar:
 3-fas 3-ledare  (med 2 strömtänger)
 3-fas 3-ledare  (med 3 strömtänger)
 3-fas 3-ledare öppen  (med 2 strömtänger)
 3-fas 3-ledare öppen  (med 3 strömtänger]
 3-fas 3-ledare Y (med 2 strömtänger)
 3-fas 3-ledare Y (med 3 strömtänger]
 3-fas 3-ledare  symmetrisk (med 1 strömtång)

**: 3-fas 3-ledare inkluderar:
 3-fas 4-ledare Y (med 3 strömtänger) 
 3-fas 4-ledare Y symmetrisk 
 3-fas 4-ledare Y 2½ element
 3-fas 4-ledare 
 3-fas 4-ledare öppen 
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3.5.4. MIN/MAX VISING 

Tabell 8 visar följden av bildskärmar (PEL103) för varje typ av anslutning. Bildskärmarna visar ett exempel på min./max.-värden 
för 3-fas 4-ledar nätverk. 

Steg
1-fas 

2-ledare
DC 

2-ledare
1-fas 

3-ledare
DC 

3-ledare
3-fas 

3-ledare *
3-fas 

4-ledare **
DC 

4-ledare 

1

P P I1 I1 I1 I1 I1

I I I2 I2 I2 I2 I2

V V I3 I3 I3

F « IN » IN « IN » IN « IN » IN « IN » IN

2

P P V1 V1 U12 V1 V1

Q V2 V2 U23 V2 V2

S U31 V3 V3

« MIN » « MIN » F F F

3

P P U12 P P U12 P

Q Q U23

S S U31

« MAX » « MAX » « MIN » « MIN » F « MIN »

4

THD_I P P P P P

THD_V Q Q Q

S S S

« MIN » « MAX » « MAX » « MIN » « MAX »

5

P THD_I1 P

THD_I2 Q

S THD_I3 S

« MAX » « MAX »

Tabell 8Bild 33

*: 3-fas 3-ledare inkluderar:
 3-fas 3-ledare  (med 2 strömtänger)
 3-fas 3-ledare  (med 3 strömtänger)
 3-fas 3-ledare öppen  (med 2 strömtänger)
 3-fas 3-ledare öppen  (med 3 strömtänger]
 3-fas 3-ledare Y (med 2 strömtänger)
 3-fas 3-ledare Y (med 3 strömtänger]
 3-fas 3-ledare  symmetrisk (med 1 strömtång)

**: 3-fas 3-ledare inkluderar:
 3-fas 4-ledare Y (med 3 strömtänger) 
 3-fas 4-ledare Y symmetrisk 
 3-fas 4-ledare Y 2½ element
 3-fas 4-ledare 
 3-fas 4-ledare öppen 
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3.5.5. INFORMATIONSDISPLAY  

A

Steg Värde Enheter

1
Typ av 

Nätverk

1P-2W =  1-fas 2-ledare
1P-3W  =  1-fas 3- ledare
3P-3W 3  =  3-fas 3- ledare (  3 strömtänger)
3P-3W 2 =  3-fas 3- ledare  (2 strömtänger)
3P-3W02  = 3-fas 3- ledare (öppen  2 strömtänger)
3P-3W03 =  3-fas 3- ledare (öppen  3 strömtänger)
3P-3W B  =  3-fas 3- ledare  symmetrisk
3P-3WY  =  3-fas 3- ledare (Y, 3 strömtänger)
3P-3WY2  =  3-fas 3- ledare (Y, 2 strömtänger)
3P-4WY  =  3-fas 4- ledare Y
3P-4WYB  =  3-fas 4- ledare Y symmetrisk (fast, spänningsmätning)
3P-4WY2  =  3-fas 4- ledare Y 2½
3P-4W   =  3-fas 4- ledare  
3P-4WO  =  3-fas 4- ledare öppen  
DC-2W  =  DC 2- ledare
DC-3W  =  DC 3- ledare
DC-4W  =  DC 4- ledare

2
« PRI »

Primär PT V

3
« SEC »

Sekundär PT V

4
« PRI »

Primär CT
A

5 IP adress
Dynamisk IP adress



30

Steg Värde Enheter

6

Program ver-
sion

Serienummer

1:a numret = DSP program version
2:a numret = Mikroprocessor firmware version

Rullande serienummer
(en etikett är också klistrad på moderkortet inuti PEL)

Tabell 9
Bild 34
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4. PEL TRANSFER PROGRAMVARA

 
För sammanhangsmässig information om hur du använder PEL Transfer, se hjälpmenyn i programvaran.

4.1. INSTALLERA PEL TRANSFERT 

 
Anslut inte instrumentet till PC’n innan du installerat programvaran och drivrutinerna.

Sous Windows Vista, la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche. Cliquez sur Autoriser pour continuer. 

Minimum systemkrav:
 Windows XP / Windows Vista & Windows 7 (32/64 bit)

 2 GB till 4 GB RAM

 100 GB hårddiskutrymme

 CD-ROM enhet

Windows® är ett registrerat varumärke för Microsoft®.

1. Sätt in CD’n (se nr 4 i tabell 1) i din CD-ROM enhet.
Om autostart är aktiverad, kommer installationsprogrammet startas automatiskt. 
Om autostart inte är aktiverad, välj Start.html i D:\SETUP (Om din CD-ROM enhet är D, annars välj lämplig enhet). 
Om du installerar på en Vista-baserad dator kommer dialogrutan för kontroll av användarkonto att visas. Markera Tillåt 
alternativet för att fortsätta.
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2. Välj språk och klicka på START i din webbläsare. Acceptera att din webbläsare får öppna filen.

Bild 35

3. Välj kolumnen ”Software”.

Bild 36
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4. Välj PEL Transfer.

Bild 37

5. Välj Download.

6. Ladda ner filen, kör filen och följ instruktionerna.

Bild 38
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Bild 39

 
Installationen av drivrutinerna kan ta en stund.  Windows kan även visa att det inte svarar, även om det är igång. Vänta 
tills installationen är klar.

9. När drivrutinerna har installerats, visas Installationen lyckades . Klicka på OK. 

10. Därefter kommer, Installationsguiden klar att visas. Klicka på Avsluta.

11. En fråge-dialogruta visas därefter. Klicka på Ja för att se förfarandet för att ansluta USB-instrumentet (eller kabel) till         
datorn.

  Set-up fönstret förblir öppet. Nu kan du ladda ner antingen en annan option (t.ex. Adobe® Reader), eller stänga fönstret.

12. Om nödvändigt, starta om datorn. 

Genvägar har lagts till på skrivbordet.

Du kan nu öppna PEL Transfer och ansluta din PEL till datorn

4.2. ANSLUTA EN PEL
För att ansluta en PEL, utföra följande steg: 

1. Koppla nätsladden till ett nätuttag. Instrumentet tänds.

2. Koppla den medföljande USB-kabeln mellan och din PC. 

3. Öppna PEL Transfer genom att dubbelklicka på PEL ikonen  som skapades under installationen på skrivbordet. 

7. I fönstret ”Färdig att installera programmet”, klicka på ”Installera”.

8. Om instrumentet som valts för installation kräver användning av en USB-port, visas ett meddelande, se nedan. Klicka på 
OK.
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 PEL Transfer öppnas:

Bild 40

4. För att ansluta ett instrument, gör du något av följande:

Från menyraden, välj Lägg till ett in-
strument. 

eller Från Verktygsfältet, klicka på ikonen Lägg till instrument.

Bild 41

Bild 42
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Guide: Lägg till ett instrument visas (illustreras nedan). 

Bild 43

5. Välj önskad typ av anslutning.   

 
Anmärkning: Dialogrutorna som visas i det här avsnittet motsvarar anslutningstypen som valts i guiden 
innan.



37

4.2.1. USB ANSLUTNING

 
En USB-anslutning är den enklaste och lättaste anslutningen att göra och rekommenderas när du först 
vill lära dig att använda PEL och PEL Transfer. 

Dialogrutan för USB-anslutning visar alla instrument som för närvarande är USB-anslutna till datorn.  

Bild 44

 I rullgardinsmenyn väljer du önskad PEL, klicka sedan på Nästa.

 Om en anslutning har upprättats, är knappen Avsluta aktiverad. Klicka på den när du vill avsluta guiden.

Instrumentet är därefter adderat till listan PEL nätverk. 

Bild 45
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Instrumentet kommer att finnas kvar i listan PEL nätverk tills det tas bort. 

 För att ta bort ett instrument från listan, klicka på Ta bort ett instrument symbolen i verktygsfältet. 

Bild 46

4.2.2. ETHERNET ANSLUTNING

Bild 47

 I Adressfältet, ange IP-adressen som tilldelats PEL. 
 För PEL103, välj instrumentets informationdisplay och skrolla ner till IP Adr (se § 3.5.5).  
 För PEL102, en USB- eller Bluetoothanslutning måste användas för att ange IP-adressen som tilldelats till instrumentet 

(se § 4.3.2).

 Som standard använder PEL port 3041 (UDP), men PEL kan konfigureras för att använda en annan port.
Det enda sättet att identifiera porten som PEL använder är att först kommunicera med den. Om porten har ändrats från stan-
dardport, använd en USB- eller Bluetoothanslutning för att identifiera den port som används av PEL (se § 4.3.2).

 
Anmärkning: Om du inte känner till IP-adressen och PEL är på samma sub-nätverk som datorn, ange IP 
adressen för sub-nätverket (T.ex. 192.168.0.1) och använd Sök tangenten som finns till höger om adress-
fältet. Om sökningen lyckas, identifieras IP-adressen för den port som varje PEL är ansluten med till sub-
nätverket. 

 När IP-adressen och port har angetts, klicka på knappen Nästa. 

 Om en lyckad anslutning har upprättats, är knappen Avsluta aktiverad. Klicka på Avsluta för att lämna guiden.

 Därefter läggs instrumentet till i listan för PEL nätverk. Instrumentet finns kvar där tills det tas bort (se avsnitt § 4.2.1).
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4.2.3. BLUETOOTH ANSLUTING

 
Anmärkning: Bluetooth-modulerna på både PC och PEL måste vara aktiverat och påslagen innan en Blue-
tooth-anslutning kan upprättas.

I dialogrutan för Bluetooth anslutning kommer PEL att listas med antingen namn eller kommunikationsport nummer.
Om PEL Transfer kan identifiera PEL med namn kommer det att visas i listan med namn.

Om inte, måste du välja den kommunikationsport som PEL Bluetooth anslutningen är tilldelad. Du kan identifiera den tillhörande
kommunikationsporten genom att öppna Bluetooth enhetens dialogruta, dubbelklicka på PEL-ingång (dialogrutan med PEL egen-
skaper öppnas), välj sedan fliken service. Kommunikationsportens nummer som är associerat med PEL Bluetooth anslutningen 
kommer att listas här.

När du använder en Bluetooth anslutning, se till att Bluetooth funktionen i datorn är aktiverad och att PEL parats ihop med datorn. 
PEL paras till datorn med hjälp av ”Lägg till en enhet” optionen i dialogrutan för Bluetooth enheter. Den här dialogrutan kan visas 
genom att dubbelklicka på Bluetooth ikonen bredvid klockan i aktivitetsfältet. 

Om PEL inte finns med i den rullningsbara instrumentlistan med namn eller dess tilldelade kommunikationsport, se till att PEL på-
slagen, att Bluetooth funktionen i PEL är på, och att den finns med i dialogrutan för Bluetooth enheter. Se också till att Bluetooth har 
aktiverats i PEL. Synlighet och andra Bluetooth optioner kan bestämmas och ställas in första gången en USB-anslutning används.

Bild 48

 Välj önskad PEL från den rullningsbara Instrument listan, och klicka sedan på knappen Nästa.

 Om en lyckad anslutning har upprättats, är knappen Avsluta aktiverad. Klicka på Avsluta för att lämna guiden.

 Instrumentet blir sedan adderat till listan för PEL nätverk. Instrumentet finns kvar där tills det tas bort (se avsnitt § 4.2.1).
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4.3. KONFIGURERA PEL
För att konfigurera PEL, utföra följande steg: 

1. Öppna PEL Transfer och anslut ett instrument (se avsnitt § 4.4 och 4.2).

2. Välj sedan Instrument/konfigurera från menyraden (se avsnitt § 4.3).  

Dialogrutan Konfigurera instrument består av fem flikar.  Varje flik innehåller en specifik uppsättning optioner associerade med 
instrumentet som skall konfigureras.  

 
Konfigurationen av ett instrument kan inte ändras när en inspelning pågår. Du måste först klicka på Avsluta 
inspelning.

4.3.1. FLIKEN ALLMÄNT

Bild 49

 Namn: Beteckning på PEL (Som standard enhetens modell och serienummer).

 Mätplats: Plats där PEL är placerad.

 Automatisk avstängning: Alternativ för att aktivera/inaktivera funktionen för automatisk avstängning.

 LCD kontrast: Kontrastnivån för instrumentets LCD-skärm.

 LCD ljusnivå vid normal användning: Ljusstyrkan efter tryck på Enter- och Navigationtangenterna.

 LCD ljusnivå i stand-by: Ljusstyrkan i standby-läge.
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 Låsning av kontrolltangenten på instrumentets front: Låser/låser upp ON/OFF Kontroll tangenten. Enter- och naviga-
tionstangenterna (PEL103) blir inte låsta.

 Ställ in klockan: Visar dialogrutan där datum och tid kan ställas in för instrumentet.

 Formatera SD-kortet: Formaterar SD-kortet i instrumentet.

4.3.2. FLIKEN KOMMUNIKATION

Bild 50

Fliken Kommunikation innehåller följande alternativ:

 Aktivera Bluetooth: Kryssruta för att aktivera/inaktivera Bluetooth modulen i instrumentet.

 Parningskod: Visar parningskoden som måste användas vid parning av PEL med en dator. Parningskoden kan inte ändras.

 Namn: Här anges det namn som skall visas vid parning med instrumentet. Endast ASCII-tecken får användas.

 Bluetooth synlighet: Här kan väljas om instrumentet skall vara synligt/osynligt i datorers sökfunktioner.

 USB namn: PEL namn i instrumentlistan (kan inte ändras).

 MAC adress: PEL MAC adress.

 Aktivera DHCP (Dynamisk IP-adress): En kryssruta för att aktivera/inaktivera användning av DHCP i PEL.

 IP adress: Om DHCP är inaktiverat kan en IP-adress för PEL tilldelas här.

 UDP portnummer: Här kan portnumret för instrumentet anges.

 Aktivera lösenordsskydd: Aktiverar lösenordsskydd vid inmatning av ett lösenord vid PEL konfigurationen.

 Lösenord: När lösenordsskyddet är aktiverat kan här anges det lösenord som ska användas.
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4.3.3. FLIKEN MÄTNING

Bild 51

Fliken Mätning innehåller följande optioner:

 Typ av elnät: Val av elinstallation som PEL skall mäta på. Se § 3.4 för tillgängliga eldistributionssystem med PEL.
Val av DC 2-, 3- eller 4-ledare förutsätter bara DC mätningar. Val av andra elinstallationer förutsätter bara AC mätningar. 

 Ställ in spänningsomsättning: Aktivera en spänningsomsättning för PEL.
 Primär: Specificera transformatoromsättningens primärspänning och om det är fas-till-fas eller fas-till-nolla.
 Sekundär: Specificera transformatoromsättningens sekundärspänning och om det är fas-till-fas eller fas-till-nolla.

Anmärkning: LCD-displayen i PEL 103 visar fas-till-fas spänning som sekundärspänning när primärspänningen är fas-till-fas och 
fas-till-nolla spänning som sekundärspänning om primärspänningen är fas-till-nolla. 

 
Omsättningsförhållanden

Parameter Område Steg

Primärspänning 50 V till 650,000 V 1 V
Sekundärspänning 50 V till 1 000 V 1 V
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 Nominell frekvens: Ange elnätets standardfrekvens.
 Auto: PEL detekterar frekvensen i elnätet.
 50 Hz, 60 Hz och 400 Hz: PEL använder den här frekvensen för mätningarna.

Anmärkning: Autoläge kan leda till inkonsekvenser om frekvensen varierar i ett ostabilt elnät.

4.3.4. STRÖMTÄNGER OCH OMSÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN 

Strömtång (typ) och omsättningsförhållande identifieras automatiskt på kanal 1 eller kanal 2 om strömtång på kanal 1 saknas eller 
på kanal 3 om strömtång på kanal 1 och kanal 2 saknas. 

 
Anmärkning: Strömtängerna måste alla vara av samma typ. Annars kommer den typ av strömtång som är 
ansluten till I1 att användas för val av strömtång..

För detaljerade specifikation om strömtänger se § 5.2.4.

 AmpFLEX/MiniFLEX: Välj strömområde för AmpFLEX®/MiniFLEX® strömtänger.
 Antal varv: Inmatning av antalet varv som AmpFLEX®/MiniFLEX® är lindad runt ledaren.

Anmärkning: Den maximala strömmen för vald AmpFLEX®/MiniFLEX® strömtång divideras med antalet varv.

 MN93A Strömtång (5 A): Inmatning av en primär märkström för en extern strömtransformator som används med MN93A 
strömtång i 5 A området.

 5 A adapterbox: Inmatning av en primär märkström för en extern strömtransformator som används med 5A adaptern.

 Strömtång med BNC kontakt: Inmatning av en primär märkström för en extern strömtång som används med BNC kontakt. 
Utsignalen från strömtången är en spänning på 1 V vid den nominell primärström. Toppspänningen får inte överstiga 1, 7 V.

 
Varning: Potentialen på BNC kontaktens ledare och strömtången motsvarar potentialen på nolledaranslutning-
en till PEL. Om nolledaranslutningen av misstag ansluts till fasspänning, kommer strömtången som är ansluten 
till PEL via BNC kontakten, att anta fasspänning! För att förhindra elektriska stötar eller kortslutningsrisker, 
använd alltid strömomvandlare/strömtänger som uppfyller normen IEC 61010-2-032..

 
Anmärkning: När ingen omsättning är inmatad, visas den nominella strömmen på PEL103’s LCD-display 
(som primär ström). Ingen sekundärström visas.

Strömtransformatoromsättningar

Parameter Område Steg

Primärström 5 A till 25 000 A 1 A
Sekundärström 5 A -

Tabell 10

 
Anmärkning: Följande villkor måste vara uppfyllda, i annat fall kommer konfigurationen att avvisas av PEL 
Transfer programvaran:   
- VT nominell primärspänning > VT nominell sekundärspänning

 - VT nominell primärspänning x CT nominell primärström < 650 MVA
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4.3.5. FLIKEN INSPELNING

Bild 52

Fliken Inspelning innehåller följande optioner:

 Namn: Ange ett namn på inspelningen/mätsessionen.

 
Anmärkning: Om %d adderas till sessionnamnet, kommer sessionsnumret att ökas automatiskt för varje ny inspelning.

 Spela in nu: När kryssrutan är markerad, kommer inspelningen att starta direkt efter att konfigurationen inmatats.

 Schemalägg inspelning: När kryssrutan är markerad kan du ange datum och tid när inspelningen skall börja.

 Tidslängd: Rullgardinsmeny för val av inspelningstid.

 Trend intervallkrav: Välj sammanställningsintervall för medelvärdesmätningar. Tillgängliga intervall = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 
15, 20, 30 och 60 min.

 Spela in 1 s trender: Används för att ange om de ”1 s” data skall spelas in.

 Spela in ström- och spänningsövertoner: Ange om övertoner också skall spelas in.
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4.3.6. FLIKEN RÄKNARE 

Bild 53

Fliken Mätare innehåller följande optioner:

 Nollställ total och partiell energimätare: En kryssruta som används för att nollställa instrumentets energimätare.

  
Anmärkning: Total och partiell energimätare nollställs automatiskt varje gång en inspelning startas. 

 Nollställ tidsräknaren: En kryssruta som nollställer instrumentets tidsräknare.

 Nollställ tidsräknare för “Spänning på mätingångarna”: En kryssruta som nollställer spänningsräknaren.

 Nollställ tidsräknare för “Ström på mätingångarna”: En kryssruta som nollställer strömräknaren.

 Partiell energimätperiod: Används för att tilldela en mätperiod för instrumentets partiella energimätare.
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4.4. PEL TRANSFER
Menyraden längst upp på skärmen innehåller följande kommandon:

Fil

Öppna – öppna en tidigare sparad inspelningssession.

Stäng – stänger den aktuella sessionen.

Spara – sparar den aktuella sessionen .

Spara som - sparar den aktuella sessionen under ett annat namn.

Skapa Rapport – genererar en rapport från den aktuella sessionen. 

Exportera till kalkylblad - sparar mätningarna från den aktuella sessionen till ett kalkylblad.

Skriv ut – skriver ut innehållet i dataramen.

Förhandsgranska – visar innehållet i dataramen som det skulle se vid utskrift.

Skrivarinställningar – möjlighet att välja olika utskriftsalternativ.

Avsluta – avslutar PEL Transfer.

Editera

Editera adressboken – ange adresser för den valda sessionen.

Editera mätparametrar – ändra olika inställningar för den valda sessionen.

Ta bort 1s trend – ta bort 1s mätningar från den valda sessionen.

Visa

Gör din egen verktygsbox – lägg till och ta bort objekt från verktygsboxen.

Zoom verktyget – ändrar markören till zoomverktyg för att zooma i en graf.

Återgå till normalläge – återställer en grafs zoomnivå till sitt tidigare tillstånd.

Zoom in – ökar förstoringnivån av den visade grafen.

Zoom ut – minskar förstoringnivån av den visade grafen.

Zoom alla – justerar förstoringen av grafen så att alla mätdata kan visas.

Zoom till – möjlighet att specificera en tidsperiod för den visade grafen.
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Bakåt – Gå tillbaka till föregående visning.

Framåt – Gå till nästa visning.

Instrument

Lägg till ett instrument - lägg till ett instrument till PEL nätverkslistan.

Ta bort ett instrument – tar bort valt instrument från the PEL nätverkslistan.

Koppla bort ett instrument – stänger anslutningen till det valda instrumentet.

Återanslut ett instrument – etablerar en anslutning till det valda instrumentet. 

Konfigurera – öppnar dialogrutan konfiguration för det valda instrumentet.

Ladda ner inspelade data – laddar ner vald mätsession från det associerade instrumentet.

Ställ in klockan för alla instrument - öppnar dialogrutan för datum/tid så att du kan ändra datum och tid för alla 
anslutna instrument. 

Starta/Stoppa inspelning - om instrumentet inte spelar in kommer detta menyalternativ läsas som ”Starta inspelning” 
och när dialogrutan ”Inspelning” öppnas kan du där starta en inspelning.  Om instrumentet håller på att inspela in, 
kommer detta menyalternativ att läsa som ”Stoppa inspelning” och kommer därmed att avsluta inspelningen.

Ta bort en mätsession – tar bort den valda sessionen från instrumentet.

Status – visar statusinformation för det valda instrumentet i dataramen.

Verktyg

Färger – visar en dialogruta där färgerna ställas in för de olika mätkurvorna i grafen.

Minne – visar en dialogruta där du kan ange minnesalternativ för hämtade data.

Välj en rapport – öppnar dialogrutan ”Mallar”, där en standardmall kan väljas när du skapar en rapport.

Tillbehör – visar en dialogruta för inställning av olika programalternativ.

Hjälp

Hjälp beskrivningar – lista med hjälpavsnitt för PEL Transfer.

PEL bruksanvisning - visar bruksanvisningen för instrumentet.

Uppdatering - ansluter till Chauvin Arnoux webbplats för att kontrollera om ny version av programvara och firmware 
för instrumentet finns tillgänglig.

Om – visar PEL Transfer version samt en länk till programvarans licensavtal.
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Bild 54

3. När överföringen är klar, välj du sessionen och klicka på Öppna. Mätsessionen kommer att läggas till i navigationsträdets
  Mina öppna mätsessioner.

4. Vid val av olika objekt under sessionnamnet i Mina öppna mätsessioner kommer att visa dess motsvarande data i data-
ramen.

 
Datavärdena för ”1 sekunds” data och övertoner kan inte laddas ner från en pågående inspelning. 

4.5. LADDA NER INSPELADE DATA
Inspelade mätningar lagrade i instrumentet överförs till en databas i PC’n med nedladdningskommandot. 

Att ladda ner en inspelning:

1. Välj en inspelad mätsession i Inspelade sessioner i PEL.

2. Välj Ladda ner från PEL Instrument menyn eller klicka på Ladda ner inspelade data knappen på menyraden. Detta startar 
överföringen av inspelade data till PC’n.
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5. SPECIFIKATIONER

5.1. REFERENSVILLKOR

Parameter Referensvillkor

Omgivningstemperatur 23  ± 2 °C 

Relativ fuktighet [45 % RH; 75 % RH]

Spänning Ingen DC-komponent i AC, ingen AC-komponent i DC (<0,1 %)

Ström Ingen DC-komponent i AC, ingen AC-komponent i DC (<0,1 %)

Fasspänning [100 VRMS; 1000 VRMS] utan DC (< 0.5%)

Inspänning på strömingångar
(undantag för AmpFLEX® / MiniFLEX® )

[50 mV; 1,2 V] utan DC (< 0.5%) för AC mätning, 
 utan AC (< 0.5%) för DC mätning 

Strömförsörjning - frekvens 50 Hz ± 0,1 Hz och 60 Hz ± 0,1 Hz 

Övertoner < 0.1%

Spänningsobalans 0%

Förvärmning Instrumentet måste ha befunnit sig under spänning i minst en timme.

Gemensam mod
Nollingången och dosan är jordade

Instrumentet matas via batteriet, USB är urkopplad.

Tabell 11

5.2. ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER
5.2.1. SPÄNNINGSINGÅNGAR

Funktionsområde:  Fas-till-nolla- och nolla-till-jord-spänningar upp till 1 000 VRMS 
 Fas-till-fas spänningar upp till 1 700 VRMS

Ingångsimpedans: 1 908 k  (fas-till-nolla) 

Max tillåten överlast: 1 100 VRMS (fas-till-nolla)

5.2.2. STRÖMINGÅNGAR

  
Anmärkning: Strömtängernas utgångar är spänningar.

Funktionsområde: 0,5 mV till 1,2 V (1 V = I nom) med crestfaktor = 2

Ingångsimpedans: 1 M  (undantag för AmpFLEX® / MiniFLEX® strömtänger): 
 12,4 k  (AmpFLEX® / MiniFLEX® strömtänger)

Max tillåten överlast: 1,7 V 
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5.2.3. INNEBOENDE OSÄKERHET (FÖRUTOM  STRÖMTÄNGER)

5.2.3.1. Specifikationer vid 50/60 Hz 

Enhet Mätområde Inneboende osäkerhet 

Frekvens (f) [42,5 Hz ; 69 Hz] ± 0,1 Hz

Fas till nolla spänning (V)
[10 V ; 100 V[ ± 0,2% ± 0,2 V **

[100 V ; 1000 V] ± 0,2% ± 0,2 V

Fas till fas spänning (U)
[17 V ; 170 V[ ± 0,2%  ± 0,4 V **

[170 V ; 1700 V] ± 0,2%  ± 0,4 V

Ström (I) utan strömtång *
[0,2% Inom ; 5% Inom[ ± 0,2%  ± 0,02% Inom **

[5% Inom ; 120% Inom] ± 0,2%  ± 0,02% Inom

Aktiv effekt (P)

PF = 1
V = [100 V ; 1000 V]

I = [5% Inom ; 120% Inom]
± 0,5%  ± 0,005% Pnom

PF = [0,5 induktiv ; 0,8 kapacitiv]
V = [100 V ; 1000 V]

I = [5% Inom ; 120% Inom]
± 0,7%  ± 0,007% Pnom

Reaktiv effekt (Q)

Sin  = 1
V = [100 V ; 1000 V]

I = [5% Inom ; 120% Inom]
± 1%  ± 0,01% Qnom

Sin  = [0,5 induktiv ; 0,5 kapacitiv]
V = [100 V ; 1000 V]

I = [5% Inom ; 120% Inom]
± 1%  ± 0,015% Qnom

Sin  = [0,5 induktiv ; 0,5 kapacitiv]
V = [100 V ; 1000 V]

I = [5% Inom ; 120% Inom]
± 1,5%  ± 0,015% Qnom

Sin  = [0,25 induktiv ; 0,25 kapacitiv]
V = [100 V ; 1000 V]

I = [5% Inom ; 120% Inom]
± 3,5%  ± 0,003% Qnom

Skenbar effekt (S)
V = [100 V ; 1000 V]

I = [5% Inom ; 120% Inom]
± 0,5%  ± 0,005% Snom

Effekt faktor (PF)

PF = [0,5 induktiv ; 0,5 kapacitiv]
V = [100 V ; 1000 V]

I = [5% Inom ; 120% Inom]
± 0,05

PF = [0,2 induktiv ; 0,2 kapacitiv]
V = [100 V ; 1000 V]

I = [5% Inom ; 120% Inom]
± 0,1

Tan 

Tan  = [ 3 induktiv ; 3 kapacitiv]
V = [100 V ; 1000 V]

I = [5% Inom ; 120% Inom]
± 0,02

Tan  = [3,2 induktiv ; 3,2 kapacitiv]
V = [100 V ; 1000 V]

I = [5% Inom ; 120% Inom]
 ± 0,05

Aktiv energi (Ep)

PF = 1
V = [100 V ; 1000 V]

I = [5% Inom ; 120% Inom]
± 0,5% 

PF = [0,5 induktiv ; 0,8 kapacitiv]
V = [100 V ; 1000 V]

I = [5% Inom ; 120% Inom]
± 0,6 % 
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Enhet Mätområde Inneboende osäkerhet 

Reaktiv energi (Eq) 

Sin  = 1
V = [100 V ; 1000 V]

I = [5% Inom ; 120% Inom]
 ± 2% 

Sin  = [0,5 induktiv ; 0,5 kapacitiv]
V = [100 V ; 1000 V]

I = [5% Inom ; 120% Inom]
 ± 2% 

Sin  = [0,5 induktiv ; 0,5 kapacitiv]
V = [100 V ; 1000 V]

I = [5% Inom ; 120% Inom]
± 2,5% 

Sin  = [0,25 induktiv ; 0,25 kapacitiv]
V = [100 V ; 1000 V]

I = [5% Inom ; 120% Inom]
 ± 2,5% 

Skenbar energi (Es)
V = [100 V ; 1000 V]

I = [5% Inom ; 120% Inom]
 ± 0,5% 

Övertoner ordning (1 till 25)
PF = 1

V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]

 ± 1%

THD
PF = 1

V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]

 ± 1%

Tabell 12

 I nom är värdet av den uppmätta strömmen för en strömtång med utgång 1 V. Se Tabell 23 för nominella strömvärden
 P nom och S nom är den aktiva effekten och den skenbara effekten för V = 1 000 V, I = I nom och PF = 1
 Q nom den reaktiva effekten för V = 1 000 V, I = I nom, och sin  = 1
 *:  Den inneboende osäkerheten för strömingångarna (I) specificeras för en ingång med 1 V isolerad nominell spänning, motsva-

rande I nom. Därtill ska strömtångens inneboende osäkerhet tilläggas för att erhålla den sammantagna mätkedjans osäkerhet. För  
AmpFLEX®-  och MiniFLEX®-strömtänger, använd den inneboende osäkerheten som framgår av Tabell 24.
Den inneboende osäkerheten för nollström motsvarar den maximala inneboende osäkerheten över I1, I2 och I3.

 **: Värde för den maximala inneboende osäkerheten upplysningsvis. Den kan vara högre, i synnerhet vid påverkan från elek-
tromagnetisk kompatibilitet.

5.2.3.2. Specifikationer 400 Hz

Enhet Mätområde Inneboende osäkerhet 

Frekvens (f) [340 Hz ; 460 Hz] ± 0,1 Hz

Fas till nolla spänning (V)
[10 V ; 100 V[ ± 0,5% ± 0,5 V **

[100 V ; 600 V] ± 0,5% ± 0,5 V

Fas till fas spänning (U)
[17 V ; 170 V[ ± 0,5% ± 0,5 V **

[170 V ; 1700 V] ± 0,5% ± 0,5 V

Ström (I) utan strömtång *
[0,2% Inom ; 5% Inom[ ± 0,5% ± 0,05 % Inom **

[5% Inom ; 120% Inom] *** ± 0,5% ± 0,05 % Inom

Aktiv effekt (P)

PF = 1
V = [100 V ; 600 V]

I = [5% Inom ; 120% Inom]
±2% ± 0,02% Pnom **

PF = [0,5 induktiv ; 0,8 kapacitiv]
V = [100 V ; 600 V]

I = [5% Inom ; 120% Inom]
±3% ± 0,03% Pnom **

Aktiv energi (Ep)
PF = 1

V = [100 V ; 600 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]

± 2% **

Tabell 13

 I nom är värdet av den uppmätta strömmen för en strömtång med utgång på 50/60 Hz. Se Tabell 23 för nominella strömvärden
 P nom är den aktiva effekten för V = 600 V, I = I nom och PF = 1
 *:  Den inneboende osäkerheten för strömingångarna (I) specificeras för en ingång med 1 V isolerad nominell spänning, motsva-

rande I nom. Därtill ska strömtångens inneboende osäkerhet tilläggas för att erhålla den sammantagna mätkedjans osäkerhet. För  
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AmpFLEX®-  och MiniFLEX®-strömtänger, använd den inneboende osäkerheten som framgår av Tabell 24.
Den inneboende osäkerheten för nollström motsvarar den maximala inneboende osäkerheten över I1, I2 och I3.

 **: Värde för den maximala inneboende osäkerheten upplysningsvis. Den kan vara högre, i synnerhet vid påverkan från elek-
tromagnetisk kompatibilitet.

 ***: För AmpFLEX®-  och MiniFLEX®-strömtänger är den maximala strömmen begränsad till 60 % av I nom vid 50/60Hz pga deras 
höga känslighet.

5.2.3.3. Specifikationer DC

Enhet Mätområde Onoggrannhet

Spänning (V) V = [100 V ; 1000 V] ± 1%   ± 3 V

Ström (I) utan strömtång * I = [5% Inom ; 120% Inom] ± 1%  ± 0,3% Inom

Effekt (P)
V = [100 V ; 1000 V]

I = [5% Inom ; 120% Inom]
± 1%  ± 0,3% Pnom

Energi (Ep)
V = [100 V ; 1000 V]

I = [5% Inom ; 120% Inom]
± 1,5% 

Tabell 14

 I nom är värdet av den uppmätta strömmen för en strömtång med utgång 1 V. Se Tabell 23 för nominella strömvärden
 P nom är effekten för V = 1 000 V och I = I nom
 *:  Den inneboende osäkerheten för strömingångarna (I) specificeras för en ingång med 1 V isolerad nominell spänning, motsva-

rande I nom. Därtill ska strömtångens inneboende osäkerhet tilläggas för att erhålla den sammantagna mätkedjans osäkerhet. För  
AmpFLEX®-  och MiniFLEX®-strömtänger, använd den inneboende osäkerheten som framgår av Tabell 24.
Den inneboende osäkerheten för nollström motsvarar den maximala inneboende osäkerheten över I1, I2 och I3.

 **: Värde för den maximala inneboende osäkerheten upplysningsvis. Den kan vara högre, i synnerhet vid påverkan från elek-
tromagnetisk kompatibilitet.

5.2.3.4. Temperatur

För V, U, I, P, Q, S, PF, och E:

 300 ppm/°C, vid 5 % < I < 120 % och PF = 1

 500 ppm/°C, vid 10 % < I < 120 % och PF = 0,5 induktiv

 DC offset  V: 10 mv/°C typiskt
  I: 30 ppm I nom /°C typiskt

5.2.3.5. Gemensammodundertryckning

Gemensammodundertryckningen på noll är typiskt 140 dB.
Om man exempelvis applicerar en spänning på 230 V på noll kommer 23 µV att läggas till vid utgångarna av AmpFLEX®  och 
MiniFLEX®, vilket motsvarar en felaktighet på 230mA vid 50Hz. På de övriga strömtängerna ger detta ett fel på ytterligare 0,02 % 
I nom.

5.2.4. STRÖMTÄNGER

5.2.4.1. Försiktighetsåtgärder vid för användning

 
Anmärkning: Läs i säkerhetsdatabladet eller bruksanvisningen som levererades med din strömtång. 

Strömtänger och flexibla strömtänger används för att mäta den ström som flyter i en kabel utan att öppna kretsen. De isolerar
också användaren från farliga spänningar i kretsen.

Valet av strömtång beror på den ström som skall mätas och diametern på kablarna.
När du installerar strömtängerna, se till så att pilen på tången eller sensorn pekar mot lasten.
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5.2.4.2. Specifikationer

Mätområdena är de som specificeras för varje strömtång. I vissa fall, kan de skilja sig från de områden som kan mätas med PEL.
Läs i bruksanvisningen distribueras med strömtången.

a) MiniFLEX® MA193
MiniFLEX® MA193 flexible strömtång kan användas för att mäta strömmen i en kabel utan att öppna kretsen. Den tjänar också till 
att isolera användaren från farliga spänningar i kretsen. Den här strömtången får endast användas som tillbehör till ett instrument. 
Om du använder flera strömtänger kan du märka var och en innan du ansluter dem, med en av de färgkodade ringarna som 
levereras med instrumentet för att identifiera faserna. Anslut därefter strömtången till instrumentet. 

 Tryck på den gula öppningsanordningen för att öppna strömtången. Placera den därefter runt den ledare som skall mätas 
(endast en ledare per strömtång). 

 Stäng strömtången. För att optimera mätkvaliteten, är det bäst att centrera ledaren i spolen/sensorn och forma spolen/sensorn 
så cirkulär som möjligt. 

 För att koppla bort strömtången, öppna den och ta bort den från ledaren. Koppla sedan bort den från instrumentet. 

MiniFLEX® MA193

Nominellt område 100/400/2 000/10 000 AAC

Mätområde 50 mA till 12 000 AAC

Maximal omslutningsdiameter Längd= 250 mm; Ø =  70 mm

Inverkan av ledarens position i 
strömtången

 2,5 % 

Inverkan av en angränsande ledare 
som genomströmmas av AC

 1 % för en ledare i kontakt med strömtången och 2 % invid rastermekanismen

Säkerhet IEC 61010-2-032, föroreningsgrad  2, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III

Tabell 15

Anmärkning: Strömmar < 0,05 % av det nominella området sätts till noll.
 De nominella områdena reduceras till 50/200/1 000/5 000 AAC vid 400 Hz. 

b) PAC93 Strömtång

Anmärkning: Effekt beräkningar nollställs när strömmen är nollställd.

PAC93 Strömtång

Nominellt område 1000 AAC, 1400 ADC max

Mätområde 1 till 1000 AAC, 1 till 1300 ATOPP AC+DC

Maximal omslutningsdiameter En 42 mm ledare eller två 25.4 mm ledare eller två 50 x 5 mm samlingsskenor

Inverkan av ledarens position i 
klämman

< 0,5%, DC till 440 Hz

Inverkan av en angränsande ledare 
som genomströmmas av AC

< 10 mA/A, vid 50/60 Hz

Säkerhet IEC 61010-2-032, föroreningsgrad  2, 300 V CAT IV, 600 V CAT III

Tabell 16

Anmärkning: Strömmar < 1 AAC/DC kommer att visas som noll. 



54

c) C193 Strömtång

C193 Strömtång

Nominellt område 1000 AAC för f 1 kHz

Mätområde 0,5 A till 1200 AAC max (I >1000 A mer än 5 minuter)

Maximal omslutningsdiameter  52 mm 

Inverkan av ledarens position i kläm-
man

< 0,1%, DC till 440 Hz

Inverkan av en angränsande ledare 
som genomströmmas av AC

< 0,5 mA/A, vid 50/60 Hz

Säkerhet IEC 61010-2-032, föroreningsgrad  2, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III

Tabell 17

Anmärkning: Strömmar < 0.5 A kommer att visas som noll. 

d) AmpFLEX® A193

AmpFLEX® A193

Nominellt område 100/400/2 000/10 000 AAC

Mätområde 0,05 till 12 000 AAC

Maximal omslutningsdiameter
(enligt modell)

Längd= 450 mm; Ø = 120 mm
Längd= 800 mm; Ø = 235 mm

Inverkan av ledarens position i 
strömtången

 2 % överallt och  4 % invid rastermekanismen

Inverkan av en angränsande ledare 
som genomströmmas av AC

 1 % överallt och 2 % invid rastermekanismen

Säkerhet IEC 61010-2-032, föroreningsgrad  2, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III

Tabell 18
Anmärkning: Strömmar < 0,05 % av det nominella området kommer att visas som noll. 
 De nominella områdena reduceras till 50/200/1 000/5 000 AAC vid 400 Hz.
 

e) MN93 Strömtång

MN93 Strömtång

Nominellt område 200 AAC för f 1 kHz

Mätområde 0,5 till 240 AAC max (I >200 A inte permanent)

Maximal omslutningsdiameter 20 mm

Inverkan av ledarens position i 
klämman

< 0,5%, vid 50/60 Hz

Inverkan av en angränsande ledare 
som genomströmmas av AC

 15 mA/A

Säkerhet IEC 61010-2-032, föroreningsgrad  2, 300 V CAT IV, 600 V CAT III

Tabell 19
Anmärkning: Strömmar < 0.5 A kommer att visas som noll.
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f) MN93A Strömtång

MN93A Strömtång

Nominellt område 5 A och 100 AAC

Mätområde 5 A: 0,01 till 6 AAC max;     100 A: 0.2 till 120 AAC max

Maximal omslutningsdiameter 20 mm

Inverkan av ledarens position i 
klämman

< 0,5%, vid 50/60 Hz

Inverkan av en angränsande ledare 
som genomströmmas av AC

 15 mA/A, vid 50/60 Hz

Säkerhet IEC 61010-2-032, föroreningsgrad  2, 300 V CAT IV, 600 V CAT III

Tabell 20 

5 A området för MN93A är utformat för att fungera med sekundära strömtransformatorer.

Anmärkning: Strömmar < 10 mA x omsättning på 5 A området och < 0,2 A på 100 A området kommer att nollställas med den 
här strömtången. 

g) E3N Strömtång

E3N Strömtång

Nominellt område 10 AAC/DC, 100 AAC/DC

Mätområde 0,01 till 100 AAC/DC

Maximal omslutningsdiameter 11,8 mm

Inverkan av ledarens position i 
klämman

< 0,5%

Inverkan av en angränsande ledare 
som genomströmmas av AC

-33 dB typiskt, DC till 1 kHz

Säkerhet IEC 61010-2-032, föroreningsgrad  2, 300 V CAT IV, 600 V CAT III

Tabell 21

Anmärkning: Strömmar < 10 mA kommer att visas som noll. 

h) 5 A Adapterbox

5 A Adapterbox

Nominellt område 5 AAC

Mätområde 0,005 till 6 AAC

Omvandlaringångar 3

Säkerhet IEC 61010-2-032, föroreningsgrad  2, 300 V CAT III

Tabell 22

Anmärkning: Strömmar < 5 mA kommer att visas som noll. 
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5.2.4.3. Inneboende osäkerhet

Till strömtängernas onoggrannhet för ström- och fasmätningar måste också onoggrannheten för instrumentet adderas för varje 
aktuell storhet (effekt, energi, effekt faktor, tan , m.fl.).

Följande karakteristika anges för strömtängernas referensvillkor.

Karakteristika för strömtänger med 1V utgång vid Inom

Strömtång 
typ

I nominell
Ström 

(RMS eller DC)

Inneboende 
osäkerhet

vid 50/60 Hz

Inneboende 
osäkerhet på   

vid 50/60 Hz

Typisk osäker-
het på  vid 

50/60 Hz

Typisk osäker-
het på   

vid 400 Hz

Strömtång
PAC193

1000 ADC

[1 A; 50 A[ ± 1,5% ± 1 A ** - -

[50 A; 100 A[ ± 1,5% ± 1 A ± 2,5° -0,9°

[100 A; 800 A[ ± 2,5%
± 2°

- 0,8°
- 4,5°@ 100 A

[800 A; 1 000 A[ ± 4% - 0,65°

Strömtång
C193

1000 AAC

[1 A; 50 A[ ± 1% ** - -

+ 0,1°@ 1000 A[50 A; 100 A[ ± 0,5% ± 1° + 0,25°

[100 A; 1 200 A[ ± 0,3% ± 0,7° + 0,2°

Strömtång
MN93

200 AAC

[0 5 A; 5 A[ ± 3% ± 1 A ** - - -

[5 A; 40 A[ ± 2,5% ± 1 A ± 5° + 2° - 1,5°@ 40 A

[40 A; 100 A[ ± 2% ± 1 A ± 3° + 1,2° - 0,8°@ 100 A

[100 A; 240 A[ ± 1% + 1 A ± 2,5° ± 0,8° - 1°@ 200 A

Strömtång
MN93A

100 AAC

[200 mA; 5 A[ ± 1% ± 2 mA ** ± 4° - -

[5 A; 120 A[ ± 1% ± 2,5° + 0,75° - 0,5°@100 A

5 AAC

[5 mA; 250 mA[ ± 1,5% ± 0,1 mA ** - - -

[255 mA; 6 A[ ± 1% ± 5°  + 1,7° - 0,5°@ 5 A

Strömtång
E3N

100 AAC/DC

[5 A; 40 A[ ± 4% ± 50 mA ± 1° - -

[40 A; 100 A[ ± 15% ± 1° - -

10 AAC/DC [50 mA; 250 A[ ± 3% ± 50 mA ± 1,5° - -

5A Adapter 5 AAC

[5 mA; 250 mA[ ± 0,5% ± 2 mA ** -
- -

[250 mA; 6 A[ ± 0,5% ± 1 mA ± 0,5°

Tabell 23

**: Värde för den maximala inneboende osäkerheten upplysningsvis. Den kan vara högre, i synnerhet vid påverkan från elektro-
magnetisk kompatibilitet.
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Karakteristika för AmpFLEX®  och MiniFLEX®

Strömtång 
typ

I nominell
Ström 

(RMS eller DC)

Inneboende 
osäkerhet

vid 50/60 Hz

Inneboende 
osäkerhet
vid 400 Hz

Inneboende 
osäkerhet på
 vid 50/60 Hz

Typisk osäker-
het på   

vid 400 Hz

AmpFLEX® 
A193 *

100 AAC

[200 mA; 5 A[ ± 1,2 % ±  50 mA ** ± 2 % ±  0,1 A ** - -

[5 A; 120 A[ * ± 1,2 % ±  50 mA ± 2 % ±  0,1 A ± 0,5° - 0,5°

400 AAC

[0 8 A; 20 A[ ± 1,2 % ±  0,2 A ** ± 2 % ±  0,4 A ** - -

[20 A; 500 A[ * ± 1,2 % ±  0,2 A ± 2 % ±  0,4 A ± 0,5° - 0,5°

2000 AAC

[4 A; 100 A[ ± 1,2 % ± 1 A ** ± 2 % ± 2 A ** - -

[100 A; 2 400 A[ * ± 1,2 % ± 1 A ± 2 % ± 2 A ± 0,5° - 0,5°

10,000 AAC

[20 A; 500 A[ ± 1,2 % ± 5 A ** ±2 % ± 10 A ** - -

[500 A; 12 000 A[ * ± 1,2 % ± 5 A ± 2 % ± 10 A ± 0,5° - 0,5°

MiniFLEX® 
MA193 *

100 AAC

[200 mA; 5 A[ ± 1,2 % ±  50 mA ** ± 2 % ±  0,1 A ** - -

[5 A; 120 A[ * ± 1,2 % ±  50 mA ± 2 % ±  0,1 A ± 0,5° - 0,5°

400 AAC

[0 8 A; 20 A[ ± 1,2 % ±  0,2 A ** ± 2 % ±  0,4 A ** - -

[20 A; 500 A[ * ± 1,2 % ±  0,2 A ± 2 % ±  0,4 A ± 0,5° - 0,5°

2000 AAC

[4 A; 100 A[ ± 1,2 % ± 1 A ** ± 2 % ± 2 A ** - -

[100 A; 2 400 A[ * ± 1,2 % ± 1 A ± 2 % ± 2 A ± 0,5° - 0,5°

10,000 AAC

[20 A; 500 A[ ± 1,2 % ± 5 A ** ±2 % ± 10 A ** - -

[500 A; 12 000 A[ * ± 1,2 % ± 5 A ± 2 % ± 10 A ± 0,5° - 0,5°

Tabell 24

*: De nominella områdena reduceras till 50/200/1 000/5 000 AAC vid 400 Hz.
**: Värde för den maximala inneboende osäkerheten upplysningsvis. Den kan vara högre, i synnerhet vid påverkan från elektro-
magnetisk kompatibilitet.

5.3. BLUETOOTH
Bluetooth 2.1
Klass 1 (kaliber: 100 m)
Nominell uteffekt: +15 dBm
Nominell känslighet: -82 dBm
Hastighet: 115,2 kbits/s

5.4. STRÖMFÖRSÖRJNING
Strömförsörjning med nätanslutning  

 Funktionsområde: 110 V/250 V (± 10 %), 50/60 Hz 

 Max effekt: 15 VA

Batteriprestanda

 Typ: Laddningsbara NiMH batterier

 Laddningstid: Ca 5 timmar

 Laddningstemperatur: 10° till 40°C (50° till 104°F)

  
Anmärkning: När instrumentet är avstängt, fungerar realtidsklockan i mer än 2 veckor.

Drifttid

 Minst 30 minuter

 Typiskt 60 minuter



58

5.5. MEKANISKA DATA

 Dimensioner: 256 x 125 x 37 mm (10.08 x 4.92 x 1.46”)

 Vikt: < 1 kg

 Fall test: 1 m i den svåraste positionen utan permanent mekanisk skada eller funktionell försämring

 Skyddsklass: Genom höljet (IP kod) enligt IEC 60529, IP 54) inte i drift/inte inkl. uttagen

5.6. MILJÖVILLKOR

 Höjd: 
  I drift: 0 till 2 000 m; 
 Inte i drift: 0 till 10 000 m.

 Temperatur och relative fuktighet:

95

85

75

45

10

-20 0 20 26 35 50

3 2 1 4

70

T [°C]

%RH

Bild 55

1 = Referensområde
1+2 = Funktionsområde
1+2+3 = Lagring med batterier 
1+2+3+4 = Lagring utan batterier

5.7. ELEKTRISK SÄKERHET
Instrumentet överensstämmer med IEC 61010-1 och IEC 61010-2-030 för följande:

 Mätingångar och hölje: 600 V CAT IV/1 000 V CAT III, föroreningsgrad 2

 Strömförsörjning: 300 V överspänningskategori II, föroreningsgrad 2

För strömtängerna, se § 5.2.4
Strömtängerna överensstämmer med IEC 61010-2-032 
Mätledningar och krokodilklämmor överensstämmer med IEC 61010-031

5.8. ELECTROMAGNETISK KOMPATIBILITET
Emission och immunitet i industriell miljö motsvarande normen IEC 61326-1.
Typisk inverkan på mätningen är 0,5 % av skalans slut utan att överstiga 5 A.
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6. UNDERHÅLL

 
   

 
Instrumentet innehåller inga delar som kan bytas ut av personal som inte är speciellt utbildade och ackrediterade.     
Varje obehörig reparation eller utbyte av delar till ”likvärdiga” kan allvarligt försämra instrumentets säkerhet.

6.1. BATTERI
Instrumentet är utrustat med ett NiMH batteri. Den här tekniken har flera fördelar:

 Lång livslängd och tar liten plats och har låg vikt.

 Möjligheten att snabbt ladda batteriet.

 Avsevärt mindre minneseffekt: Du kan ladda batteriet även om det inte är helt urladdat.

 Miljövänligt: Inga förorenande ämnen såsom bly eller kadmium, i överensstämmelse med gällande föreskrifter.

Efter långvarig förvaring kan batteriet vara helt urladdat. Om så är fallet måste det laddas fullständigt. Instrument fungerar kanske 
inte under en del av den här laddningprocessen. Full uppladdning av ett helt urladdat batteri kan ta flera timmar.

    
I detta fall kommer det att behövas åtminstone 5 laddnings-/urladdningscykler för batteriet att skall åter-

hämta sig till 95 % av sin kapacitet.

För optimal användning av batteriet och för att förlänga dess effektiva livslängd:

 Ladda endast instrumentet vid temperaturer mellan 0° C och 40° C (32° F och 104° F).

 Följ villkoren för användning.

 Var uppmärksam på villkoren för lagring.

6.2. BATTERI INDIKATOR
Den Gul/röda lysdioden (nummer 6 - i Tabell 4) visar batteriets status. 
När instrumentet är anslutet till elnätet, laddas batteriet tills det är fullt.

 LED AV: Batteriet är fullt (med eller utan strömförsörjning)

 Gul LED PÅ/ Blinkar inte: Batteriet laddas

 Gul LED blinkar två gånger per sekund: Batteriet laddas efter en fullständig urladdning

 Röd LED blinkar två gånger per sekund: Lågt batteri (och ingen strömförsörjning)

6.3. RENGÖRING

    Koppla bort alla elektriska anslutningar från instrumentet. 

Använd en mjuk trasa fuktad med tvålvatten. Skölj med en fuktig trasa och torka snabbt med en torr trasa eller varmluft. Använd 
aldrig alkoholer eller andra lösningsmedel. 
 
Strömtänger:

 Se till så att inga främmande föremål stör rörelsen av strömtångens snäppanordning.
 Håll tångens käftar så rena som möjligt. Spola inte vatten direkt på strömtången.
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6.4. KALIBRERING

 Som med alla mät- och testutrustningar, måste instrumentet kalibreras regelbundet.  

Vi rekommenderar att instrument kalibreras minst en gång om året. För kontroller och kalibreringar, kontakta ett ackrediterat 
företag med kalibreringsservice, eller tag kontakt med: 

CA Mätsystem AB, tel. 08-505 268 00, fax 08-505 268 10
Email: info@chauvin-arnoux.se
www.chauvin-arnoux.se

6.5. REPARATION
För alla reparationer under eller efter garantins utgång, v.v. returnera instrumentet med felbeskrivning till din distributör eller till
CA Mätsystem AB.

6.6. UPPDATERING AV INTERN PROGRAMVARA (FIRMWARE)
Med vår ambition att alltid tillhandahålla bästa möjliga service i form av prestanda och tekniska uppgraderingar, erbjuder
Chauvin Arnoux dig att uppdatera den inbyggda programvaran i instrumentet (firmware) genom att ladda ner den nya versionen 
helt kostnadsfritt på vår hemsida.

Gå till vår webbplats på:
http://www.chauvin-arnoux.com
Registrera dig och skapa ditt personliga konto i “Sign in“. 
Tryck därefter på “Support”, sedan “Download firmware uppdates”, sedan “1-Firmware“ och därefter “PEL102/103”. 
 
Anslut instrumentet till datorn med USB-kabeln som medföljde i leveransen.

Anmärkning: Uppdatering av firmware kan återställa konfigurationen och medföra att lagrade data instrumentet förloras.
           Som en försiktighetsåtgärd, spara lagrade data till i en PC innan du uppdaterar den inbyggda mjukvaran.
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7. GARANTI 

Vår garanti är giltig i tolv månader från den dag då utrustningen levereras. Vi tillämpar IMLs allmänna leveransbestämmelser.
Dessa finns att läsa i .pdf format på vår hemsida : www.chauvin-arnoux.se

Garantin gäller inte i följande fall:

 Olämplig användning av utrustningen eller användning med inkompatibla utrustning;

 Ändringar gorda på utrustningen utan uttryckligt tillstånd av tillverkarens tekniska personal;

 Ingrepp i utrustningen av personal som inte godkänts av tillverkaren;

 Efterjusteringar av utrustningen för specifika tillämpningar för vilka utrustningen inte är avsedd eller som inte nämns i manualen;

 Skador orsakade av stötar, fall, eller översvämningar.
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8. BESTÄLLNINGSINFORMATION

8.1. PEL102/103 EFFEKT- & ENERGILOGGER 
PEL102 Effekt- & energilogger  ................................................................................................................................ P01157152
PEL103 Effekt- & energilogger ................................................................................................................................. P01157153 
PEL102 Effekt- & energilogger med MiniFLEX®  .................................................................................................... P01157150
PEL103 Effekt- & energilogger med MiniFLEX®  .................................................................................................... P01157151 

Instrumentet levereras med:
 1 Nr. 23 transportväska
 4 Svarta säkerhetskablar, banan-banan rak-rak, 3 m lång.
 4 Svarta krokodilklämmor.
 1 Set om 12 insatser och ringar för att identifiera de enskilda faserna med spänningskablarna och strömtängerna. 
 1 USB kabel typ A-B, 1.5 m.
 1 Nätanslutningskabel 1.5 m.
 1 SD kort 2 GB (i instrumentet). 
 1 USB SD-kort adapter.
 1 Multifix (universellt monteringssystem)
 1 CD med bruksanvisning och PEL Transfer Software.
 1 Provcertifikat.
 1 Snabbstarts guide.
 1 Säkerhetsdatablad. 

Samt när MiniFLEX® Strömtänger är inkluderade:
 3 MiniFLEX® MA193 Strömtänger
 1 Säkerhetsdatablad MiniFLEX® 

8.2. TILLBEHÖR
MiniFLEX® MA193 250 mm  ........................................................................................................................................ P01120580

MN93 strömtång  ........................................................................................................................................................ P01120425B

MN93A strömtång  ...................................................................................................................................................... P01120434B

C193 strömtång  .......................................................................................................................................................... P01120323B 

AmpFLEX® A193 450 mm  .......................................................................................................................................... P01120526B

AmpFLEX® A193 800 mm  .......................................................................................................................................... P01120531B

PAC93 strömtång …. ................................................................................................................................................... P01120079B

E3N strömtång  ........................................................................................................................................................... P01120043A 

BNC-adapter för E3N strömtång  ................................................................................................................................ P01102081

5 A adapterbox (3-fas) . ............................................................................................................................................... P01101959

Nätadapter + E3N strömtång  ..................................................................................................................................... P01120047

Software Dataview  ..................................................................................................................................................... P01102095

8.3. RESERVDELAR
USB-Kabel typ A-B ..................................................................................................................................................... P01295293

Nätanslutningskabel 1.5 m  ......................................................................................................................................... P01295174 

Nr. 23 transportväska .................................................................................................................................................. P01298078 

Set om 4 Svarta säkerhetskablar, banan-banan rak-rak, 4 svarta krokodilklämmor och 12 insatser och ringar

för att identifiera de enskilda faserna med spänningskablarna och strömtängerna ................................................... P01295476 
Multifix (universellt monteringssystem)  ...................................................................................................................... P01021002 
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9. APPENDIX

9.1. MÄTNINGAR
9.1.1. DEFINITION

Alla beräkningar uppfyller normerna IEC 61557-12 och IEC 61010-4-30.

Geometrisk representation av aktiv och reaktiv effekt:

Bild 56

Diagram i enlighet med avsnitt 12 och 14 i IEC 60375.
Strömvektorn (definierad i högra axelområdet) fungerar här som en referens.
Spänningsvektorn V varierar sin riktning enligt fasvinkeln .
Fasvinkeln  mellan spänning V och ström I antas vara positiv i matematisk mening (moturs).

9.1.2. SAMPLING

9.1.2.1. Samplingsperiod

Beror på nätfrekvensen: 50 Hz, 60 Hz eller 400 Hz.
Samplingsperioden beräknas varje sekund.

 Nätfrekvens f = 50 Hz
 Från 42,5 till 57,5 är samplingshastigheten låst till nätfrekvensen. 128 sampels är tillgängliga för varje  

period.
 Utanför intervallet från 42,5 till 57,5   Hz, är samplingshastigheten 128 x 50 Hz.

 Nätfrekvens f = 60 Hz  
 Från 51 till 69 Hz (60 Hz ±15 %), är samplingshastigheten låst till nätfrekvensen. 128 sampels är tillgängliga för varje period.
 Utanför intervallet från 51 till 69 Hz, är samplingshastigheten 128 x 60 Hz.

 Nätfrekvens f = 400 Hz 
 Från 340 till 460 Hz (400 Hz ±15 %), är samplingshastigheten låst till nätfrekvensen. 16 sampels är tillgängliga för varje 

period.
 Utanför intervallet från 340 till 460 Hz, är samplingshastigheten 16 x 400 Hz.   

En ren DC mätsignal anses vara utanför frekvensområdena. Samplingshastigheten är då, enligt den förvalda nätfrekvensen,
6.4 kHz (50/400 Hz) eller 7.68 kHz (60 Hz).

9.1.2.2. Låsning av samplingsfrekvensen

 Som standard är samplingsfrekvensen låst till V1.

 Om V1 saknas, försöker samplingsfrekvensen att låsa till V2, sedan V3, I1, I2 och I3.

V

P

S

Q

Export aktiv effekt Import aktiv effekt 

Import reaktiv effekt

Export reaktiv effekt 
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9.1.2.3. AC/DC

PEL gör AC- och DC-mätningar i växelströms- och likströmsnät. Användaren väljer om AC eller DC skall mätas.

PEL levererar inga AC+DC värden. 

9.1.2.4. Nolledarström

Beroende på typ av elnät beräknar PEL 102 och 103 strömmen i nolledaren. 

9.1.2.5. “1-sekunds” enheter

Instrumentet beräknar följande enheter varje sekund, enligt § 9.2.

“1-sekunds” enheter används för:

 Realtids värden

 “1-sekunds” trender.

 Som insamlingsvärden för aggregerade värden (se § 9.1.2.6).

 För bestämning av min- och maxvärden för ”aggregerade” trendvärden.

Alla ”1 sekunds” enheter sparas på SD-kortet under inspelningstiden.

9.1.2.6. Aggregering (sammanläggning)

En aggregerad kvantitet är ett värde som beräknas för en bestämd tidsperiod, enligt formlerna som anges i Tabell 26.
 
Aggregerinsperioder börjar alltid på hela timmar/minuter. Aggregeringsperioden är lika för alla enheter. Följande perioder är möjliga: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 och 60 min.

Alla aggregerade enheter sparas på SD-kortet under inspelningssessionen. De kan visas i PEL Transfer (se § 4.4).

9.1.2.7. Min och Max

Min och Max är de minimala och maximala värdena av ”1s” enheter för den observerade aggregeringsperioden. Dessa värden 
lagras med datum och tid (se tabell 25). 

9.1.2.8. Beräkning av energier

Energier beräknas varje sekund.
Den totala energin motsvarar energibehovet under inspelningssessionen.

Den ”Partiella” energin kan bestämmas under en integrationsperiod med följande värden: 1 t, 1 dag, 1 vecka, 1 månad. Det par-
tiella energiindexet är endast tillgängligt i realtid. Det registreras inte.

Men den ”totala” energin är tillgänglig med inspelningssessionens data. 
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9.2. MÄTFORMLER
PEL mäter 128 sampels per cykel (16 vid 400 Hz) och beräknar enheterna spänning, ström och aktiv effekt per cykel. 

Därefter beräknar PEL ett aggregeringsvärde över 50 cykler (50 Hz), 66 cykler (60 Hz) eller 400 cykler (400 Hz). (“1 sekunds” enheter). 

Enheter Formler Kommentarer

AC RMS spänning fas-till-nolla (VL) 
vL = v1, v2 eller v3 elementärt sampel

N = Antal sampel

DC spänning (VL) 
L = v1, v2 eller v3 elementärt sampel

N = Antal sampel

AC RMS spänning fas-till-fas (UL) 
ab = u12, u23 eller u31 elementärt sampel

N = Antal sampel

AC RMS ström (IL)
iL = i1, i2 eller i3 elementärt sampel

N = Antal sampel

DC ström (IL)
iL = i1, i2 eller i3 elementärt sampel

N = Antal sampel

Crestfaktor spänning (V-CF)
CFVL är förhållandet mellan de genomsnittliga toppvärdena 

för RMS värdet över 10/12 periods

Crestfaktor ström (I-CF)
CFIL  är förhållandet mellan de genomsnittliga toppvärdena 

för RMS värdet över 10/12 periods

Asymmetri (u2)
Endast realtid

med

 
22

31
2
23

2
12

4
31

4
23

4
12

)( fundfundfund

fundfundfund

UUU

UUU

Aktiv effekt (PL)
L = I1, I2 ou I3 elementärt sampel

N = Antal sampel 
 PT[1s]= P1[1s] + P2[1s] + P3[1s]

Reaktiv effekt (QL)

Reaktiv effekt inkluderar övertoner.
”sign[1s]” är tecknet för reaktiva effekten 

Den beräknade totala reaktiva effekt QT [1s] är en vektor. Den 
beräknade totala reaktiva effekt QT [1s] är en vektor.

Skenbar effekt (SL)
Den totala skenbara effekten ST [1s] är ett aritmetiskt värde.

Effekt faktor (PFL)
 

Cos L

Cos L [10/12] är cosinus för skillnaden mellan fasens funda-
mental för strömmen I och fasens fundamental för fas-till-

nolla spänningen V över 10/12 cykelvärden

Tan 
Q[10/12] och P[10/12] are 10/12-periodens värden för Q och 

P.

Total distorsionsfaktor för spänning 
fas-till-nolla THD_VL (%)

 THD beräknas som % av fundamentalen.
VH1 är fundamentalens värde. 

Total distorsionsfaktor för spänning 
fas-till-fas THD_Uab (%)

THD beräknas som % av fundamentalen.
UH1 är fundamentalens värde.

Total distorsionsfaktor för ström
THD_IL (%)

THD beräknas som % av fundamentalen.
IH1 är fundamentalens värde

Tabell 25
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9.3. AGGREGATION
Aggregerade enheter beräknas för en bestämd period enligt följande formler baserade på ”1 sekunds” värden. De kan beräknas 
med aritmetiska eller kvadratiska medelvärden, eller andra metoder. 

Enheter Formler

Spänning fas-till-nolla (VL) 
(RMS)

 
]1[

1
][

1

0

2
sV

N
aggV

N

x

xLL

 

Spänning fas-till-nolla (VL)
(DC)

 1

0

]200[
1

]agg[

N

x

LxL
msV

N
V

Spänning fas-till-fas (Uab) 
(RMS)

 1

0

2
]1[

1
]agg[

N

x

abxab
sU

N
U

 
ab = 12, 23 eller 31

Ström (IL) 
(RMS)

 1

0

2
]1[

1
][

N

x

LxL sI
N

aggI

Ström (IL) 
(DC)

 
1

0

]200[
1

]agg[

N

x

LxL
msI

N
I

Crestfaktor spänning (VCFL)
 

N

VLVL sCF
N

aggCF

1

]1[
1

][

Crestfaktor ström (ICFL)
 

N

ILIL sCF
N

aggCF

1

]1[
1

][

Asymmetri (u2)
 N

su
N

aggu

1

22 ]1[
1

][

Frekvens (F)
 

1

0

]1[
1

][

N

x

x sF
N

aggF

 

Aktiv effekt (levererad) (PSL)
 1

0

]1[
1

][

N

x

SLxSL sP
N

aggP

 

Aktiv effekt (förbrukad) (PLL)
 1

0

]1[
1

][

N

x

SLxSL sP
N

aggP

 

Reaktiv effekt (levererad) (QSL)
 

1

0

]1[
1

][

N

x

SLxSL sQ
N

aggQ

 

Reaktiv effekt (förbrukad) (QLL)
 1

0

]1[
1

][

N

x

RLxRL sQ
N

aggQ

 

Skenbar effekt (SL)
 1

0

]1[
1

][

N

x

LxL sS
N

aggS

Källans effektfaktor (PFSL) med mot-
svarande kvadrant 

 
1

0

]1[
1

][

N

x

SLxSL sPF
N

aggPF

 

Aktiv effekt (förbrukad) (PLL)
 1

0

]1[
1

][

N

x

SLxSL sP
N

aggP

 

Reaktiv effekt (levererad) (QSL)
 

1

0

]1[
1

][

N

x

SLxSL sQ
N

aggQ

 

Reaktiv effekt (förbrukad) (QLL)
 1

0

]1[
1

][

N

x

RLxRL sQ
N

aggQ

 

Skenbar effekt (SL)
 1

0

]1[
1

][

N

x

LxL sS
N

aggS
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Enheter Formler

Effektfaktor export (PFSL) med motsva-
rande kvadrant

 
1

0

]1[
1

][

N

x

SLxSL sPF
N

aggPF

 

Effektfaktor import (PFLL) med motsva-
rande kvadrant  

 1

0

]1[
1

][

N

x

RLxRL sPF
N

aggPF

 

Cos ( L)S vid källa med motsvarande 
kvadrant

 1

0

SxS ]1[)Cos(
1

][)Cos(

N

x

LL s
N

agg

Cos ( L)L vid källa med motsvarande 
kvadrant

 1

0

]1[)Cos(
1

][)Cos(

N

x

xRLRL s
N

agg

Tan S vid källa
 

1

0

]1[)Tan(
1

][)Tan(

N

x

SxS s
N

agg

Tan L vid lasten
 1

0

]1[)Tan(
1

][)Tan(

N

x

xRR s
N

agg

Total distorsionsfaktor spänning fas-
till-nolla THD_VL (%)

 1

0

]1[_
1

][_

N

x

LxL sVTHD
N

aggVTHD

Total distorsionsfaktor spänning fas-
till-fas THD_Uab (%)

 
1

0

]1[_
1

][_

N

x

abxab sUTHD
N

aggUTHD

 

Total distorsionsfaktor ström 
THD_IL (%)

1

0

]1[_
1

][_

N

x

LxL sITHD
N

aggITHD

Tabell 26

Anmärkning: N är antalet “1 sekunds” värden för vald aggregationsperiod (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 eller 60 min).

9.4. ELEKTRISKA NÄTVERK SOM STÖDS
Följande typer av elektriska nätverk stöds:

 V1, V2, V3 är fas-till-nolla spänningarna för installationen under test [V1=VL1-N; V2=VL2-N; V3=VL3-N]. 

 Gemena tecken används (v1, v2, v3) för samplade värden. 

 U12, U23, U31 är fas-till-fas spänningarna för installationen under test. 

 Gemena tecken används [u12 = v1-v2; u23= v2-v3, u31=v3-v1] för samplade värden.

 I1, I2, I3 är strömmarna som flyter i installationens fasledare under test. 

 Gemena tecken används i1, i2, i3 för samplade värden. 
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Elnät Förkortning Fasföljd Kommentar
Referens- 
diagram

1-fas 
(1-fas 2-ledare)

1P- 2W Nej
Spänningsmätningar utförs mellan L1 och N.
Strömmätningar utförs på L1 ledaren.

se § 3.4.1

2-fas
(1-fas 3-ledare)

1P-3W Nej
Spänningsmätningar utförs mellan L1, L2 och N.
Strömmätningar utförs på L1 och L2 ledarna.
Nollans ström är beräknad: iN = i1 + i2

se § 3.4.2

3-fas 3-ledare 
[2 strömtänger]

3P-3W 2

Ja

Effektmätningen utförs med 3-wattmeter metoden med 
virtuell nolla.
Spänningsmätningar utförs mellan L1, L2 och L3.
Strömmätningar utförs på L1 och L3 ledarna. I2 ström-
men beräknas (ingen strömomvandlare ansluten på L2): i2 
= - i1 - i3
Nollan är inte tillgänglig för ström- och spänningsmät-
ningar.  

se § 3.4.3.1

3-fas 3-ledare
Öppen  
[2 strömtänger]

3P-3WO2 se § 3.4.3.3

3-fas 3-ledare Y 
[2 strömtänger]

3P-3WY2 se § 3.4.3.5

3-fas 3-ledare  
[3 strömtänger] 3P-3W 3 

Ja

Effektmätningen utförs med 3-wattmeter metoden med 
virtuell nolla. 
Spänningsmätningar utförs mellan L1, L2 och L3. 
Strömmätningar utförs på L1, L2 och L3 ledarna.
Nollan är inte tillgänglig för ström- och spänningsmät-
ningar.

se § 3.4.3.2

3-fas 3-ledare
Öppen  
[3 strömtänger]

3P-3WO3 se § 3.4.3.4

3-fas 3-ledare Y 
[3 strömtänger]

3P-3WY3 se § 3.4.3.6

3-fas 3-ledare 
 symmetrisk

3P-3W B Nej

Effektmätningen utförs med 1-wattmeter metoden.
Spänningsmätningar utförs mellan L1 och L2.
Strömmätningar utförs på L3 ledaren.
U23 = U31 = U12.
I1 = I2 = I3

se § 3.4.3.7

3-fas 4-ledare Y 3P-4WY Ja

Effektmätningen utförs med 3-wattmeter metoden med 
nolla. 
Spänningsmätningar utförs mellan L1, L2 och L3.
Strömmätningar utförs på L1, L2 och L3 ledarna. 
Nollans ström beräknas: iN = i1 + i2 + i3.

se § 3.4.4.1

3-fas 4-ledare Y 
symmetrisk 

3P-4WYB Nej

Effektmätningen utförs med 1-wattmeter metoden. 
Spänningsmätningar utförs mellan L1 och N.
Strömmätningar utförs på L1 ledaren.
V1 = V2 = V3
U23 = U31 = U12= V1 × 3.
I1 = I2 = I3

se § 3.4.4.2

3-fas 3-ledare Y 
2½  

3P-4WY2 Ja

Den här metoden kallas 2 ½ elementmetoden.
Effektmätningen utförs med 3-wattmeter metoden med 
virtuell nolla. 
Spänningsmätningar utförs mellan L1, L2 och N. 
V2 beräknas: v2 = - v1 - v3, u12 = 2v1 + v3, 
u23= - v1 - 2v3. V2 antas vara symmetrisk. 
Strömmätningar utförs på L1, L2 och L3 ledarna.
Nollans ström beräknas: iN = i1 + i2+i3 

se § 3.4.4.3

3-fas 4-ledare 3P-4W

Nej

Effektmätningen utförs med 3-wattmeter metoden med 
nolla, men ingen effektinformation finns tillgänglig för de 
enskilda faserna.
Spänningsmätningar utförs mellan L1, L2 och L3.
Strömmätningar utförs på L1, L2 och L3 ledarna.  
Nollans ström beräknas för endast en strömtransformator 
gren: iN = i1 + i2 

se § 3.4.5.1

3-fas 4-ledare
Öppen  

3P-4WO se § 3.4.5.2



69

Elnät Förkortning Fasföljd Kommentar
Referens- 
diagram

DC 2-ledare DC-2W Nej
Spänningsmätningar utförs mellan L1 och N.
Strömmätningar utförs på L1 ledaren.

se § 3.4.6.1

DC 3-ledare DC-3W Nej
Spänningsmätningar utförs mellan L1, L2 och N.
Strömmätningar utförs på L1 och L2 ledarnas.
Den negativa (retur) strömmen beräknas: iN = i1 + i2

se § 3.4.6.2

DC 4-ledare DC-4W Nej
Spänningsmätningar utförs mellan L1, L2, L3 och N.
Strömmätningar utförs på L1, L2 och L3 ledarna.
Den negativa (retur) strömmen beräknas: iN = i1 + i2 + i3 

se § 3.4.6.3

Tabell 27

9.5. ENHETER OCH ELNÄT

= Ja = Nej

 

Enheter 1P-2W 1P-3W
3P-3W 2
3P-3WO2
3P-3WY2

3P-3W 3
3P-3WO3
3P-3WY3

3P-3W B 3P-4WY 3P-4WYB 3P-4WY2
3P-4W

3P-4WO  
DC-2W DC-3W DC-4W

V1
RMS

V2
RMS (1) (1)

V3
RMS (1)

V1
DC

V2
DC

V3
DC

U12
RMS (1) (1)

U23
RMS (1) (1) (1)

U31
RMS (1) (1)

I1 RMS

I2 RMS (2) (1) (1)

I3 RMS (1) (1)

IN RMS (2) (2) (4) (2) (2)

I1 DC

I2 DC

I3 DC

IN DC (2) (2)

VCF1

VCF2 (1) (1)

VCF3 (1)

ICF1

ICF2 (2) (1) (1)

ICF3 (1) (1)

u2 (4) (4) (4) (3)

F

P1

P2 (1) (1)

P3 (1)

PT (6) (1) (6)

P1 Källa
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Enheter 1P-2W 1P-3W
3P-3W 2
3P-3WO2
3P-3WY2

3P-3W 3
3P-3WO3
3P-3WY3

3P-3W B 3P-4WY 3P-4WYB 3P-4WY2
3P-4W

3P-4WO  
DC-2W DC-3W DC-4W

P2 Källa (1) (1)

P3 Källa (1)

PT Källa (6) (1) (6)

P1 Last 

P2 Last (1) (1)

P3 Last (1)

PT Last (6) (1) (6)

Q1

Q2 (1) (1)

Q3 (1)

QT (6) (1)

Q1 Källa

Q2 Källa (1) (1)

Q3 Källa (1)

QT Källa (6) (1)

Q1 Last

Q2 Last (1) (1)

Q3 Last (1)

QT Last (6) (1)

S1

S2 (1) (1)

S3 (1)

ST (6) (1)

PF1

PF2 (1) (1)

PF3 (1)

PFT (6) (1)

PF1 Källa

PF2 Källa (1) (1)

PF3 Källa (1)

PFT Källa (6) (1)

PF1 Last

PF2 Last (1) (1)

PF3 Last (1)

PFT Last (6) (1)

Cos 1

Cos 2 (1) (1)

Cos 3 (1)

Cos T (6) (1)

Cos 1 Källa

Cos 2 Källa (1) (1)

Cos 3 Källa (1)

Cos M Källa (6) (1)

Cos 1 Last

Cos 2 Last (1) (1)

Cos 3 Last (1)
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Enheter 1P-2W 1P-3W
3P-3W 2
3P-3WO2
3P-3WY2

3P-3W 3
3P-3WO3
3P-3WY3

3P-3W B 3P-4WY 3P-4WYB 3P-4WY2
3P-4W

3P-4WO  
DC-2W DC-3W DC-4W

Cos T Last (6) (3) (1)

Tan (3) (1)

Tan Källa (3)

Tan Last (3)

Hi_V1 i=1  
till 50

(5)
Hi_V2 (1)

Hi_V3 (1)

Hi_U12 i=0  
till 50

(5)

(1) (1) 

Hi_U23 (1) (1) (1)

Hi_U31 (1) (1)

Hi_I1
i=0  

till 50
(5)

Hi_I2 (2) (1) (1)

Hi_I3 (1) (1)

Hi_IN (2) (2) (4) (2) (2)

THD_V1

THD_V2 (1) (1)

THD_V3 (1)

THD_U12 (1) (1)

THD _U23 (1) (1) (1)

THD _U31 (1) (1)

THD_I1

THD_I2 (2) (1) (1)

THD_I3 (1) (1)

THD_IN (2) (2) (4) (2) (2)

(1) Extrapolerad  
(2) Beräknad 
(3) Inte ett signifikant värde 
(4) Alltid = 0
(5) 7:e ordningen för 400 Hz
(6)  P

1
 = P

T 
, 

1
 = 

T 
, S

1
 = S

T 
, PF

1
 = PF

T 
, Cos 

1
 = Cos 

T

9.6. ORDLISTA
 Fasförskjutning av fas-till-nolla spänningen i förhållande till fas-till-nolla strömmen.

 Induktiv fasförskjutning.

   Kapacitiv fasförskjutning.

° Grad.

% Procent.

A Ampere (strömenhet). 

Aggregation Olika medelvärden definieras i § 9.3.

CF Crestfaktor (Topp faktor) i ström eller spänning: Förhållandet mellan en signals toppvärde och RMS-värde.

cos Cosinus för fasförskjutningen av den fundamentalens spänningen i förhållande till fundamentalens ström.

DC DC komponent (ström eller spänning).

En övertons ordning: Förhållandet mellan övertons frekvens och fundamentalens frekvens; ett heltal.

Ep Förkortning för aktiv energi.

Eq Förkortning för reaktiv energi.

Es Förkortning för skenbar energi.

Fas Tidsmässigt samband mellan ström och spänning i växelströmskretsar.

Frekvens Antal hela spännings- eller strömcykler per sekund.
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Fundamental komponent: Komponent vid grundfrekvensen.

Hz Hertz (Enhet för frekvens).

I Symbol för ström.

I-CF Crestfaktor för ström.

I-THD  Total distortionsfaktor för ström.

Ix-Hh Strömvärde eller procent för överton av n:te ordningen.

L Fas i ett nätverk med flera faser.

MAX Maximalt värde.

Mätmetod Mätmetod för en enskild mätning.

MIN Minimalt värde.

Nominell spänning: Referensspänning i ett nätverk.

Övertoner I elektriska system, spänningar och strömmar vid frekvenser som är multiplar av den fundamentala frekvensen.

P Förkortning för aktiv effekt.

PF Effektfaktor: Förhållandet mellan aktiv effekt och skenbar effekt. 

Q Förkortning för reaktiv effekt.

RMS RMS (Root Mean Square) värde av ström eller spänning. Kvadratroten av medelvärdet av kvadraterna av mo-
mentana värdena för en enhet under ett angivet tidsintervall.

S Förkortning för skenbar effekt.

Spänningsobalans i ett elnät med flera faser: Tillstånd där RMS spänningar mellan ledare (fundamental komponent) och/eller 
fasskillnader mellan på varandra följande ledare är inte lika.

tan  Förhållandet mellan reaktiv effekt och aktiv effekt.

THD Total distortionsfaktor (Total Harmonic Distortion). Beskriver andelen övertoner för en signal i förhållande till 
RMS-värdet av fundamentalen eller till det totala RMS-värdet utan DC.

U Fas-till-fas spänning.

U-CF Crestfaktor för spänningen fas-till-fas.

u2 Asymmetri i fas-till-nolla spänningen.

Ux-Hn Fas-till-fas spänning (värde eller procent) för överton av n:te ordningen.

Uxy-THD Total distortionsfaktor för spänningen mellan två faser .

V Spänning fas-till-nolla eller Volt (enhet för spänning).

V-CF Crestfaktor för spänning .

VA Enhet för skenbar effekt (Volt x Ampere).

var Enhet för reaktiv effekt.

varh Enhet för reaktiv energi.

V-THD Total distortionsfaktor för fas-till-nolla spänning.

Vx-Hn Fas-till-nolla spänning (värde eller procent) för överton av n: te ordningen.

W Enhet för reaktiv effekt (Watt). 

Wh Enhet för aktiv energi (Watt x timmar).  

Förkortning (för enheter) i det internationella systemet (SI)

Förkortning Symbol Multiplicerat med

milli m 10-3

kilo k 103

Mega M 106

Giga G 109

Tera T 1012

Peta P 1015

Exa E 1018
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