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Analyseur de réseaux électriques triphasés
Three-phase electrical networks analyser
Analysator für Drehstromnetze
Analizzatore di rete elettriche trifase
Analizador de redes eléctricas trifasicas
3-fasig strömkvalitetsanalysator
3-vaihe verkkoanalysaattori
Analysator voor driefasen elektriciteitsnetten
Trójfazowy analizator jakości energii w sieciach
elektrycznych
Analizor de rețele electrice trifazate
Třífázový analyzátor elektrické sítě
Анализатор качества электроэнергии для трехфазных электросетей
三相电能质量分析仪

BRUKSANVISNINGAR
Besök vår webbplats för att ladda ner bruksanvisningen för ditt instrument:
www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Bruksanvisningar_CA8345.pdf

LADDNING AV BATTERI
Börja med att ladda batteriet fullt innan du använder instrumentet för första gången.
 Ta bort plastfilmen som förhindrar att batteriet ansluts till instrumentet.
 Öppna elastomerluckan som skyddar eluttaget och anslut strömförsörjningsenhetens speciella 4-punktskontakt
till instrumentet.
 Anslut nätsladden till strömförsörjningsenheten och till elnätet.

120 V ± 15 %, 60 Hz
230 V ± 15 %, 50 Hz

Med PA40W-2
strömförsörjningsenhet

120 V ± 10 %, 60 Hz
230 V ± 10 %, 50 Hz

eller med PA32ER
strömförsörjningsenhet

Knappen

blinkar och man kan följa laddningens förlopp på skärmen. Lampan slocknar när batteriet är fulladdat.

När batteriet är helt urladdat är laddningstiden cirka 6 timmar.
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BESKRIVNING
1000V CAT IV

GND
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QUALI ST R
Class

Skärm

5 spänningsingångsterminaler.

CA 8345

POWER & QUALITY ANALYSER

Funktionsknappar
(gula knappar)

Konfigurationsknapp

Skärmbildsknapp

Returknapp
Navigeringsknappar

Hjälpknapp
Valideringsknapp
Strömknapp

Lägesknappar
(lila knappar)

USB-kontakt
för USB-enhet.

SD-kortplats.

4 realtidslägen

5 registreringslägen

Vågformläge
Övertonläge
Strömläge
Energiläge

Trendläge
Transientläge
Ingångsströmläge
Larmläge
Övervakningsläge
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KONTAKTER PÅ SIDAN

Fästpunkt för rem.

Stöldskyddsanordning som används för att säkra instrumentet med hänglås.

RJ45-kontakt för Ethernet-anslutning till dator.
B-kontakt av USB-typ för anslutning till dator.

Speciell 4-punktskontakt för nätförsörjning. Den används för att ladda batteriet eller för drift
med nätström.

INSTALLATION MED FÄRGKODER
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ANSLUTNINGAR
ENFASNÄTVERK

Enfas, 2 ledningar (L1 och N)

Enfas, 3 ledningar (L1, N och jord)

TVÅFASNÄTVERK

Tvåfas, 2 ledningar
(L1 och N2)

Tvåfas, 3 ledningar
(L1, L2 och N)

Tvåfas, 4 ledningar
(L1, L2, N och jord)

TREFASNÄTVERK

Trefas, 3 ledningar
(L1, L2 och L3)

Trefas, 4 ledningar
(L1, L2, L3 och N)

Trefas, 5 ledningar
(L1, L2, L3, N och jord)

För trefas, 3 ledningar, ange vilka strömtänger som ska anslutas: alla 3 tänger (3A) eller endast 2 (A1 och A2,
eller A2 och A3, eller A3 och A1).
För trefas, 4 och 5 ledningar, ange vilka spänningar som ska anslutas: alla 3 spänningar (3 V) eller endast 2 (V1 och V2,
eller V2 och V3, eller V3 och V1).
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KONFIGURATION
Tryck på knappen  

.

Konfiguration av mätningarna

Konfiguration av instrumentet

KONFIGURATION AV INSTRUMENTET
För att välja språk för ditt instrument.
För att ställa in datum och tid.
För att konfigurera skärmen.
För att välja färger på spänningskurvor.
För att välja färger på strömkurvor.
För att justera skärmens ljusstyrka och skärmen automatiskt av.
För att hantera innehållet i det externa minnet (USB-enhet eller SD-kort):





för att visa innehållet i minnet
för att radera hela eller delar av minnet
för att överföra filer från ett minne till ett annat
för att mata ut kringutrustning.
För att konfigurera instrumentets nätverkskommunikation.
Ethernet-länk.
Wi-Fi-länk.
E-post.
IRD-server.
För att kontrollera tillgängligheten för en ny firmware-version och för att uppdatera ditt instrument.
Information om instrumentet.
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KONFIGURATION AV MÄTNINGARNA
För att välja beräkningsmetoder.











För att ange nominella värden.
Nominell frekvens (50 eller 60 Hz)
Nominell spänning
Nominell spänning mellan faser.
För att välja vilka värden som ska visas.
Realtidsvärden:  10–12 cykler och 200 ms eller 150–180
cykler och 3 s.
Grundläggande effektfaktor: DPF, PF1 och cos φ.
Frekvens över 10 s: beräkning av frekvens över 10 s. (per
IEC 61000-4-30 klass A) eller inte.
Visning av signalering: för att rapportera kvantiteter
som påverkas av spänningsfall, överspänningar och
avbrott.
Referens till visardiagrammet: ström eller spänning.
(medurs) eller
Fasordningsföljdens riktning:
(moturs).
För att specificera vågformsläge..
För att ange referensen för nivåer av övertoner och signalspänningar på elnätet.
För att ange kurvan för maximal MSV-spänning som en funktion av frekvensen.
Det finns fem förinställda punkter som du kan ändra.

För att välja instrumentets anslutning enligt distributionsnätet.
För att ange spänningsomsättningar, strömtångomsättningar och tångens område.
För att välja omsättningar mellan fas-till-jord-spänningar (med neutral).
För att välja omsättningar mellan fas-till-fas-spänningar (utan neutral).
För att välja strömtångens omsättning och område
För att vända om strömtänger.
För att konfigurera energiläge.
Du anger de parametrar som ska registreras, starttid och registreringslängd samt registreringens namn för alla
registreringslägen.
För att konfigurera trendläge (val av värden som ska registreras).
För att konfigurera transientläge (val av utlösande nivåer).
För att konfigurera ingångsströmläge (val av utlösande nivåer).
För att konfigurera larm (val av tröskelvärden).
Övervakningsläget konfigureras med PAT3-programvaran.
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MÄTNINGAR
VÅGFORMLÄGE

ÖVERTONLÄGE

STRÖMLÄGE
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ENERGILÄGE

TRENDLÄGE

TRANSIENTLÄGE
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INGÅNGSSTRÖMLÄGE

LARMLÄGE

ÖVERVAKNINGSLÄGE
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PAT3 APPLIKATIONSPROGRAM
Ladda ner PAT3 (Power Analyser Transfer 3) applikationsprogram från vår webbplats www.chauvin-arnoux.com
Besök fliken Support och sök efter programvaran med namn och ladda ner den.
Ta bort locket som skyddar USB-kontakten på instrumentet och anslut instrumentet till datorn med
den medföljande USB-kabeln.

Starta PAT3

.
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