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Třífázové analyzátory kvality elektrické 
energie a výkonu 430 řady II

 True RMS

Funkce pro podrobnější analýzu kvality elektrické 
energie a patentovaná funkce společnosti Fluke pro 
kalkulaci nákladů na spotřebu energie

Fluke 437-II

Fluke 435-II Fluke 434-II

Na všech vstupech

Novinka

Vysledujte vyšší harmonické až do 50. a 
zaznamenejte THD (celkové harmonické zkreslení) 
podle požadavků IEC61000-4-7

Přehled Systémového monitoru vám nabídne 
okamžitý pohled na to, zda napětí, harmonické, 
mihotání (flicker), frekvence a počet poklesů 
a překmitů přesahují nastavené limity. Získáte 
podrobný seznam všech událostí přesahujících 
nastavené limity

Fázorový diagram

Nové modely Fluke 434, 435 a 437 řady II pomáhají 
zjišťovat, předvídat a odstraňovat problémy s 
kvalitou elektrické energie v jednofázových a 
třífázových energetických distribučních systémech 
a zabraňovat jejich vzniku. Navíc lze pomocí 
algoritmu pro výpočet energetických ztrát 
patentovaného společností Fluke – unifikovaného 
měření výkonu (Unified Power Measurement) – 
měřit a číselně vyjádřit energetické ztráty vznikající 
v důsledku harmonických a nesymetrií, což 
uživatelům umožňuje přesně identifikovat zdroj 
plýtvání energií v systému.
• Kalkulátor energetických ztrát: Klasické měření 

činného a jalového výkonu i nesymetrie a 
harmonického výkonu lze vyčíslit a přesně stanovit 
skutečné energetické ztráty v systému v penězích.

• Účinnost výkonového měniče: Současné měření 
výstupního výkonu AC (stř.) a vstupního výkonu 
DC (ss) systémů výkonové elektroniky pomocí 
volitelných DC proudových kleští.

• Záznam dat PowerWave: Analyzátory 435 a 
437 řady II zachycují rychlá data RMS, zobrazují 
půlvlny a průběhy charakterizující dynamiku 
elektrické soustavy (spouštění generátorů, spínání 
UPS atd.).

• Zachycení průběhů: Modely 435 a 437 řady II 
zachycují 100/120 period (50/60 Hz) každé události 
s detekcí ve všech režimech bez nastavení.

• Automatický režim přechodných dějů: Analyzátory 
435 a 437 řady II zachycují data průběhu 200 kHz 
na všech fázích současně až do 6 kV.

• Plně odpovídá třídě A: Analyzátory 435 a 437 řady 
II umožňují měření podle nejpřísnější mezinárodní 
normy IEC 61000-4-30, třída-A.

• Měření 400 Hz: Analyzátor 437 řady II umožňuje 
měření kvality elektrické energie u energetických 
systémů v oblasti avioniky a pro vojenské účely.

• Řešení problémů v reálném čase: Analýza trendů 
pomocí kurzorů a lupy (zoom).

• Nejvyšší stupeň bezpečnosti v oboru: 600 V CAT IV 
/ 1 000 V CAT III pro měření na vstupní přípojce.

• Automatická funkce trendu: Každé měření 
je neustále automaticky zaznamenáváno bez 
nastavování.

• Systémový monitor: Deset parametrů kvality 
elektrické energie na jedné obrazovce v souladu s 
normou pro kvalitu elektrické energie EN50160

• Funkce záznamníku/analyzátoru: Konfigurace pro 
libovolné testovací podmínky s pamětí až na 600 
parametrů v uživatelem definovaných intervalech.

Funkce Unified Power Measurement
• Systém unifikovaného měření výkonu 

patentovaný společností Fluke (Unified Power 
Measurement – UPM) zajišťuje nejkomplexnější 
údaje dostupné energie, kdy se měří:

• Klasické parametry elektrické energie (Steinmetz 
1897) a parametry elektrické energie podle 
normy IEEE 1459-2000

• Podrobná analýza ztrát
• Analýza nesymetrie
• Tyto výpočty v systému UPM slouží k vyčíslení 

nákladů na energetické ztráty způsobené 
problémy s kvalitou elektrické energie v 
penězích.

Úspory energie
• Náklady spojené s kvalitou elektrické energie lze 

vyčíslit pouze z hlediska prostojů způsobených 
omezením výroby a poškození elektrických 
zařízení. Unifikované měření výkonu (UPM) nyní 
poskytuje další možnosti. Umožňuje dosáhnout 
úspor energie odhalením plýtvání energií 
způsobeného problémy s kvalitou elektrické 
energie. Pomoci unifikovaného měření výkonu 
lze s využitím kalkulátoru energetických ztrát 
od společnosti Fluke určit, kolik peněz podnik 
vynakládá zbytečně v důsledku plýtvání energií.

Nesymetrie soustavy
• Systém unifikovaného měření výkonu (UPM) 

umožňuje podrobnější rozbor energie 
spotřebované v závodě. Kromě měření 
jalového výkonu (kvůli nízkému účiníku) lze 
pomocí systému UPM měřit také plýtvání 
energií v důsledku nesymetrie; to znamená 
nerovnoměrného zatížení fází v třífázových 
systémech.

Harmonické
• Systém unifikovaného měření výkonu (UPM) 

poskytuje také podrobné informace o energii 
vyplýtvané v podniku na základě výskytu 
harmonických.

• Přítomnost harmonických v podniku může 
způsobovat:

• Přehřívání transformátorů a vodičů
• Nepříjemné vypínání jističů
• Zkrácení životnosti elektrických zařízení
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2  Fluke Corporation     Fluke 430 Series II Three-Phase Energy and Power Quality Analyzers

Unified Power Measruement
Fluke’s patented Unified Power Measurement 
system (UPM) provides the most comprehensive 
view of power available, measuring:
• Parameters of Classical Power (Steinmetz 1897) 

and IEEE 1459-2000 Power
• Detailed Loss Analysis 
• Unbalance Analysis
These UPM calculations are used to quantify in 
dollars the cost of energy loss caused by power 
quality issues. The calculations are computed, 
along with other facility-specific information,  
by an Energy Loss Calculator that ultimately 
determines how much money a facility loses  
due to wasted energy. 

Energy savings
Traditionally energy savings are achieved by 
monitoring and targeting, or in other words, by 
finding the major loads in a facility and optimiz-
ing their operation. The cost of power quality 
could only be quantified in terms of downtime 
caused by lost production and damage to electri-
cal equipment. The Unified Power Measurement 
(UPM) method now goes beyond this to achieve 
energy savings by discovering the energy waste 
caused by power quality issues. Using the 
Unified Power Measurement, Fluke’s Energy Loss 
Calculator (see screen shot below) will determine 
how much money as facility is losing due to 
waste energy.

Unbalance
UPM gives a more comprehensive breakdown of 
the energy consumed in the plant. In addition to 
measuring reactive power (caused by poor power 
factor), UPM also measures the energy waste 
caused by unbalance; the effect of unevenly 
loading each phase in three-phase systems. 
Unbalance can often be corrected by reconnect-
ing loads on different phases to ensure the  
current drawn on each phase is as equal as  
possible. Unbalance can also be corrected by 
installing an unbalance reactance device (or 
filter), that will minimize the effects. Correcting 
unbalance should be basic good housekeep-
ing in the facility as unbalance problems can 
cause motor failure or shorten life expectancy. 
Unbalance also wastes energy. Using UPM can 
minimize or eliminate that energy waste, thus 
saving money. 

Harmonics
UPM also provides details of the energy wasted 
in your facility due to the presence of harmonics.   
Harmonics may be present in your facility due to 
the loads you operate or may be caused by loads 
in adjacent facilities. The presence of harmonics 
in your facility can lead to:
• overheating transformers and conductors 
• nuisance tripping of circuit breakers 
• early failures of electrical equipment
Quantifying the cost of wasted energy due to the 
presence of harmonics simplifies the return-on-
investment calculation needed to justify purchas-
ing harmonic filters. By installing a harmonic 
filter the ill effects of harmonics can be reduced 
and energy waste eliminated, resulting in lower 
operational costs and more reliable operation.

 

 

 

 

 

Třífázové analyzátory kvality elektrické 
energie a výkonu 430 řady II

 Doporučené volitelné příslušenství

Standardně dodávané příslušenství
Měřicí kabel TL430 a sada krokosvorek, i430fl 
ex-TF, 61 cm, 4 kleště, napájecí síťový adaptér 
BC430 , baterie Li-ion se standardní kapacitou 
BP290, sada adaptéru pro mezinárodní 
zástrčky, svorky pro barevné rozlišení a 
regionální štítky WC100, karta SD 8 GB, 
software PowerLog na CD
Kabel USB A-B mini
Pouzdro C1740 (434-II, 435-II), kufřík C437 
(437-II)

Informace pro objednávání
Fluke 434-II      Třífázový analyzátor elektrické 
   energie
Fluke 435-II      Třífázový analyzátor kvality 
   elektrické energie a výkonu
Fluke 437-II      Třífázový analyzátor kvality 
   elektrické energie a výkonu

Specifikace
 (Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Fluke)

Životnost baterií: Provozní doba 7 hodin na jedno nabití baterie Li-ion
Bezpečnost: EN61010-1 (2. vydání) stupeň znečištění 2; 1 000 V CAT III / 600 V CAT IV
Korpus přístroje: Odolný, nárazuvzdorný s integrovaným ochranným pouzdrem, krytí IP51 
(odolný vůči prachu a kapající vodě)
Náraz: 30 g; Vibrace: 3 g podle MIL-PRF-28800F třídy 2
Provozní teplota: 0 °C až +50 °C
Rozměry (V x Š x H): 265 mm x 190 mm x 70 mm Hmotnost: 2,1 kg
Záruka 3 roky

Napěťové vstupy 

Počet vstupů 4 (3 fáze + střední vodič), stejnosměrná vazba 

Maximální vstupní napětí 1 000 Vrms 

Rozsah jmenovitého napětí Volitelný 1 V až 1 000 V 

Max. špičkové měřené napětí 6 kV (pouze režim přechodných dějů) 

Vstupní impedance 4 MΩ//5 pF 

Šířka pásma >10 kHz, až 100 kHz v režimu přechodných dějů 

Převodové poměry 1:1, 10:1, 100:1, 1 000:1 10 000:1 a proměnný 

Proudové vstupy 

Počet vstupů 4 (3 fáze + střední vodič), stejnosměrná nebo střídavá vazba 

Typ Kleště nebo proudový transformátor s mV výstupem nebo adaptérem i430flex-TF 

Rozsah 0,5 Arms až 600 Arms s dodaným adaptérem i430flex-TF (s citlivostí 10x) 
5 Arms až 6 000 Arms s dodaným adaptérem i430flex-TF (s citlivostí 1x) 0,1 mV/A až 1 V/A a uživatelské 
nastavení pro použití s volitelnými proudovými kleštěmi na střídavý nebo stejnosměrný proud 

Vstupní impedance 1 MΩ 

Šířka pásma >10 kHz 

Převodové poměry 1:1, 10:1, 100:1, 1 000:1 10 000:1 a proměnný 

Režimy měření 

Osciloskop 4 napěťové průběhy, 4 proudové průběhy, Vrms, Vzákl. Arms, Azákl., V na kurzoru, 
A na kurzoru, fázové posuvy

Volty/Ampéry/Hertze Vrms mezi fázovými vodiči, Vrms mezi fázovým a středním vodičem, Všp, činitel amplitudy (V), Arms, 
Ašp, činitel amplitudy (A), Hz

Poklesy a překmity Vrms½, Arms½, Pinst s programovatelnými prahovými úrovněmi pro detekci událostí 

Harmonické ss, 1 až 50, až po 
9. harmonickou pro 400 Hz 

Harmonické – volty, THD (celkové harmonické zkreslení), harmonické – ampéry, k faktor – ampéry, 
harmonické – watty, THD – watty, k faktor Watty, interharmonické (V), interharmonické (A), Vrms, 
Arms (vůči základně nebo vůči celkové hodnotě rms)

Napájení a energie Vrms, Arms, Wplný, Wzákl., VAplný, VAzákl., VAharmonických, VAnesymetrie, var, účiník (PF), činitel 
fázového posuvu (DPF), CosQ, koeficient účinnosti, Wvpřed, Wvzad

Kalkulátor energetických ztrát Wzákl., VAharmonických, VAnesymetrie, var, A, ztráta činná, ztráta jalová, ztráta harmonických, 
ztráta nesymetrie, ztráta středního vodiče, ztráta – náklady (na základě uživatelem definovaných 
nákladů / kWh)

Účinnost měniče 
(vyžaduje volitelné proudové kleště DC) 

Wplný, Wzákl., Wss, účinnost, Vss, Ass, Vrms, Arms, Hz 

Nesymetrie soustavy Vneg%, Vnula%, Aneg%, Anula%, Vzákl., Azákl., V fázového posuvu, A fázového posuvu 

Rozběh Rozběhový proud, doba trvání rozběhu, Arms½, Vrms½ 

Monitorování Vrms, Arms, harmonické – volty, THD (celkové harmonické zkreslení) – volty, PLT, Vrms½, Arms½, 
Hz, poklesy, překmity, přerušení, rychlé změny napětí, nesymetrie a signály v rozvodné síti. Všechny 
parametry jsou měřeny současně v souladu s EN50160 Označování se používá v souladu s IEC61000-
4-30 k označení nevěrohodných odečtů v důsledku poklesů a překmitů

Flicker – mihotání světel (pouze 435-II a 437-II) Pst (1 min), Pst, Plt, Pinst, Vrms ½, Arms ½, Hz 

Přechodné děje (pouze 435-II a 437-II) Průběhy přechodného děje 4x napětí 4x proud, spouštěcí signály: Vrms ½, Arms ½, Pinst 

Signály v rozvodné síti 
(pouze 435-II a 437-II) 

Relativní napětí signálů a absolutní napětí signálů průměrně za tři sekundy pro až dvě 
volitelné signalizační frekvence

Křivka Uvýk 
(pouze 435-II a 437-II) 

Vrms½, Arms½ W, Hz a průběhy na osciloskopu pro voltampéry a watty 

Záznamník Volitelný výběr až 150 parametrů kvality elektrické energie měřených současně na 4 fázích 

Záznam dat umožňuje provádět okamžitou analýzu 
uživatelem volených parametrů

Kalkulátor energetických ztrát

Dostupný užitečný výkon (kW)

Nevyužitelný výkon v důsledku harmonických (kW)

Nevyužitelný výkon v důsledku nesymetrie (kW)

Celkové účtovatelné ztráty (kWh)

Celkové náklady na ztracené kWh

Fluke 437 II s veškerým standardním příslušenstvím
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