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Precyzyjna aparatura pomiarowa

Calmet Sp. z o.o.
❑ Utworzone w 1989 przez pracowników zakładów LUMEL 

w Zielonej Górze

❑ Opracowanie, produkcja, sprzedaż i serwis nowych

rodzajów kalibratorów i testerów przyrządów elektrycznych

❑ Zatrudnia ponad 25 inżynierów, włączając 3 osoby 

ze stopniami doktora,

❑ Calmet = CALibratory + METrologia

❑ Od 1996 – produkuje aparaturę do testowania liczników i analizy parametrów 
jakości energii elektrycznej

❑ Od 2002 – generacja i pomiar parametrów energii elektrycznej

❑ Od 2006 – automatyczne testowanie elektronicznej aparatury zabezpieczeniowej 

❑ Od 2011 – automatyczne stacje wzorcownicze do liczników energii

❑ Od 2015 – nowa rodzina testerów liczników i analizatorów

❑ Od 2019 – nowa rodzina automatycznych systemów testujących
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Aparatura pomiarowa
od 1989

Testery liczników energii 
elektrycznej, Testery 

przekładników prądowych, 
Analizatory jakości energii Kalibratory napięcia, 

prądu i mocy; Stacje 
wzorcownicze

Oprogramowanie 
aparatury 

pomiarowej

Wspomaganie 
klientów w 

rozwiązywaniu 
problemów

Serwis

1 faza U,I,

3 fazy U,I,,P,Q,S,E

3-fazowa stacja wzorcownicza

TE30 Trójfazowy 
licznik wzorcowy kl. 

0,05% lub 0,1%

Calmet Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Kukułcza 18 
Polska, www.calmet.com.pl

Systemy 
testujące
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Cel prezentacji:

1.Przedstawienie przyrządów do testowania liczników energii na obiekcie

❑ testowanie liczników 1-fazowych 

❑ testowanie liczników bezpośrednich

❑ testowanie liczników półpośrednich i pośrednich

❑ testowanie przekładników prądowych i napięciowych

❑ wpływ parametrów jakości energii elektrycznej

❑ podstawowe parametry techniczne

❑ wyposażenie standardowe i akcesoria dodatkowe

2.Kalibratory (wymuszalniki) prądu i napięcia

❑ prosty wymuszalnik prądu 1 / 3-fazowy

❑ kalibrator 1-fazowy

❑ kalibrator 3-fazowy

❑ automatyczne testowanie liczników energii w pełnym zakresie obciążeń 
i wielkości wpływających – stacja ekspercka

3.Typowe zestawy aparatury

4.Prezentacja przyrządów pomiarowych

IEC 62057-1 Test equipment, techniques and procedures for electrical energy meters

IEC 62057-2 Portable Test Equipment and Test Procedure for Electricity Meter and 
Electricity Meter Installation

Calmet Sp. z o.o.
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Jednofazowy Tester Liczników Energii i 
Analizator Parametrów Sieci typu Caltest 10

Caltest 10 Tester liczników energii i miernik 
parametrów sieci energetycznej

❑Błąd pomiaru 0,5% lub 0,2%

❑Napięcie 85…265V AC

❑Prąd 0,01…100A (10A)(1000A)(3000A) z cęgami    
prądowymi bez przerywania obwodu pomiarowego 

❑Zasilanie z obwodu pomiarowego

❑Możliwość podłączenia obciążalnika

❑Graficzny wyświetlacz LCD

❑Duża pamięć na wyniki pomiarów

❑Wydruk wyników pomiaru na termicznej drukarce

❑Oprogramowanie PC do analizy wyników pomiaru

Calmet Sp. z o.o.
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Caltest 10 – wyposażenie standardowe

❑Tester Caltest 10 klasy 0,2% lub 0,5%
❑Przewody pomiarowe bezpieczne napięciowe 

(2szt.) z zestawem końcówek wymiennych 
(6szt.)

❑CT100A miniaturowe cęgi do 100A
❑Przewód interfejsu RS232 i adapter USB-

RS232
❑Calsoft 10 program komputerowy
❑CF106H fotogłowica z uchwytem do liczników 

indukcyjnych i z diodą LED
❑AD10 adapter do podłączenia wymuszalnika

lub zasilania drukarki
❑Torba transportowa, instrukcja obsługi
❑Karta gwarancyjna
❑Świadectwo wzorcowania producenta

❑ CT10A miniaturowe cęgi do 10A
❑ CT1000A skompensowane elektroniczne cęgi 

do 1000A
❑ FCT3000A skompensowane cęgi elastyczne 

30/300/3000A
❑ DR100 miniaturowa drukarka termiczna
❑ CC11 źródło prądu (wymuszalnik prądu)

Opcje dodatkowe

Calmet Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Kukułcza 18 
Polska, www.calmet.com.pl
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3-fazowy Tester Liczników Energii i Analizator 
Parametrów Sieci typu TE30

❑Pomiar parametrów sieci w klasie 0,05 lub 0,1
❑Zakresy napięciowe 0,05…600V
❑Zakresy prądowe 

0,001…12(120)(1200)(30/300/3000)A
❑Testowanie liczników energii i przekładników 

napięciowych i prądowych
❑Rejestracja i analiza jakości energii
❑Wykres wektorowy, oscyloskopowy, 

słupkowy i trendu sieci trójfazowej
❑Zasilanie z obwodu pomiarowego 

50…450V AC i z wewnętrznej 
baterii z ładowarką

❑Duży 7-calowy kolorowy ekran dotykowy i 
program Calmet TE30 PC soft

❑Odczyt danych i sterowanie analizatorem 
przez USB, Ethernet i Bluetooth

❑Zapis danych na karcie pamięci flash SD do 
32GB

❑Świadectwo wzorcowania
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3-fazowy Tester Liczników Energii i Analizator Parametrów Sieci typu TE30

Wszystkie układy połączeń: 1P2W, 3P4W, 3P3W, ... , bezpośrednio lub z cęgami 
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3-fazowy Tester Liczników Energii i Analizator Parametrów Sieci typu TE30
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3-fazowy Tester Liczników Energii i Analizator Parametrów Sieci typu TE30

❑ Funkcja obliczania błędu 
licznika (błędu cząstkowego, 
błędu średniego, odchylenia 
standardowego) bezpośrednio 
w procentach przy 
nastawianym czasie pomiaru 
lub liczbie impulsów

❑ Funkcja automatycznej 
identyfikacji stałej licznika 
energii

❑ Funkcja automatycznego 
określenia czasu pomiaru i 
liczby impulsów

Testowanie liczników energii bezpośrednio na obiekcie

Wyniki w postaci:

Tabeli 

Wykresu 
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3-fazowy Tester Liczników Energii i Analizator Parametrów Sieci typu TE30

Funkcja pomiaru energii w zadanych 
odcinkach czasu do obliczania błędu liczydeł 
liczników bezpośrednio w procentach

Testowanie liczników energii bezpośrednio na obiekcie

Funkcja pomiaru energii dla 
mocy P, P+, P-, Q, Q+, Q-, S

Funkcja pomiaru energii dla 
pierwszej harmonicznej mocy 
czynnej PH1 i biernej QH1

Funkcja pomiaru mocy maksymalnych do 
badania liczników mocy maksymalnej

IEC 62053-24/Ed.1 Static 
meters for reactive energy at 
fundamental frequency
(classes 0,5 S, 1 S and 1)
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HARMONICZNE MOCY
Harmoniczne mocy czynnej powstają jako iloczyn odpowiedniej harmonicznej 
napięcia, prądu i cosinusa kąta przesunięcia fazowego między nimi

Dostawca

gdzie i – numer harmonicznej

gdzie Ki – współczynnik harmoniczny w odniesieniu do 
pierwszej harmonicznej mocy pozornej S1

Dostawca

Odbiorca

Odbiorca

Rozpoznawanie źródła 
powstawania 

harmonicznych

Calmet Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Kukułcza 18 
Polska, www.calmet.com.pl
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HARMONICZNE MOCY

Gdzie:
Po(N) – użyteczna moc 
odb. nieliniowego
Ph(N) – zwrócona moc w 
harmonicznych
P1(N) – dostarczona moc 
1-szej harmonicznej
Po(L) – użyteczna moc 
odb. liniowego
Ph(L) – pobrana moc w 
harmonicznych
P1(L) – dostarczona moc 
1-szej harmonicznej

Rozpływ mocy w 
obwodzie z odbiornikiem 

nieliniowym

Użytkownik z 
odbiornikiem 

nieliniowym zapłaci 
mniej a użytkownik z 

odbiornikiem liniowym 
dopłaci za niechciane 

harmoniczne

Zielona Góra, ul. Kukułcza 18 
Polska, www.calmet.com.pl
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3-fazowy Tester Liczników Energii i Analizator Parametrów 
Sieci typu TE30

Testowanie przekładników (nn i SN napięcia i prądu jednocześnie w 
trzech fazach) bezpośrednio na obiekcie: błąd przekładni i kątowy

❑ Funkcja obliczania błędu 
przekładni bezpośrednio 
w procentach

❑ Funkcja obliczania błędu 
kątowego
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3-fazowy Tester Liczników Energii i Analizator Parametrów Sieci typu TE30

Testowanie przekładników (nn i SN, napięcia i prądu jednocześnie w 
trzech fazach) bezpośrednio na obiekcie: obciążalność przekładnika

Dlaczego obciążalność jest 
tak ważna?

❑ Funkcja pomiaru 
obciążalności 
przekładnika
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Testowanie przekładników: obciążalność przekładnika

❑ Funkcja pomiaru 
obciążalności przekładnika

 – błąd przekładni [%]

[%] mocy znamionowej przekładnika Sn
100%25%

Granica klasy 
dokładności

Obszar 
normalnej pracy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Przykład:

Ip Is

Przekładnik prądowy

Przewody łączące

Us1 Us2

𝑹𝑷 =
𝝆𝑪𝑼 ⋅ 𝒍

𝑺
=
𝟎, 𝟎𝟏𝟕𝟓𝜴

𝒎𝒎𝟐

𝒎
⋅ 𝟐 ⋅ 𝟏𝟎𝒎

𝟏𝒎𝒎𝟐
= 𝟎, 𝟑𝟓𝜴

𝑷𝑷 = 𝑰𝟐
𝟐 ⋅ 𝑹𝑷 = 𝟓𝟐𝑨 ⋅ 𝟎, 𝟑𝟓𝜴 = 𝟖, 𝟕𝟓𝑽𝑨

3-fazowy Tester Liczników Energii i Analizator Parametrów Sieci typu TE30



Calmet Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Kukułcza 18 
Polska, www.calmet.com.pl

16

Funkcja analizatora jakości energii + rejestracja

❑ Pomiar parametrów jakości energii zgodnie z 
IEC 61000-4-30 klasa A z wizualizacją wyników pomiarów w czasie 
rzeczywistym

❑ Rejestracja parametrów sieci na karcie pamięci SD Flash 4-32GB, co 
umożliwia zapis (864)x106 zestawów wyników pomiarów 
parametrów sieci lub długoczasową rejestrację jakości energii

❑ Analiza wyników 
pomiarów zgodnie z 
EN 50160 lub 
indywidualnymi 
wymaganiami 
użytkownika

3-fazowy Tester Liczników Energii i Analizator Parametrów Sieci typu TE30
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Funkcja analizatora jakości energii + rejestracja

Selekcja parametrów do rejestracji

Wybór sposobu rejestracji

Wybór czasu rejestracji

3-fazowy Tester Liczników Energii i Analizator Parametrów Sieci typu TE30
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3-fazowy Tester Liczników Energii i Analizator Parametrów Sieci typu TE30

Wyposażenie:

Skład kompletu analizatora 
Calmet TE30 obejmuje:

❑ Analizator Calmet TE30 klasy 
0,05% lub 0,1% z funkcją Basic

❑ Przewód zasilający
❑ Bezpiecznik T500mA 250V 

(2szt.)
❑ Karta pamięci SD 8GB
❑ Instrukcję obsługi
❑ Kartę gwarancyjną
❑ Świadectwo wzorcowania 

producenta
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3-fazowy Tester Liczników Energii i Analizator Parametrów Sieci typu TE30

Opcjonalnie dla analizatora TE30 są dostępne:

Program Calmet 
TE30 PC Soft z 
instrukcją obsługi i 
przewodem 
interfejsu USB 
Mini/USBA

Funkcja REC dla 
rejestracji 
parametrów sieci

AD100EXT adapter 
do zasilania z 
obwodu 
pomiarowego

EA34 komplet 
przewodów 
bezpiecznych 
(10szt.)

EA20 akcesoria 
dodatkowe 
(końcówki i 
chwytaki 21 szt.) dla 
przewodów 
bezpiecznych

CF106H fotogłowica z 
uchwytem do liczników 
indukcyjnych i z diodą 
LED

DR200D miniaturowa 
drukarka termiczna z 
Bluetooth

ET30 kaseta 
transportowa

ET32 kaseta 
transportowa dla 
wyposażenia 
dodatkowego
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3-fazowy Tester Liczników Energii i Analizator Parametrów Sieci typu TE30

Opcjonalnie dla analizatora TE30 są dostępne:

CT10AC 
elektronicznie 
skompensowane cęgi 
do 12A (1kompl.)

CT100AC 
elektronicznie 
skompensowane cęgi 
do 120A (1kompl.)

CT1000AC 
elektronicznie 
skompensowane cęgi 
do 1200A (1kompl.)

FCT3000AC.B 
elektronicznie 
skompensowane cęgi 
do 30A/300A/3000A 
(1kompl.)

AmpLiteWire 2000A 
sondy prądowe do 
2000A do sieci SN 
(1szt.)

VoltLiteWire 40kVA 
sondy prądowe do 
2000A do sieci SN 
(1szt.)

Akumulatory NiMH
AA R6 1.2V 2700mAh 
(5szt.)

Calmet TE30 opcja 01 
(CalmetTE30+ET30+
CT100AC+CF106H+EA34
+EA20)
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3-fazowy Tester Liczników Energii i Analizator Parametrów Sieci typu TE30

TE30 typowy zestaw:

Calmet TE30 opcja 01

Calmet TE30 + ET30 + 

CT100AC + CF106H + 

EA34 + EA20)
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Źródło prądu przemiennego (Wymuszalnik) typu CC11

CC11 jednofazowe źródło prądu AC

❑Służy jako obciążenie dla jedno- i 
trójfazowych liczników energii

❑Zakres nastaw prądu od 0,005 do 5,000A 

❑Cyfrowy pomiar prądu wyjściowego

❑Cicha praca i brak nagrzewania się

❑Brak konieczności odłączania licznika i 
odbiorcy podczas testowania licznika na 
obiekcie

❑Zasilanie z obwodu pomiarowego

❑Odizolowane galwanicznie wyjście

❑Klasa dokładności 0,2% do testowania 
różnych urządzeń mierzących prąd 
przemienny
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Źródło prądu przemiennego (Wymuszalnik) typu CC11

Zastosowanie wymuszalnika wraz z testerem liczników

Skład kompletu źródła CC11 obejmuje:
❑ Źródło CC11
❑ Komplet przewodów bezpiecznych 

przelotowych (5szt.)
❑ AKD11 akcesoria do przewodów 

bezpiecznych (6szt.) (chwytak 
krokodylkowy Kleps (3szt.), końcówka 
przewodu pomiarowego Cu (2szt.), 
krokodylek (1 szt.)),

❑ Bezpiecznik FF6, 3A 250V, 5x20 (5szt.),
❑ Bezpiecznik ZGTH – 0,25A/500V (2szt.),
❑ Instrukcję obsługi,
❑ Kartę gwarancyjną,
❑ Świadectwo wzorcowania

Opcjonalnie do źródła CC11 są dostępne:
❑ ZW100/10A zwojnica,
❑ ZW10/20A zwojnica



Calmet Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Kukułcza 18 
Polska, www.calmet.com.pl

24

Trójfazowy Automatyczny System Testujący z Licznikiem Kontrolnym i 

Zintegrowanym Źródłem Prądu i Napięcia – TS33

3-fazowy Automatyczny System
0…560V, 0...120A

z wbudowanym licznikiem kontrolnym

Dokładność: 0,02%, 0,04% lub 0,1%

❑ Łatwe testowanie liczników z 
możliwością precyzyjnego 
ustawienia obciążenia przy użyciu 
zintegrowanego źródła prądu i 
napięcia

❑ Automatyczna praca z 
predefiniowanymi punktami 
obciążenia bez potrzeby korzystania 
z komputera

❑ Nowoczesna karta pamięci SD o 
pojemności do 32 GB do 
przechowywania danych o klientach 
i wyników pomiarów

❑ Wyświetlanie wykresu 
wektorowego, kolejności faz, 
wykresu oscyloskopowego, 
harmonicznych i trendu do analizy 
warunków pracy sieci

❑ Wprowadzanie danych oraz trybu 
pracy zintegrowanego źródła prądu i 
napięcia przyjazne dla użytkownika
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Trójfazowy Automatyczny System Testujący z Licznikiem Kontrolnym i 

Zintegrowanym Źródłem Prądu i Napięcia – TS33

3-fazowy Automatyczny System
0…560V, 0...120A

z wbudowanym licznikiem kontrolnym

Dokładność: 0,02%, 0,04% lub 0,1% ❑ Możliwość wykorzystania systemu, 
jako samodzielnego licznika 
wzorcowego klasy 0,02%, 0,04% lub 
0,1%, licznika wzrocowego wraz ze 
zintegrowanym źródłem prądu i 
napięcia oraz jako samodzielnego 
trójfazowego kalibratora klasy 0,1%

❑ Odczyt danych i sterowanie 
systemem przez USB, Ethernet i 
Bluetooth
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Trójfazowy Automatyczny System Testujący z Licznikiem Kontrolnym i 

Zintegrowanym Źródłem Prądu i Napięcia – TS33

Liczniki 
elektromechaniczne

Liczniki 
elektroniczne

Liczniki 4-
kwadrantowe

Liczniki 
maksymalne

CT/PT obciążalność, przekładnia, 
błąd fazowy

Błędy instalacji

Błąd wszystkich rodzajów liczników ε[%]

Testowanie całego systemu pomiarowego w miejscu instalacji
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Trójfazowy Automatyczny System Testujący z Licznikiem Kontrolnym i 

Zintegrowanym Źródłem Prądu i Napięcia – TS33

❑ Łatwe sprawdzanie liczników energii w 
precyzyjnie określonych punktach obciążenia, z 
wykorzystaniem wbudowanego źródła napięcia      
i prądu w klasie 0,02%, 0,04% lub 0,1%

❑ Zakres napięcia 0,05…600V

❑ Zakres prądu 
0,001…120A(12)(120)(1200)(30/300/3000)A

❑ Testowanie liczników energii, oraz przekładników 
prądu i napięcia (CT/PT)

❑ Automatyczne testowanie dla wybranych punktów 
obciążenia bez potrzeby używania zewnętrznego 
komputera PC

❑Wykres wektorowy, oscyloskop, wykres     
słupkowy i trendu obwodów trójfazowych

❑ Automatyczne rozpoznanie stałej licznika

❑ Automatyczne ustalanie warunków pomiarów 
(czas, liczba impulsów)

❑Duży 7-calowy, kolorowy, dotykowy ekran i 
program komputerowy Calmet TS PC-Soft

❑Odczyt wyników i zdalna kontrola przez USB, 
Ethernet, Bluetooth

❑ Rejestracja w pamięci SD do 32 GB

❑ Świadectwo wzorcowania
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Trójfazowy Automatyczny System Testujący z Licznikiem Kontrolnym i 

Zintegrowanym Źródłem Prądu i Napięcia – TS33

Wszystkie możliwe typy połączeń: 1P2W, 3P4W, 3P3W, …, bezpośrednio lub 
z cęgami

Testowanie licznika 1-
fazowego 1P2W – TS33 

jako miernik

Licznik 3-fazowy 3P4W 
– TS33 jako miernik

Licznik 3-fazowy 
3P4W – TS33 jako
miernik z cęgami

Licznik 3-fazowy 
3P3W – TS33 jako

miernik
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Trójfazowy Automatyczny System Testujący z Licznikiem Kontrolnym

i Zintegrowanym Źródłem Prądu i Napięcia – TS33

Wszystkie typy liczników: 1P2W, 3P4W, 3P3W. TS33 jako źródło 

i licznik kontrolny

Testowanie licznika 1-
fazowego 1P2W – TS33 jako

źródło i licznik kontrolny

Licznik 3-fazowy 3P4W –
TS33 jako źródło i licznik 

kontrolny

Licznik 1-fazowy 1P2W – TS33
jako źródło prądu i licznik 

kontrolny

Licznik 3-fazowy 3P3W –
TS33 jako źródło i licznik 

kontrolny
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Trójfazowy Automatyczny System Testujący z Licznikiem Kontrolnym i 

Zintegrowanym Źródłem Prądu i Napięcia – TS33

Przykłady zastosowań
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Trójfazowy Automatyczny System Testujący z Licznikiem Kontrolnym i 

Zintegrowanym Źródłem Prądu i Napięcia – TS33

Wyposażenie standardowe

❑ System do testowania Calmet TS33 

klasy 0,02, 0,04 lub 0,1 z funkcją 

Basic,

❑ Przewód zasilający

❑ Bezpiecznik T6A 250V (2szt.) i 

FF16A 500V (6szt.)

❑ Kartę pamięci SD 8GB

❑ EA36 zestaw przewodów 

pomiarowych bezpiecznych (12szt.)

❑ C091A T3475-001 wtyk Amphenol

do wejść Systemu

❑ Instrukcję obsługi

❑ Kartę gwarancyjną

❑ Świadectwo wzorcowania 

producenta
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Trójfazowy Automatyczny System Testujący z Licznikiem Kontrolnym i 

Zintegrowanym Źródłem Prądu i Napięcia – TS33

Wyposażenie opcjonalne

Calmet TS PC-Soft
program do 
przesyłania i analizy 
danych dla PC wraz 
z instrukcją obsługi 
+ adapter USB B/ 
USB A

Funkcja TT –
Testowanie 
przekładników

EA30 komplet 
przewodów 
prądowych do 120A 
(6szt.) z zestawem 
końcówek 
wymiennych 
(18szt.)

EA20 akcesoria 
dodatkowe do 
przewodów 
bezpiecznych

CF106H fotogłowica
z uchwytem do 
liczników 
indukcyjnych i z 
diodą LED

DR200D 
miniaturowa 
drukarka z 
Bluetooth

ER10H.3 stojak
1-stanowiskowy z 
szybkozłączem
3-fazowym
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Trójfazowy Automatyczny System Testujący z Licznikiem Kontrolnym i 

Zintegrowanym Źródłem Prądu i Napięcia – TS33

Wyposażenie opcjonalne

CT10AC 
elektroniczne 
skompensowane 
cęgi do 12A (1kpl.)

CT100AC 
elektroniczne 
skompensowane 
cęgi do 120A (1kpl.)

CT1000AC 
elektroniczne 
skompensowane 
cęgi do 1200A (1kpl.)

FCT3000AC.B 
elektroniczne 
skompensowane cęgi 
elastyczne 
30/300/3000A (1kpl.)

ALW2000AC.1 sondy 
prądowe do 2000A 
do sieci SN (1szt.)

VLW40kVC.1 sondy 
napięciowe do 40kV 
(1szt.)

ET31 kaseta 
transportowa z 
tworzywa dla 
wyposażenia 
dodatkowego

Calmet TS33 opcja 01 
(Calmet TS33
+ET32+CT100AC+
CF106H+EA20)
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Trójfazowy Automatyczny System Testujący z Licznikiem Kontrolnym i 

Zintegrowanym Źródłem Prądu i Napięcia – TS33 – Opcja TB1

Wyposażenie
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3-fazowy Kalibrator
3x [0…560V, 0...120A]

z wbudowanym licznikiem 
kontrolnym

Dokładność: 0,02% 
lub 0,05%

3 - fazowy kalibrator mocy i tester aparatury energetycznej typu C300B

35

❑Źródło napięcia do 560V
❑Źródło trójfazowe prądu do 120A i 

jednofazowe do 360A
❑Programowanie harmonicznych 

napięcia i prądu do 64-tej
❑Programowanie parametrów jakości 

energii
❑Wejścia impulsowe do sprawdzania 

liczników energii
❑Wejścia start/stop do sprawdzania 

zabezpieczeń
❑Wejście pomiarowe AC do 

sprawdzania przekładników i cęgów
❑Tryb manualny i automatyczne 

procedury pomiarowe
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Kalibrator może być wykorzystywany do testowania 
szerokiej gamy urządzeń stosowanych w energetyce:

Woltomierze AC Amperomierze

Mierniki mocy P, Q, S Liczniki energii

Przekładniki prądoweAC Cęgi prądowe

Mierniki cęgowe Fazomierze
Mierniki cosφ

Przetworniki

Analizatory jakości energii
Przekaźniki 

zabezpieczeniowe

Calmet Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Kukułcza 18 
Polska, www.calmet.com.pl

3 - fazowy kalibrator mocy i tester aparatury energetycznej typu C300B



3 - fazowy kalibrator mocy i tester aparatury energetycznej typu C300B

Ogólny schemat blokowy
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3 - fazowy kalibrator mocy i tester aparatury energetycznej typu C300B

Testowanie liczników w automatycznej procedurze

Typ licznika Procedura
pomiarowa

Auto Test

38
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3 - fazowy kalibrator mocy i tester aparatury energetycznej typu C300B

Testowanie liczników - wyniki                       

Tabela z wynikami 
umożliwiająca 
indywidualne redagowanie

Eksport do Excela i wykres

Bezpośredni wydruk

39
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3 - fazowy kalibrator mocy i tester aparatury energetycznej typu C300B

Standardowe wyposażenie kalibratora:

40

❑ Kalibrator C300B klasy 0,02 lub 0,05
❑ Przewód zasilający
❑ Program Calpro 300 – Basic – w 

wersji bazowej
❑ Adapter USB/RS232
❑ Bezpiecznik T4A, 250V, 5x20A (2szt.)
❑ EA36 komplet przewodów 

bezpiecznych napięciowych (6szt.)     
i przewodów  bezpiecznych 
prądowych do 20A (6szt.)

❑ EA21 zestaw końcówek wymiennych 
do przewodów bezpiecznych (12szt., 
szpilka Cu, 12 szt. banan)

❑ Adapter AD300
❑ Wtyk C091A T3475-001 Amphenol do 

wejść kalibratora
❑ Instrukcję obsługi kalibratora             

i programu (2szt.)
❑ Karta gwarancyjna
❑ Świadectwo wzorcowania



Calmet Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Kukułcza 18 
Polska, www.calmet.com.pl

3 - fazowy kalibrator mocy i tester aparatury energetycznej typu C300B

Opcjonalne wyposażenie kalibratora:

41

Sterownik 
komputerowy laptop

Calpro 300TS – program 
do automatycznego 
testowania urządzeń
Calpro 300PQ – program 
do programowania 
parametrów jakości 
energii

C300LabView – sterownik 
LabView do kalibratora 
C300B

EA30 komplet 
przewodów 
prądowych do 120A 
(6szt.) z zestawem 
(18szt.) końcówek 
wymiennych

KAS300 skrzynia 
transportowa do 
przenoszenia i pracy 
z kalibratorem

CF106H –
fotogłowica z 
uchwytem do 
liczników 
indukcyjnych i z 
diodą LED

EH10.3 –
szybkozłącze 3 –
fazowe
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3 - fazowy kalibrator mocy i tester aparatury energetycznej typu C300B

Opcjonalne wyposażenie kalibratora:

42

RS232 – Bluetooth 
adapter do 
komunikacji 
bezprzewodowej

ZW100/10A – zwojnica 
100 zwoi/10A

ZW10/20A – zwojnica 
10 zwoi/20A

MPX8 – ośmiokanałowy 
multiplekser z 
programem TB PC Soft do 
równoczesnego 
testowania do ośmiu 
liczników energii

ER10 – stojak 
1 – stanowiskowy 
do zawieszania 
liczników

EH10.3 –
szybkozłącze 
3 – fazowe
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1-fazowy Kalibrator
0…560V, 0...120A

z wbudowanym licznikiem kontrolnym
Dokładność: 0,02% lub 0,05%

Jednofazowy kalibrator mocy i tester aparatury energetycznej typu CP11B

43

❑ Źródło napięcia do 560V
❑ Źródło prądu do 120A z jedną parą 

gniazd prądowych
❑ Klasa dokładności 0,02% lub 0,05% do 

wzorcowania cyfrowych przyrządów
❑ Jeden produkt w pojedynczej obudowie 

bez dodatkowych wzmacniaczy
❑Wysoka obciążalność wyjść do zasilenia 

starszych przyrządów analogowych
❑Duży kolorowy ekran dotykowy i 

program Calpro 300
❑ Tryb manualny i automatyczne 

procedury pomiarowe
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4 – pozycyjna, ekspercka stacja wzorcownicza typu TB41

44

❑ Nowa generacja w pełni 
automatycznych stacji wzorcowniczych

❑ Klasa dokładności 0,02% lub 0,04% z 
wewnętrznym – wbudowanym 
licznikiem kontrolnym

❑ Bardzo wysoka klasa dokładności z 
zewnętrznym licznikiem kontrolnym

❑ Automatyczne procedury pomiarowe      
i protokoły z wynikami pomiarów

❑ Jednoczesne testowanie do 4 liczników 
energii z różnymi stałymi

❑ Programowane harmoniczne i kształty 
specjalne prądów i napięć

❑ Źródło prądu i napięcia w zakresie 
0,001A…120A (300VA) i 0,5…600V 
(150VA) w każdej fazie

❑ Generowanie sygnału bez dodatkowych 
wzmacniaczy

❑ Małe gabaryty i niewielka masa
❑ Zasilanie stacji z sieci jednofazowej AC 

(<2000VA)
❑ Transformatory izolujące ICT dla 

liczników ze zwartymi na stałe 
wejściami U&I
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❑ Automatyczny System Testujący TS41 
klasy 0,02 lub 0,04

❑ Multiplexer Mpx8 – 8 wejściowy 
kalkulator błędu z TB PC Soft

❑ ER41H.3 czterostanowiskowy stojak 
pomiarowy

❑ Komputer typu laptop z 
zainstalowanym oprogramowaniem

❑ CF106H fotogłowica z uchwytem do 
liczników indukcyjnych i z diodą LED 
(4szt.)

❑ Adapter AD300
❑ Przewód zasilający (2szt.)
❑ Bezpiecznik T4A, 250V, 5x20(2szt.)
❑ Wtyk C091A T3475-001 Amphenol

do wejść Systemu
❑ Instrukcja obsługi i instrukcja 

montażu
❑ Karta gwarancyjna
❑ Świadectwo wzorcowania producenta

4 – pozycyjna, ekspercka stacja wzorcownicza typu TB41
Standardowe wyposażenie stacji:                       
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EC10.3 
transformatory 
izolacyjne ICT 
prądowe do 120A 
(4szt.) 
z przewodami EA38 
(15szt.)

Zewnętrzny 
licznik kontrolny 
Radian Research

ED10 indywidualne 
wyświetlacze błędu 
(4szt.) z okablowaniem

Wtyk C091A 
T3475-001 
Amphenol do wejść 
Systemu TS41

4 – pozycyjna, ekspercka stacja wzorcownicza typu TB41
Opcjonalne wyposażenie stacji:                     
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System testowania liczników energii elektrycznej

Obiekt

Testery klasy 0,2%, 0,1%, 0,05%

Zakład

Testery klasy 0,02%, 0,05%

Błąd 
„transportowy”
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Po więcej informacji zapraszamy na
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