
1TE30 Tester liczników energii i Analizator jakości 
energii elektrycznejwww.calmet.com.pl

Testowanie całego systemu pomiarowego!
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 Pomiar parametrów sieci i testowanie 

liczników energii z dokładnością 0,05% / 0,1%

 Zakres napięcia: 0,05…600V

 Zakres prądu: 

0,001…12(100)(1000)(30/300/3000)A

 Testowanie liczników energii oraz  

przekładników prądu i napięcia (CT / PT)

 Rejestracja i Analiza Jakości Energii

 Wskaz wektorowy, oscyloskop, wykres 

słupkowy i trendu param. sieci trójfazowej

 Automatyczne rozpoznanie  Stałej Licznika

 Automatyczne ustawianie warunków 

pomiaru (czas, liczba impulsów)

 Zasilanie z obwodu pomiarowego 50…450V 

AC oraz wewnętrznych, typowych (AA lub R6) 

akumulatorów z wbudowaną ładowarką

 Duży 7” kolorowy wyświetlacz z klawiaturą 

dotykową i program  Calmet TE30 PC soft

 Odczyt danych i sterowanie zdalne przez  

USB, Ethernet, Bluetooth

 Rejestracja danych na wymienną kartę SD 

do 32GB

 Świadectwo kalibracji

TE30 Tester liczników energii i Analizator jakości 
energii elektrycznej
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Wejście fotogłowicy

Analizator TE30 wejścia, wyjścia, gniazda i podłączenia :

Gniazdo pamięci SD

Złącze Mini USB

Gniazdo Ethernet

Włącznik ON / OFF 
zasilania

Bezpiecznik

Gniazdo zasilania

Zaciski napięciowe 
U1, U2, U3, Un

Zaciski prądowe
I1, I2, I3 

Sondy wysokonapięciowe 
lub cęgi prądowe

Gniazdo cęgów 
prądowych

Pojemnik na 
akumulatory

TE30 Tester liczników energii i Analizator jakości 
energii elektrycznej
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Testowanie licznika – podłączenie bezpośrednie
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Testowanie licznika półpośredniego (CT) – podłączenie 
bezpośrednie
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Testowanie licznika półpośredniego (CT) – podłączenie z 
cęgami
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Testowanie licznika – podłączenie z cęgami 
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Wszystkie rodzaje połączeń: 1P2W, 3P4W, 3P3W, ... , bezpośrednio lub z cęgami

TE30 Tester liczników energii i Analizator jakości 
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Moc bierna 
trójfazowa

Moc czynna 
trójfazowa

Moc pozorna S

Moc bierna Q

Moc czynna P

Przesunięcie fazy 
między napięciami

Tangens ϕ
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Pomiary wartości skutecznych RMS i konfiguracja analizatora TE30:

Napięcie Faza –
przewód neutralny

Napięcie 
międzyfazowe

Prąd

Przesunięcie fazowe

Współczynnik mocy

Wsp. mocy biernej

Częstotliwość

Napięcie neutralne

Prąd neutralny

3-fazowy 
współczynnik mocy

3-f współczynnik 
mocy biernej

3-fazowy Tangens ϕ

Kierunek wirowania 
faz

3-Fazy połączenie 
Gwiazda lub Trójkat

Napięcie podłączone bezpośrednio
Prąd mierzony cęgami elastycznymi

Automatyczny lub Stały zakres 
użyty do pomiarów

Data i czas

TE30 Tester liczników energii i Analizator jakości 
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Wskaz wektorowy z obliczonymi Un&In Oscyloskop  U1, U2, U3, I1, I2, I3

Trend w czasie U, I, P, Q, φ, f, PF, …. Harmoniczne tabela & słupki

TE30 Tester liczników energii i Analizator jakości 
energii elektrycznej
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 funkcja liczenia błędu licznika (błąd 
cząstkowy, błąd średni, odchylenie 
standardowe) bezpośrednio w 
procentach [%] metodą stałego czasu  
lub liczenia liczby impulsów,

funkcja automatycznego 
identyfikowania stałej licznika,

 funkcja automatycznego ustalania 
czasu pomiaru lub liczby impulsów.

Tester liczników energii na obiekcie i w laboratorium

Rezultaty testowania są prezentowane jako:

 TABLICA

WYKRES →

TE30 Tester liczników energii i Analizator jakości 
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 Funkcja pomiaru energii w ustalonym czasie dla 
sprawdzenia liczydła z wynikiem bezpośrednio w 
procentach  [%], 

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

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

 Funkcja pomiaru mocy maksymalnej do 
testowania liczników mocy maksymalnej,

Zgodnie z nową normą: IEC 62053-
24/Ed.1 Static meters for reactive 
energy at fundamental frequency
(classes 0,5 S, 1 S and 1)

Testowanie liczydła licznika energii na obiekcie i w laboratorium:

Testowanie liczników mocy maksymalnej

TE30 Tester liczników energii i Analizator jakości 
energii elektrycznej
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Testowanie przekładników CT/PT (NN & SN, prądowe i napięciowe, 

jednocześnie w 3 fazach) bezpośrednio na obiekcie: błąd przekładni i kątowy

 Funkcja wyliczania błędu przekładni 
bezpośrednio w procentach [%]

 Funkcja wyliczania błędu fazy w [°]

Testowanie błędu przekładni i kątowego przekładnika CT
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Schemat połączeń
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Dlaczego obciążenie 
przekładników jest tak ważne?!

CT Testowanie obciążenia przekładnika
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Test prowadzany jest z 
uwzględnieniem długości (L) i 

przekroju przewodów oraz 
rezystancji bezpiecznika (Rf)

TE30 Tester liczników energii i Analizator jakości 
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Testowanie przekładników CT/PT (NN & SN, prądowe i napięciowe, jednocześnie 

w 3 fazach) bezpośrednio na obiekcie: obciążenie przekładników
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Testowanie przekładnika prądowego CT: test obciążenia

δ – błąd przekładni[%]

[%] obciążenia przekładnika w stosunku do Sn
100%25%

Granice  błędu

Zakres 

normalnej pracy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Przykład (strata mocy na przewodach):
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CT – przekładnik prądowy pracuje z dokładnością
znamionową tylko dla obciążenia pomiędzy 25% -
100% obciążenia znamionowego. W przypadku za
długich, lub za cienkich przewodów lub zbyt małego
obciążenia, wynik - prąd wtórny może być poza
granicą dokładności.

L=10m

Sn=5VA

TE30 Tester liczników energii i Analizator jakości 
energii elektrycznej
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 Pomiar parametrów jakości energii zgodnie z IEC 61000-4-30 klasa A z wizualizacją 
wyników pomiarów w czasie rzeczywistym 

 Rejestracja parametrów jakości energii  w pamięci SD Flash 4-32GB , co daje około 
(864)x106 zestawów parametrów lub długi czas rejestracji parametrów jakości energii

 Analiza wyników pomiaru  
na zgodność z EN 50160 lub 
indywidualnymi wymaganiami 
użytkownika.  

Funkcja rejestratora i analizatora parametrów jakości energii

TE30 Tester liczników energii i Analizator jakości 
energii elektrycznej



Wybór rejestrowanych parametrów i 
czasu ich uśredniania
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Wybór metody rejestracji: wart. 
średnia, wart.max / min, przekroczenie 
limitu, co każdy błąd licznika

Ustawianie czasu rejestracji i daty i 
czasu rozpoczęcia rejestracji

TE30 Tester liczników energii i Analizator jakości 
energii elektrycznej

Funkcja rejestratora i analizatora parametrów jakości energii
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Standardowe wyposażenie analizatora TE30:

- Analizator TE30 klasy 0.05 lub 0.1 z funkcją Basic;
- Przewód zasilający;
- Bezpiecznik T500mA@110V (2 szt.);
- Karta pamięci SD (8GB);
- Instrukcja obsługi analizatora;
- Karta gwarancyjna;
- Świadectwo wzorcowania producenta;

TE30 Tester liczników energii i Analizator jakości 
energii elektrycznej
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• Program Calmet TE30 PC Soft z instrukcją 
obsługi (dla Windows XP i  wyższych wersji) 
oraz przewód USB mini / USB A do 
połączenia z komputerem,

• funkcja REC – rejestracji parametrów sieci

• AD100EXT do zasilaniaTE30 z obwodu 
pomiarowego,

• EA34 komplet przewodów bezpiecznych 
(10szt.),

Opcjonalnie do analizatora TE30 można zamówić:

TE30 Tester liczników energii i Analizator jakości 
energii elektrycznej
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• EA20 akcesoria dodatkowe (końcówki i 
chwytaki 21szt.) 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,

TE30 Tester liczników energii i Analizator jakości 
energii elektrycznej

Opcjonalnie do analizatora TE30 można zamówić:
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• 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 elastyczne 30/300/3000A (1kompl.),

TE30 Tester liczników energii i Analizator jakości 
energii elektrycznej

Opcjonalnie do analizatora TE30 można zamówić:
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• AmpLiteWire 2000A sondy prądowe do 
2000A do sieci SN (1szt.),

• VoltLiteWire 40kV sondy napięciowe do 40kV 
(1szt.),

• akumulatory NiMH AA R6 1.2V 2700mAh 
(5szt.),

• Calmet TE30 typowy zestaw pomiarowy 01
(Calmet TE30+ET30+CT100AC+CF106H+
+ EA34+EA20).

TE30 Tester liczników energii i Analizator jakości 
energii elektrycznej

Opcjonalnie do analizatora TE30 można zamówić:
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Analizator TE30 
gotowy do pracy

Kontakt:
Calmet Sp. z o.o., Kukułcza 18, 65-472 Zielona Góra, Polska
www.calmet.com.pl e-mail: mail@calmet.com.pl
Tel.: +48 68 324 04 56                                       Fax: +48 68 324 04 57

TE30 Tester liczników energii i Analizator jakości 
energii elektrycznej
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