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Smart Calibration Devices 

Konfiguracja stacji wzorcowniczej TS33 opcja TB1 
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Jednostanowiskowa stacja wzorcownicza Calmet TS33 opcja TB1 
przeznaczona jest do kalibracji oraz testowania jednofazowych i 
trójfazowych elektromechanicznych i elektronicznych liczników energii 
czynnej i biernej z dokładnością wbudowanego licznika wzorcowego. 

Ekonomiczna stacja TS33 opcja TB1 wykorzystuje nowoczesny precyzyjny kalibrator z wewnętrznym 
licznikiem kontrolnym bez konieczności użycia dodatkowego zewnętrznego wzorcowego licznika energii. Taka koncepcja stacji 
TS33 opcja TB1 pozwala na jednoczesne uzyskanie niewielkich wymiarów i masy oraz wysokiej jakości parametrów 
metrologicznych w rozsądnej cenie. W przypadku wymaganej wyższej dokładności, można ją zwiększyć przez podłączenie 
zewnętrznego licznika kontrolnego. 

Stacja wzorcownicza TS33 opcja TB1 składa się z: 

• trójfazowego źródła - kalibratora napięć i prądów przemiennych z wewnętrznym licznikiem kontrolnym klasy 0,02, 0,04 lub 
0,1. Trójfazowy kalibrator generuje napięcie do 600V i prąd do 120A z możliwością programowania ich kształtów, 
częstotliwości w zakresie 45…65Hz i przesunięcia fazowego w zakresie -180°… 0°…180°, 

• jednostanowiskowego stojaka pomiarowego z szybkozłączką, fotogłowicą i przewodami, 

• opcjonalnego komputera z programem TS PC Soft do kontroli i przeprowadzania testów w przypadku gdy użytkownik nie 
używa wbudowanego, kolorowego wyświetlacza 7” z ekranem dotykowym. 

Stacja wzorcownicza TS33 opcja TB1, umożliwia automatyczną realizację następujących testów licznika energii: 

• pomiar charakterystyki błędu podstawowego i powtarzalności dla mocy i energii: P, P+, P-, PH1, PH1+, PH1-, Q, Q+, Q-
, QH1, QH1+, QH1-, S, S+, S-, SH1, SH1+, SH1-, 

• sprawdzanie liczydła (rejestru), prądu rozruchu, biegu jałowego 

• badanie wpływu częstotliwości, napięcia, samonagrzewania, zniekształceń oraz kształtów specjalnych napięć i prądów zamiany 
kolejności faz. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                Jednostanowiskowa stacja wzorcownicza TS33 opcja TB1 
 

 
 
  

Calmet TS33 option TB1 
• Nowa generacja w pełni automatycznej stacji wzorcowniczej 
• Klasa dokładności 0,02, 0,04% lub 0,1% z wewnętrznym – 

wbudowanym licznikiem kontrolnym 
• Bardzo wysoka klasa dokładności z zewnętrznym licznikiem 

kontrolnym 

• Automatyczne procedury pomiarowe i protokoły z wynikami 
pomiarów 

• Testowanie liczników ze zworą między U&I zmontowaną na stałe 
• Programowane harmoniczne i kształty specjalne prądów i napięć 
• Źródło prądu i napięcia w zakresie 0.001A…120A (60VA) i 0.5…600V 

(30VA) w każdej fazie 
• Generowanie sygnału bez dodatkowych wzmacniaczy 
• Małe gabaryty i niewielka masa 
• Zasilanie z sieci jednofazowej AC (<400VA) 

 

Jednopozycyjna stacja wzorcownicza liczników energii 

Karta katalogowa TS33 opcja TB1 

Fotogłowica 

Wieszak z 
szybkozłączką 

Testowany 
licznik -DUT 

TS33 Automatyczny 
System Testujący 

PC 

Drukarka 

http://www.calmet.com.pl/
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  Specyfikacja techniczna wbudowanego licznika wzorcowego 

Parametr Zakres 
Dokładność   1)2)3)4) 

klasa 0,02 klasa 0,04 klasa 0,1 

Napięcie 0,05…600V 0,02%5) 0,04%5) 0,1% 5) 

Prąd 
0,01…120A 

0,001…0,01A 

0,02% 

0,02%* 

0,04% 

0,04%* 

0,1% 

0,1%* 

Moc i energia 
0,01…120A / 10…600V 

0,001…0,01A / 10…600V 

0,02% 
0,02%* 

0,04% 
0,04%* 

0,1% 
0,1%* 

Częstotliwość 40…70Hz 0,01Hz 

Przesunięcie fazy -180…+180° 0,01°   5)6) 0,02°   5)6) 0,04°   5)6) 

Współczynnik mocy cos i sin 0…1 0,001   5)6) 

Współczynnik temperaturowy 0,001% na 1°C w zakresie -10…+50°C 

Stabilność czasowa dla Energii krótkoczasowa [1h] = 0,01%, długoczasowa [1 rok] = 0,03% 

Krótkoczasowa stabilność mocy [1h] 0,005% 0,010% 0,020% 

Długoczasowa stabilność mocy [1 rok] 0,010% 0,025% 0,050% 

Współczynnik temperaturowy na 1°C 0,001% 0,002% 0,005% 
1) % - w odniesieniu do wartości mierzonej, %* - w odniesieniu do wartości podzakresu (podkreślony) 
2) absolutna niepewność rozszerzona na poziomie ufności 95% zawierająca niepewność wzorców, stabilność w ciągu 12 miesięcy, 

wielkości wpływające (temperatura otoczenia +20…+26°C, wilgotność i napięcie zasilające 85…265V, częstotliwość 47…63Hz) 
4) błędy mocy i energii odniesione do mocy pozornej 
5) w zakresie napięć 10…600V 
6) w zakresie prądów 0,01…120A 

  Specyfikacja licznika wzorcowego dla parametrów jakości energii  

Parametr Zakres Dokładność   1) 

Harmoniczne w napięciu, 
prądzie i mocach P i Q 

amplituda 0…100% wart. wej. 
1…63 

0,1%   2) 

faza -180…+180° 0,5°   3) 

Współczynnik zniekształceń THD w napięciu i prądzie 0…100% wart. wej. 1…63 0,1%   2) 

Wsp. zniekształceń interharm. TID w napięciu i prądzie 0…15% wart. wej. 40…3200Hz 0,2%   4) 

1) absolutna niepewność rozszerzona na poziomie ufności 95% zawierająca niepewność wzorców, stabilność w ciągu 12 miesięcy, 
wielkości wpływające (temperatura otoczenia +20…+26°C, wilgotność, napięcie zasilające 85…265V, częstotliwość 47…63Hz) 

2) wartości wejściowej dla zakresu częstotliwości harmonicznych 80-140Hz z liniowym wzrostem do 0,4% wart. wej. przy 3200Hz 
3) dla zakresu częstotliwości harmonicznych 80-140Hz z liniowym wzrostem do 8° przy 3200Hz 
4) dla zakresu częstotliwości interharmonicznych 80-140Hz z liniowym wzrostem do 5% wart. wej. przy 3200Hz 

  Specyfikacja źródła trójfazowego dla sygnałów sinusoidalnych 

Parametr Zakres Zakres nastaw Rozdzielczość Dokładność   1)2) Obciążalność 

Napięcie U 

150V 20...150V 0,001V 

0,1% 

200mA@150V 

300V 150...300V 0,01V 100mA@300V 

600V 300...600V 0,01V 50mA@600V 

Krótkoczasowa stabilność napięcia [10min] 0,01%  

Krótkoczasowa stabilność napięcia [1h] 0,03%  

Współczynnik zniekształceń napięcia wyjściowego < 0,5%  

Prąd I 

0,12A 
0,02…0,12A 
0,001…0,02 

0,00001A 
0,1% 

0,1%* 
3V@0,12A 

1A 0,12A…1A 0,00001A 

0,1% 

12V@1A 

12A 1…12A 0,0001A 5V@12A 

120A 12…120A 0,001A 
0,65V@60A 

0,5V@120A 

Krótkoczasowa stabilność prądu [10min] 0,01%   3)  

Krótkoczasowa stabilność prądu [1h] 0,03%   3)  

Współczynnik zniekształceń prądu wyjściowego < 0,5%   3)  

Częstotliwość f 45…65Hz 0,001Hz 0,005Hz  

Przesunięcie fazy  -180…+180° 0,001 0,10  

Krótkoczasowa stabilność przesunięcia fazowego [10min] 0,05  
1) absolutna niepewność rozszerzona na poziomie ufności 95% zawierająca niepewność wzorców, stabilność w ciągu 12 miesięcy, 

wielkości wpływające (temperatura otoczenia +20…+26°C, wilgotność, napięcie zasilające 85…265V, częstotliwość 47…63Hz) 
2) % - odniesiony do wartości nastawy, %* - odniesiony do górnej wartości zakresu nastaw (jest podkreślony) 
3) w zakresie nastaw prądu 0,02…120A 

  Specyfikacja źródła trójfazowego dla sygnałów niesinusoidalnych 

Parametr Zakres nastaw Rozdzielczość Warunki 

Harmoniczne 
amplituda 0...50% wart. wyj.   1) 0,1% do 40 lub 2000Hz 

faza -180…+180° 0,1  
1) 50% wartości wyjściowej dla zakresu harmonicznych do 500Hz z liniowym zmniejszeniem do 10% wartości wyjściowej dla 2kHz 

  Specyfikacja wejścia i wyjścia impulsowego 

Parametr Zakres napięcia 
Zakres 

częstotliwości 
Rozdzielczość Dokładność 

Wejście impulsowe zliczania impulsów (dwa wejścia) 0...2V/4...30V 0,0001Hz 0,0001Hz…210kHz 0,001%@t≥1s 

Wyjście impulsowe do testowania Calmet TS33 
28V/100mA otwarty 

kolektor 
0,0001Hz 0,0001Hz…210kHz 0,001% 

   Parametry ogólne 

Waga TS33 / TS33 + ER10H.3 + EA30   22kg / 31kg 

Rozmiar: szer. x wys. x głębokość (550 x 345 x 200) mm 

Zasilanie 85…265V / 47...63Hz / 400VA  

Bezpieczeństwo: izolacja i kategoria pomiarowa  IEC 61010-1 i 300V CAT III 

Stopień ochrony obudowy IP-20  

Temperatura pracy / magazynowania  -10…+40°C / -20…+60°C 

Wilgotność względna pracy / magazynowania <90% @ +0...+30°C and <75% @ +30...+50°C / <95% @ 0...+50°C 
  

Parametry techniczne stacji wzorcowniczej Calmet TS33 opcja TB1 

http://www.calmet.com.pl/
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Zarządzanie danymi. Użytkownik może przechowywać wyniki pomiarów i testów na karcie pamięci SD o 

pojemności do 32 GB, do późniejszej wizualizacji na ekranie LCD i drukowania bezpośrednio z TS33 za pomocą 
bezprzewodowej drukarki bez potrzeby korzystania z komputera PC i przekładania do niego karty SD. 

Testowanie na obiekcie. Pełne testowanie licznika energii może być wykonane bez korzystania z komputera 
dzięki kolorowemu wyświetlaczowi z ekranem dotykowym oraz pamięci na typy liczników i procedury pomiarowe, 
które mogą być wprowadzone ręcznie lub zaimportowane z komputera. Wyniki mogą być zapamiętane w pamięci, 
wydrukowane na bezprzewodowej drukarce lub przesłane do komputera i eksportowane do programu Excel. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
TS PC Soft - oprogramowanie do zarządzania danymi zapewnia możliwość przesyłania danych między TS33 i 

podłączonym komputerem. Wszystkie wyniki można przedstawić i wydrukować w formie raportu z testu, 
umieszczając kartę SD w komputerze lub pobrać z urządzenia za pomocą USB, Bluetooth lub Ethernet. Stacja 
TS33 opcja TB1 sterowana może być za pomocą oprogramowania TB PC Soft przez komputer PC  

z systemem MS Windows. 

TS PC Soft umożliwia zarządzanie danymi na komputerze lub 
tablecie: 

• pobieranie wyników pomiarów z TS33 na komputer przez 
port komunikacyjny, 

• archiwizację wyników pomiarów i łączenie poszczególnych 
wyników w jeden wspólny plik, 

• drukowanie wyników pomiarów w postaci gotowych 
raportów, 

• eksport wyników pomiarów do programu MS Excel 
(bezpośrednio do pliku XLSX) i do schowka Windows. 

• testowanie urządzeń i wykonywanie pomiarów 

bezpośrednio z poziomu komputera lub tabletu, 

• przesyłanie plików i procedur testowych z TS33 do 
komputera oraz z komputera do TS33, 

• jednoczesne testowanie urządzenia i wykonywanie 
dodatkowych czynności w oddzielnych oknach programu: 

✓ pomiar parametrów sieci, 

✓ rejestracja trendów wszystkich mierzonych parametrów 
sieci, 

✓ pomiary harmonicznych i histogramów (wykres słupkowy), 

✓ obserwacja oscyloskopu (przebiegi) i diagramu wektorowego, 

✓ tworzenie i modyfikowanie automatycznych procedur testowania liczników. 

 

TS33 opcja TB1 – zarządzenie danymi, testowanie, oprogramowanie TS PC Soft 

Zalety programu TS PC Soft: 

• przyjazny dla użytkownika, 

• oprogramowanie demonstracyjne umożliwia 
zapoznanie się przed dostarczeniem systemu, 

• baza danych urządzeń i procedur, 

• automatyczne wykonanie procedury 
pomiarowej (testu), 

• bieżące monitorowanie testu, 

• generowanie harmonicznych, 

• generowanie specjalnych sygnałów testowych I 
kształtów zgodnych z normami IEC 62052-11 
oraz EN 50470-1,2,3, 

• tablice i wykresy do prezentacji rezultatów 
testu, 

• interfejs użytkownika możliwy w kilku językach, 

• baza klientów do automatycznego generowania 
raportów. 

 

http://www.calmet.com.pl/
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   Główne menu     Nastawiony punkt obciążenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Test błędu licznika     Wyniki testu błędu licznika 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Wyniki błędu w formie wykresu  Harmoniczne wprowadzone w napięciu 

 
 
 

*) wszystkie obrazy akcesoriów służą jedynie celom poglądowym i mogą ulec zmianie 
 

Calmet TS33 opcja TB1 

Stacja TS33 opcja TB1 z wyposażeniem obejmuje: 

• Automatyczny system testujący TS33 klasy 0,02, 0,04 lub 
0,1, 

• TS PC Soft z przewodem interfejsowym USB B / USB A 
• ER10H.3 - jednostanowiskowy stojak pomiarowy składający 

się z:  
o ER10 jednostanowiskowy wieszak do liczników 3-fazowych, 
o EH10.3 szybkozłącze 3-fazowe (1 szt.), 

• EA36 –bezpieczne przewody pomiarowe (12szt), 
• EA20 – akcesoria dodatkowe do przewodów bezpiecznych, 
• EA30 – 120A przewody pomiarowe (6 szt) z końcówkami, 
• CF106H - fotogłowica z uchwytem do liczników indukcyjnych 

i z diodą LED (1szt.), 
• Adapter AD300, 
• Wtyk C091A T3475-001 Amphenol do wejść kalibratora, 
• ET30 - walizka transportowa na akcesoria dodatkowe, 
• Karta pamięci SD 8GB, 
• Przewód zasilający (1szt.), 
• Bezpiecznik T6A 250V (2szt) i FF16A 500V (6szt), 
• Instrukcja obsługi i instrukcja montażu, 
• Karta gwarancyjna świadectwo kalibracji. 

 
 

Calmet sp. z o.o.  
Kukułcza 18,   65-472 Zielona Góra,  Polska 
Tel: +48 68 324 04 56   Fax +48 68 324 04 57 
E-mail: mail@calmet.com.pl    Web: http://www.calmet.com.pl 

Zestawienie wyposażenia jednostanowiskowej stacji wzorcowniczej Calmet TS33 opcja TB1  

Calmet TS33 opcja TB1 – wszystko co jest potrzebne aby sprawdzić licznik energii  

http://www.calmet.com.pl/

