
KEW 8129-3

    POZOSTA£E DANE:

Wyœwietlacz......................................................................................................LCD
Maksymalne nominalne napiêcie pracy...............................9,9Vrms AC (14Vszczyt)
Bezpieczeñstwo.........................................................PN-EN 61010-1 kat. III 300V
Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna................................................PN-EN 61326
Wytrzyma³oœæ elektryczna ............................3540V AC (RMS 50/60Hz) przez 5 s.
Rezystancja obudowy ......................................................................50MW / 1000V
Sposób przetwarzania...............................................metoda kolejnych przybli¿eñ,

metoda pojedynczych porównañ (CH1)
Œrodowisko pracy ...................................-10°C÷50°C, RH<85% (bez kondensacji)
Œrodowisko przechowywania .................-20°C÷60°C, RH<85% (bez kondensacji)
Zasilanie............................4 szt. baterii alkaicznych LR6 (pobór pr¹du: ok. 10mA)

gniazdo zewnêtrznego zasilania 9V DC
Wymiary.......................................................................................111 x 60 x 42 mm
Masa................................................................................................................265g

Wyposa¿enie
komplet baterii, oprogramowanie “KEW LOG Soft 2”, przewód USB, pokrowiec, 
instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim

Wyposa¿enie opcjonalne
- przystawki cêgowe pr¹du AC i up³ywowego:

KEW 8146 (30A): 100,0mA/1000mA/10,00A/30,0A
KEW 8147 (70A): 100,0mA/1000mA/10,00A/70,0A
KEW 8148 (100A): 100,0mA/1000mA/10,00A/30,0A

- przystawki cêgowe pr¹du AC:
KEW 8121 (100A): 10,00/100,0A
KEW 8122 (500A): 50,00/500,0A
KEW 8123 (1000A): 100,0/1000A

- przystawki cêgowe pr¹du AC elastyczne (typu FLEX):
KEW 8129-1,-2,-3 (3000A): opis poni¿ej

- adapter do pomiaru napiêcia 
KEW 8309 (600V): 600,0V

- zasilacz sieciowy

 KEW 8129-1 pojedyncza elastyczna przystawka cêgowa ACA

 KEW 8129-2 podwójna elastyczna przystawka cêgowa ACA

 KEW 8129-3 potrójna elastyczna przystawka cêgowa ACA

• Elastyczne cêgi pomiarowe
typu FLEX  (cewki 
Rogowskiego) umo¿liwiaj¹ 
pomiary dla ró¿norodnych 
kszta³tów przekroju, 
obwód ok. 540 mm, 
Ømax ok. 150 mm

• Pomiar bardzo du¿ych 
pr¹dów do 3000A

• Bezpieczeñstwo pomiarów 
zg z PN-EN 61010-1 
kat. III 600V

    DANE TECHNICZNE:

Max. œrednica przewodu: ok. 150 mm
Zakres pomiarowy pr¹du AC: 300-1000-3000A
Przek³adnia: 1,67mV/A (300A); 0,5mV/A (1000A)

0,167mV/A (3000A)
Dok³adnoœæ: ±1,0% (45÷65 Hz)

    POZOSTA£E DANE:

Wyjœcie (wtyk)....................................................................................mini DIN 6pin
Impedancja wyjœciowa ......................................................................<100W (8147)
Rezystancja izolacji ..................................................................min. 50MW / 1000V
D³ugoœæ przewodu ...........................2 metry (do przystawki); 1 m (do rejestratora)
Wytrzyma³oœæ elektryczna............................................................5350V przez 5 s.
Bezpieczeñstwo ......................PN-EN 61010-1, PN-EN 61010-2-032 kat. III 600V
Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna......................................................EN 61326
Wymiary / masa...............................................................111 x 61 x 43 mm / 950 g

SYSTEMY REJESTRACJI MOCY I JAKOŒCI ENERGII

 KEW 5020 pomiar ci¹g³y max. 10 dni 

Trzykana³owy minilogger KEW 5020 japoñskiej 
firmy Kyoritsu mo¿e s³u¿yæ do d³ugotrwa³ej 
rejestracji (monitorowania) przebiegu napiêæ, 
pr¹dów lub stanu izolacji (przy pomocy pomiaru 
pr¹dów up³ywowych) w instalacjach jedno- 
i trójfazowych pr¹du przemiennego, wykrywania 
przekroczeñ wartoœci progowych, badania 
kszta³tu przebiegu, wykrywania zapadów, 
wzrostów i zaników napiêcia.  
Ci¹g³a rejestracja w ró¿nych trybach pomiarowych 
predestynuje ten system tak¿e do rejestracji 
dokonywanej na bie¿¹co w czasie normalnej 
eksploatacji (pod napiêciem).
Podstawowym elementem systemu jest 
przenoœny rejestrator KEW 5020 przystosowany 
do trzykana³owej (mo¿liwoœæ pod³¹czenia do 
trzech ró¿nych przystawek) rejestracji.
Rejestrator KEW 5020 jest kompaktowy. Jego 
obudowa posiada sta³e magnesy, co pozwala 
zamocowaæ rejestrator do metalowej powierzchni. 
KEW 5020 jest idealnym narzêdziem do 
d³ugotrwa³ej rejestracji w terenie (mo¿na je 
umieœciæ np. nawet w najmniejszej skrzynce 
rozdzielczej).

Do pomiarów wykorzystywane s¹ specjalnie zaprojektowane przystawki cêgowe i 
napiêciowe. Mog¹ one byæ pod³¹czane do rejestratora w dowolnej kombinacji 
(maksymalnie 3 przystawki).
Przy zastosowaniu typowych koncentratorów  jest mo¿liwe stworzenie sytemu 
loggerów mog¹cych wspó³pracowaæ z jednym PC. Oprogramowanie “KEWLOG 
soft 2” umo¿liwia automatyczne rozró¿nianie poszczególnych loggerów systemu.  

    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:

• Pomiar i rejestracja pr¹du przemiennego (tak¿e up³ywowego) i napiêcia 
przemiennego w trzech kana³ach pomiarowych CH1, CH2, CH3

• Cztery tryby rejestracji:
- NORMAL: rejestracja ci¹g³a z wartoœci¹ maksymaln¹, minimaln¹ 
i szczytow¹

- TRIGGER: rejestracja zdarzeñ (wyzwalana zaprogramowanym progiem)
- CAPTURE: rejestracja kszta³tu (tylko w kanale CH1)
- PQA: analiza jakoœci zasilania (wzrosty, zapady, zaniki napiêcia), tylko w 
kanale CH1

• Bardzo d³ugi czas rejestracji ci¹g³ej: 10 dni (przy zasilaniu bateryjnym)
• Mo¿liwoœæ zarejestrowania:

- w trybie NORMAL od 60 000 próbek (1 kana³) do 20 000 (3 kana³y )
- w trybie TRIGGER od 4800 próbek (1 kana³) do 1600 (3 kana³y)
- w trybie CAPTURE 345 próbek
- w trybie PQA 4000 próbek

• Port USB umo¿liwia transmisjê danych do komputera PC w celu edycji, 
analizy i graficznej prezentacji przy pomocy oprogramowania 
“KEWLOG Soft 2”

• Pamiêæ nieulotna - dane nie ulegaj¹ skasowaniu po od³¹czeniu zasilania
• Pomiar rzeczywistej wartoœci skutecznej (True RMS)
• Sygnalizacja œwietlna przekroczenia ustawionej wartoœci
• Czterosegmentowy wskaŸnik wyczerpania baterii
• Mo¿liwoœæ pracy w ka¿dym z trybów z wykorzystaniem FILTRA - 

rejestracja szerokopasmowa (harmoniczne) albo z filtrem 
dolnoprzepustowym (F<160 Hz)

• Autowy³¹czenie po 3 minutach bezczynnoœci, gdy rejestracja jest 
wy³¹czona

• Uproszczone wyliczanie mocy ca³kowitej w obwodzie 1- i 3-fazowym

    DANE TECHNICZNE:

* podane dok³adnoœci nie uwzglêdniaj¹ dok³adnoœci cêgów pomiarowych i s¹
okreœlone jako ±(% pomierzonej wartoœci + % ca³ego zakresu pomiarowego)

1. Tryb rejestracji ci¹g³ej NORMAL
Dok³adnoœæ rejestratora*: 100mA ±(2,0%+0,9%)

pozosta³e zakresy ±(1,5%+0,7%)
Wspó³czynnik szczytu: <2,5
Próbkowanie: 1,6ms (czêstotliwoœæ: 625Hz)
Odstêpy czasowe rejestracji: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 sek;

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 min
Max. czas rejestracji: 10 dni

2. Tryb rejestracji zdarzeñ TRIGGER
Dok³adnoœæ rejestratora*: 100mA ±(3,5%+2,2%)

pozosta³e zakresy ±(3,0%+2,0%)
Próbkowanie: 1,6ms (czêstotliwoœæ: 625Hz)
Czas rejestracji: 0,8 s

3. Tryb rejestracji kszta³tu pr¹du CAPTURE
Dok³adnoœæ rejestratora*: 100mA ±(3,0%+1,7%)

pozosta³e zakresy ±(2,5%+1,5%)
Próbkowanie: 0,55 ms (czêstotliwoœæ: 1,8 kHz)
Czas rejestracji: 200 ms.

4. Tryb analizy jakoœci zasilania PQA
Dok³adnoœæ rejestratora*: 100mA ±(3,0%+1,7%)

pozosta³e zakresy ±(2,5%+1,5%)
Próbkowanie: 0,55 ms (czêstotliwoœæ: 1,8 kHz)

Ochrona wejœæ pomiarowych: 120% zakresu przez 10 s. 
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