
LUMEL S.A., ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra, Dzia³ Sprzeda¿y tel.: 068 329 51 80, 068 329 52 60, 068 329 53 06, 068 329 53 74; fax: 068 325 5650 
e-mail:sprzedaz@lumel.com.pl / www.lumel.com.pl

DOBÓR ZAKRESU POMIAROWEGO

1. Obliczyæ moc z zale¿noœci:

P = Un ´ In dla sieci jednofazowej

P = Ö3 ´ Un ´ In dla sieci trójfazowej

gdzie:

Un - napiêcie znamionowe sieci:

• dla sieci trójfazowej - napiêcie miêdzyprzewodowe,

• przy przy³¹czeniu przez przek³adniki - znamionowe napiêcie  
   pierwotne.

In - pr¹d znamionowy:

• 5 A lub 1 A,

• przy przy³¹czeniu przez przek³adniki - znamionowy pr¹d  
   pierwotny.

2.   Obliczon¹ wartoœæ mocy zaokr¹gliæ do najbli¿szej wartoœæi  
       z podanego ci¹gu liczb dla zakresu pomiarowego.
3. Przyk³ad doboru zakresu pomiarowego.

Sieæ trójfazowa; wartoœci znamionowe przek³adników:  
15 000/100 V i 400/5 A

P = Ö3 ´ 15 000 V ´ 400 A = 10,39 MW (Mvar)
Wybrany zakres pomiarowy: 10 MW (Mvar)

MIERNIK  
PRZETWORNIKOWY MOCY 
TYPU PA39

DANE TECHNICZNE
Zakresy pomiarowe wg szeregu 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8  
 lub dziesiêtna krotnoœæ 
 jednej z tych liczb
Napiêcie wejœciowe	 100/Ö3 (x/100/Ö3);  
 100 (x/100), 133, 230,  
 280, 400, 500, 690 V
Pr¹d wejœciowy 1 A (X/1A) 5 A (X/5A)

Wspó³czynnik mocy czynnej	 cosj 0,5poj. i 0,5ind.

Wspó³czynnik mocy biernej	 sinj 0,5poj.. i 0,5ind.

Klasa dok³adnoœci	 1,5

WYPOSA¯ENIE
- uchwyty mocuj¹ce 2 szt. (dla IP50) lub 4 szt. (dla IP65)
- instrukcja obs³ugi 1 szt.
- karta gwarancyjna 1 szt.
- os³ona zacisków 1 szt. (na życzenie)

Do mierników wspó³pracuj¹cych z przek³adnikami pr¹dowymi  
lub napiêciowymi Producent - w ramach kompletacji - mo¿e 
dostarczyæ przek³adniki.

PKWiU 33.20.43-30.00

ZASTOSOWANIE

Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru 
mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemien-
nego. Moc mierzona wskazywana jest przez magnetoelektryczny 
ustrój pomiarowy.

Mierniki dostarczane s¹ w wykonaniach:

l do pomiaru mocy czynnej w uk³adach jednofazowych,
l do pomiaru mocy czynnej w uk³adach trójfazowych trójprzewo- 
 dowych i czteroprzewodowych symetrycznie lub niesymetrycznie  
 obci¹¿onych,
l do pomiaru mocy biernej w uk³adach trójfazowych trójprzewo- 
 dowych i czteroprzewodowych symetrycznie lub niesymetrycznie  
 obci¹¿onych,
l z zerem z lewej strony podzia³ki do pomiaru jednokierunkowego  
 przep³ywu mocy,
l z zerem na œrodku podzia³ki do pomiaru dwukierunkowego  
 przep³ywu mocy.

B³êdy dodatkowe zg. z PN-EN 60051-3
Moc pobierana przez miernik 
- obwód napiêciowy  3 [VA]
- obwód pr¹dowy  0,25 [VA]
Kompatybilnoœæ elektomagtetyczna:
Miernik posiada znak CE
- odpornoœæ na zak³ócenia 
   elektromagnetyczna wg PN-EN 61000-6-2
- emisja zak³óceñ 
  elektromagnetycznych wg PN-EN 61000-6-4
Wymagania bezpieczeñstwa  wg PN-EN 61010-1+A1
- kategoria instalacji  III
- stopieñ zanieczyszczenia  2
- maksymalne napiêcie pracy 
  wzglêdem ziemi 600 V
Stopieñ ochrony 
zapewniany przez:
- obudowê IP50 lub IP65 - na ¿yczenie
- zaciski IP20
Materia³ obudowy tworzywo termoplastyczne
Materia³ szyby szk³o
Masa 400 g

Nominalne warunki u¿ytkowania:
- temperatura otoczenia 5...23...40C 
   - dla wykonania tropikalnego 
      na ¿yczenie 5...35...55C 
- wilgodnoœæ wzglêdna powietrza 25... 85%
- czêstotliwoœæ wielkoœci wejœciowych wg zamówienia (tablica 3)
- pozycja pracy wg zamówienia 5°(tablica 3)
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WyMIARy ZEWNêTRZNE MIERNIKA DLA STOPNIA OCHRONy OBUDOWy IP 50

SPOSÓB MOCOWANIA W TABLICy

Miernik jest mocowany do tablicy dwoma trzymaczami œrubowymi, które mog¹ byæ zamocowane na dowolnych przeciwleg³ych naro¿nikach obu-
dowy.

WyMIARy ZEWNêTRZNE MIERNIKA DLA STOPNIA OCHRONy OBUDOWy IP 65
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Litera kodu Ustawienie

A	 c1  = 0
B	 c2  = 15
C c2  = 30
D c2  = 45
E c2  = 60
F c2  = 75
0 c3  = 90
H c4  = 105

I c4  = 120

50

60

400

ZAKRESy POMIAROWE 

POZyCjE PRACy

Tablica 1

Tablica 3

Tablica 2
Czêstotliwoœæ napiêcia

wejœciowego fn [Hz]
Oznaczenie 

kodowe

0
1
2
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TABLICOWY MIERNIK MOCY PA39

Rodzaj mierzonej mocy i uk³du pomiarowego
pomiar mocy  czynnej w sieci 1-fazowej ....................................................... A
pomiar mocy czynnej w sieci 3-fazowej, 3-przewodowej  
symetrycznie obci¹¿onej ............................................................................... B
pomiar mocy czynnej w sieci 3-fazowej, 3-przewodowej  
niesymetrycznie obci¹¿onej .......................................................................... C
pomiar mocy czynnej w sieci 3-fazowej, 4-przewodowej  
symetrycznie obci¹¿onej ............................................................................... D
pomiar mocy czynnej w sieci 3-fazowej, 4-przewodowej  
niesymetrycznie obci¹¿onej .......................................................................... E
pomiar mocy biernej w sieci 3-fazowej, 3-przewodowej  
symetrycznie obci¹¿onej ............................................................................... F
pomiar mocy biernej w sieci 3-fazowej, 3-przewodowej  
niesymetrycznie obci¹¿onej .......................................................................... G
pomiar mocy biernej w sieci 3-fazowej, 4-przewodowej  
symetrycznie obci¹¿onej ............................................................................... H
pomiar mocy biernej w sieci 3-fazowej, 4-przewodowej  
niesymetrycznie obci¹¿onej .......................................................................... K

Napiêcie wejœciowe
wpisaæ kod zakresu Un z tablicy 1 ............................................................................... *

Czêstotliwoœæ napiêcia wejœciowego
wpisaæ kod czêstotliwoœci fn z tablicy 2  .....................................................................................*

Pr¹d wejœciowy
wpisaæ kod zakresu In z tablicy 1 ........................................................................................................... **  

Kierunek przep³ywu mocy
1- kierunkowy, zero z boku podzia³ki .....................................................................................................................0
2- kierunkowy, zero poœrodku podzia³ki ................................................................................................................1

Pozycja pracy
wpisaæ kod pozycji pracy z tablicy 3 ...................................................................................................................................* 

Rodzaj wykonania
wykonanie katalogowe .................................................................................................................................................................00
wykonanie specjalne* ...................................................................................................................................................................XX

Próby odbiorcze
bez dodatkowych ¿¹dañ ..............................................................................................................................................................................0
atest Kontroli Technicznej ...........................................................................................................................................................................1
inne wykonania  ..........................................................................................................................................................................................X

KOD WyKONAÑ
W zamówieniu nale¿y podaæ nazwê i kod wykonania miernika pos³uguj¹c siê poni¿sz¹ tablic¹.

Np.: Miernik PA39-H-F-0-L5-0-0-00-0 oznacza wykonanie miernika mocy biernej, pracuj¹cego w sieci trójfazowej, czteroprzewodowej, sy-
metrycznie obci¹¿onej, o czêstotliwoœci 50 Hz, pracuj¹cy z zewnêtrznymi przek³adnikami: napiêciowym 3000 /100/Ö3 V, pr¹dowym 300A/5A, 
mierz¹cy moc w jednym kierunku, w pozycji pracy C3 (90), wykonanie katalogowe, bez dodatkowych wymagañ.

Uwagi: Zakres miernika mocy wynika z podanych wartoœci znamionowych przek³adnika pr¹dowego i napiêciowego zgodnie z tablic¹ 1 
 (np.: dla podanego przyk³adu zakres mocy wynosi 1,5 Mvar).

Tablica 4
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Pomiar mocy czynnej  
w sieci 3-fazowej,3-przewodowej  

symetrycznie obci¹¿onej

Pomiar mocy czynnej w sieci  
3-fazowej, 3-przewodowej  

niesymetrycznie obci¹¿onej

Pomiar mocy czynnej w sieci  
3-fazowej 4-przewodowej  
symetrycznie obci¹¿onej

Pomiar mocy czynnej w sieci  
3-fazowej, 4-przewodowej  

niesymetrycznie obci¹¿onej

poŁĄczenia elektryczne obwodów zewnêtrznych

Pomiar mocy czynnej  
w sieci jednofazowej

Pomiar mocy biernej w sieci  
3-fazowej, 3-przewodowej  
symetrycznie obci¹¿onej

Pomiar mocy biernej w sieci  
3-fazowej, 3-przewodowej  

niesymetrycznie obci¹¿onej.

Pomiar mocy biernej w sieci  
3-fazowej, 4-przewodowej  
symetrycznie obci¹¿onej

Pomiar mocy biernej w sieci  
3-fazowej, 4-przewodowej  

niesymetrycznie obci¹¿onej

PA39-19


