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Универсален стенд за проверка на пет електромера 

TST 3/5 Universal 
Уникална разработка! Изпитване при свързани U-I вериги! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Block Diagram of the Test Bench 

 

 

 

Block Diagram of the Test Bench 

БЛОКОВА СХЕМА 

 

Общо  описание 
Стендът е предназначен за проверка на всички видове електромери, без необходимост от 
разкачане на U-I веригите и без да се използват изолиращи трансформатори. Състои се от общ 
генератор на напрежение тип ЕЕ-500V-3-BENCH и пет еднакви модула  EE-120A-BENCH. 
 Всеки от модулите съдържа трифазен регулируем токов генератор (1 mA до 120A) и еталон за 
електроенергия клас 0.04 или 0.02, които се управляват от компютър по RS 485. 
Уникалната структура на стенда има много предимства спрямо съществуващите стендове. 

Предимства 
- Проверка при затворен U-I мост, без изолиращ  токов  трансформатор; 
- Висока точност– клас 0.04 или 0.02; без допълнителната грешка от  изолиращ          
  токов трансформатор или пад на напрежение; 
- Възможност за едновременна проверка на различен тип електромери; 
- При липса на електромер няма пресвързване, изключва се модулът; 
- Стендът е много лек, с модулна структура, лесен за монтаж и поддържане; 
- Програмното осигуряване е на английски или български език; 
- Крайният Протокол може да се оформи по заявка на клиента. 
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БЛОКОВА СХЕМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмно осигуряване 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненти на стенд TST 3/5 Universal 

 

Съкращения:  PS – захранване;  RCD – диференциално-токова  защита;  CB – прекъсвач; 
AMP1 (2,3)  - усилвател;  TR1 (2,3) – трансформатор;  MEAS1 (2,3) – измервател (еталон);   
CT1 (2,3) – компенсиран измервателен токов трансформатор;  F – предпазител. 
 

 

 

 

EE Софтуерът работи под последните версии на Windows и има следните функции: 
- Управление на пет модула EE-120A-BENCH и един модул EE-500V-3-BENCH; 
- Автоматични изпитвателни планове от по 200 задаваеми точки; 
- Запаметяване на резултатите от изпитването в База от данни SQL; 
- Търсене по номер, група и дата; създава антетка и информация под линия; 
- Отпечатва протокол от изпитването; 
- Прехвърляне на  База данни или изпитвателен план от един компютър на друг; 
- Език – Английски или Български език. 
-  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 -Сканираща глава и механика ; 
-Електронна глава за регистрите; 
-Гнезда и кабели за тарифите; 
-Паник бутон; 
- Лампа; 
- Четец на бар-код; 
-Кабели за напрежение; 
-Щифтове - регулируеми; 
-Окачалка и ръчка за бързо 
присъединяване на 
електромера към веригите на 
тока и напрежението . 
 

EE-120A-BENCH 

-Генерира ток от 1mA до 120A  
-Максимална изходна мощност 120 VA ; 
-Еталон за енергия клас 0.04; Wh, varh, VAh; 
- 8-позиционен ключ за избор № на модула; 
-Импулсен вход за сканираща глава; 
-BNC вход (Fin) за импулси от друг еталон; 
- BNC изход (Fout) - импулси с програмируема 
честота, пропорционална на енергията; 
-Управление от компютър по RS485; 
-Индивидуално управление чрез USB при 
калибриране. 
 

 

EE-500V-3-BENCH 

-Генерира 3xU до 500Vac / 600VA м.; 
-Токозахранване 1000VA за стенда; 
-Диференциално-токова защита; 
-Прекъсвач; 
-Захранване за тарифите и лампата; 
-Управлява се по RS232. 

 

 

Устройство за Грешки 
- Показва грешките на петте 
електромера, номер и вид на теста; 
-Грешки над лимита – са в червено; 
- Показва следващия тест; 
- Английски / Български език. 

Ръчен 

Терминал 

 



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
TST 3/5  Universal – ОБЩИ ДАННИ 

Захранване:        85 … 265 Vac,     47…63 Hz Работна температура:    0C … 40C 

Консумация:      nom. 1800 VA   max. 3600VA Отн. влажност:   95%, не-кондензираща       

Категория по пренапрежение: 300V, Cat III Тест за безопасност:      IEC 61010-1: 2010 

Вид свързвания: 4WΥ, 3WΔ , монофазно Мери: Wh, Varh, VAh, U, I, ϕ, P, Q, S, PF, f 

Изпитвания: Грешка, Регистър, Самоход, Начален ток, Константа, Подгряване 

Стандарти:  IEC 736;  IEC 62052-11;  IEC 62053-11, 21, 22, 23, 24;  EN 50470-1, 2, 3 

ТРИФАЗЕН ФИКТИВЕН ТОВАР 

ПАРАМЕТЪР ГЕН. НА ТОК EE-120A-В  5бр. ГЕН. НАПРЕЖЕНИЕ EE-500V-В 

Обхват  

 Изходна мощност 

1mA … 120A  

Max. 120VA (общо 600VA) на фаза  

30Vac … 500Vac (Phase-N)  

Мax. 600 VA на фаза 

Точност/Разд. способност 0.10 % / 0.0001 A 0.05 % / 0.01 V 

Стабилност 0.02 % (за 1 час) 0.005 % (за 1 час) 

Смущения  0.1 %  0.1 % 

Нелин. изкривявания  0.8 %  0.8 % 

Хармоници От 1 to 19ти, 0…50%, 0…360 От 1 to 19ти, 0..50%, 0..360 

Дефазиране 0.0 … 359.9, стъпка 0.1 0.0 … 359.9, стъпка 0.1 

Честота 40 … 70 Hz 40 … 70 Hz 

Размери [HxLxW] 480x270x150 mm 450x600x300 mm 

Маса [kg] 14.5 kg 35.8 kg 

EE-120A  – ТРИФАЗЕН ЕТАЛОН 

ПАРАМЕТЪР ОБХВАТ ГРЕШКА кл. 0.04 ГРЕШКА кл. 0.02 

Напрежение 30 … 500Vac (фаза-нула)  0.02 %  0.015 % 

Ток 0.04 … 120 A 
0.001 … 0.04 A 

 0.02 % 
     0.02 % 1) 

 0.015 % 
     0.015 % 1) 

Акт.Мощност/Енергия 0.04 … 120 A 
0.01 … 0.04 A 

 0.04 % 
    0.08 % 2) 

 0.02 % 2) 

 0.04 % 2) 

Реактивна Мощност / 
Енергия 

0.10 … 120 A 
0.01 … 0.10 A 

   0.04 %  
    0.04 % 1) 2) 

   0.02 % 2)  
    0.02 % 1) 2) 

Ъгъл на дефазиране 0.00 … 359.99 < 0.01о < 0.01о 

Фактор на Мощността -0.9999...+0.9999  ±0.002 ±0.002 

Честота 40 … 70 Hz 0.01 Hz 0.01 Hz 

Темп. коефициент 0C … 40C    0.003 %/K    0.002 %/K 

СТОЙКА ЗА ОКАЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМЕРИТЕ 

Размери: [HxLxW]  1900 x 1520 x 520 [mm] Маса:                                      52 kg 

Материал: Алуминиеви профили Защита:                               Паник бутон 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОКОМПЛЕКТОВКА 

Кабели: За напрежение, ток, тарифи, захранващи, импулсен (BNC-BNC), USB 

Кутийки:  За SO изход,  RS485 изход, Токов кръг, Ръчен бутон 
1) Грешка спрямо максималната стойност на обхвата. 
2) Грешка спрямо пълната мощност, да се дели на фактора на мощността. 


