
              

Изпитвателна уредба за проверка на електромери  

Преносим трифазен фиктивен товар и еталон за електроенергия клас 0.04 

EE-120A-3S-Color       +       EE-500V-3 

   
 

Общо описание 
Изпитвателната уредба EE се използва за изпитване на всички видове електромери на мястото на експлоатация 
или при лабораторни условия. 
Състои се от два модула: 
 - EE-120A-3S-Color – трифазен генератор на ток до 120A и еталон за електроенергия клас 0.04; 
 - EE-500V-3 – трифазен генератор на напрежение до 500V, управляван от модул 1 през RS485. 
Фиктивният товар генерира трифазни напрежения и токове с изключително висока стабилност и точност. Със 
системата могат да бъдат извършвани изпитванията: грешка на електромера, отчитане от показващото 
устройство, работа без товар и пусков ток. С помощта на токови клещи до 120 А се извършва лесно пълен 
анализ на товара на трифазната мрежа – токове, напрежения, ъгли, мощности, хармоничен състав и форма на 
сигналите. Могат да се измерят също така и параметрите на токовите трансформатори. 
        Резултатите от изпитването се прехвърлят във флаш памет или SD карта. На екрана на уреда могат да се 
видят 100 запомнени файла данни, които да бъдат прехвърлени на персонален компютър. Програмното 
осигуряване работи в среди Windows XP, Windows 7, 8, 10.  
 Предимства 

       Гъвкава структура -   изпитвателната уредба EE работи в три различни режима:                                                                     
- Анализ на потребителския товар и изпитване на токов трансформатор – използва се само модулът EE-120A-3S; 
- изпитване на електромер на мястото на експлоатация, – използва се само модулът EE-120A-3S който генерира 
синхронен с напрежението на мрежата товарен ток; 
- за изпитване на мястото на експлоатация или при лабораторни условия при генериране на товарни 
напрежения и токове могат да се използват заедно модулите EE-120A-3S и EE-500V-3. Фиктивният товар може да 
се използва и като компаратор при изпитване на волт- и амперметри, както и на ватметри и измервателни уреди 
за фактор на мощността. 

      Автоматични изпитвателни планове: изпитвателните планове се използват за автоматизирано извършване 
на изпитване за грешка, без компютър. Плановете се задават от оператора – най-много 100, всеки един с 12 
различни стойности на натоварването.  

     Управление от компютър:  системата ЕЕ може да бъде управлявана от компютър с помощта на ЕЕ-
програмното осигуряване. При това се добавят допълнителни възможности – напр. генериране на хармоници до 
21ия. 
 

 



Функции и екрани                                     ИЗПИТВАТЕЛНА УРЕДБАА EE  

Управление от компютър 
през USB 

Функции Управление от 

клавиатурата на панела 
  Задаване на параметри 

 на фиктивния товар: 
Напрежение, ток, фазова 

разлика, честота, вид свързване. 

 на електромера: 
вид енергия (Wh, Varh, Vah), вид 
изпитване (грешка, показващо 
устройство,  празен ход, пусков 

ток), 
константа, брой импулси, време 

за изпитване, енергия 

 
 

 

 

Генериране на товар  
 ръчен режим (таблица) 
Параметрите на товара се 

изобразяват на таблица – V, I, φ, 
P, Q, S, cosφ, нелинейни 

изкривявания, f   
Изменения -  в Setup меню.  

 режим Изпитвателен план 
Товарът се променя лесно чрез 

12 предварително зададени 
стойности в изпитвателния план. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Изпитване на електромер  
 Ръчен режим: 
 Wh, VArh, VAh;  

изпитване за грешка, на 
показващото устройство, пусков 

ток, празен ход  

 Автоматичен режим  
Изпитванията за грешка на 

електромера с предварително 
зададен изпитвателен план са 

напълно автоматични. 

 

 

 

Анализ на товара на 
потребителя   

 Изобразяване на векторна 
диаграма;  

 Таблица с изобразени  V, I, φ, P, 
Q, S, cosφ, нелинейни 

изкривявания, f ; 

 Изобразяване на хармониците 
в графичен и табличен вид 

 Осцилограма  

 Коефициент на трансформация 
и комплексен товар 

 

  



Технически данни        ИЗПИТВАТЕЛНА УРЕДБА EE  
Общи данни   EE-120A-3S (I - модул)  EE-500V-3 (U - модул) 
Захранване:     85...265V AC, 47...63Hz   85...265V AC, 47...63Hz  
Консумация:     max 300VA    max 150VA 
Размери  ШxДxВ:    465x355x175 mm   400x330x160 mm 
Тегло:      13.5 kg     10 kg 
Кутия:      Усилен пластмасов куфар  Усилен пластмасов куфар 
Работна температура:   -10°C...+50°C    -10°C...+50°C 
Цветен LCD екран:    640 x 480 pixels              - 
Относителна влажност:  <95 % некондензираща  <95 % некондензираща 
Изпитвания за безопасност:  IEC 61010-1-2002   IEC 61010-1-2002 
Степен на защита:    IP-20 (отворен), IP-65 (затворен) IP-20 (отворен), IP-65 (затворен) 
Изолационна категория:  300V, Cat III (600V Cat II)  300V, Cat III (600V Cat II) 
Декларация за съответствие:  CE съответствие   CE съответствие 

Трифазен товар   EE-120A-3 (товарен ток)  EE-500V-3 (напрежение) 
Обхвати (по фаза):    1 mA...12 A (max.1.5V)   500V (0.06A); 300V (0.12A) 
      10 mA….120 A (max.0.6V)  150V (0.24A); 75V (0.48A) 
Изходна мощност (за фаза):   70 VA max.    36 VA max. 
Точност(100%...0.3% от обхвата): <±0.04 % (от измерената стойност) <±0.04 % (от измерената стойност) 
Разделителна способност:         1 mA                                        0.1 V   
Повтаряемост:    <0.1 %     <0.1 % 
Нелинейни изкривявания:  <0.8 %     <0.8 % 
Дефазиране (за всяка фаза):   0.0°...359.9° (стъпка 0.1°)  0.0°...359.9° (стъпка 0.1°) 
           (VA е винаги 0.0°) 
Честота (за всички фази):  45...100Hz (стъпка 0.1Hz)  45...100Hz (стъпка 0.1Hz) 
Честотна лента:   30...2000Hz    30...2000Hz 

Трифазен еталон 

Измервани величини:    V, I, ϕ, P, Q, S, Wh, VARh, VAh,cos ϕ, f, коефициент на трансформация  

      и комплексен товар на токовия трансформатор 

Измервателни режими:  еднофазен, трифазен триъгълник,трифазен звезда 

Импулсни входове:   четяща глава, ръчен бутон, ВЧ BNC вход (до 200kHZ) 

BNC  импулсен изход:   50 000 imp/kWh  (изолиран, TTL ниво или отворен колектор до 50V) 

Флаш памет:    капацитет 100 файла 

Измервателна точност за еталона 

Величина    Грешка  Обхват  (12A)  Обхват  (120A)   

Напрежение  ≤ ±0.04 %  30...500V AC  30...500V AC 

  ≤ ±0.04 % **  5...29V AC  5...29V AC 

Ток  (директно)  ≤ ±0.04 %  50mA...12A  250mA...120A  

  ≤ ±0.04 % **  1mA...49mA  10mA...249mA   

Ток (с токови клещи)  ≤ ±0.2 %           --   100mA...120A  

Wh / VAh  (директно)  ≤ ±0.04 %  50mA...12A  250mA...120A  

VArh  (директно)  ≤ ±0.06 % *  50mA...12A  250mA...120A   

Wh  (с токови клещи)  ≤ ±0.2 % *             --                 100mA...120A   

Фазова разлика   0.01°   0.00°...359.99°  0.00°...359.99°  

Фактор на мощността   0.002    -1.000...+1.000  -1.000...+1.000  

Честота   0.01Hz   40Hz...100Hz  40Hz...100Hz  

Температурен коефициент  ≤ 30 ppm/°K  0...40°C   0...40°C 

* Грешка, отнесена към привидната мощност (разделя се на фактора на мощността); 

** Грешка, отнесена към максималната стойност за обхвата 



Програмно осигуряване  
Възможности 
 MySQL база от данни 
 Прехвърляне на 100 запаметени файла от EE-

120A-3S към компютър чрез USB или SD карта  

 запаметяване на всички изпитвания в база от 

данни MySQL  

 търсене по код на електромера, място, дата  

 съставяне и печат на професионални отчети 

 прибавяне бележки и допълнителен текст 

 управление на уредбата EE от компютър през 

USB 

 безплатна актуализация на програмното 

осигуряване по Internet 

 

Приспособления 

 Универсална сканираща глава с окачване 

 ръчен бутон 

 токови кабели 120A – 6 бр. x  1.5 m 

 токови кабели 12A – 6 бр. x 1.5 m 

 кабели за напрежение – 4бр.x 1.5 m, 4бр.x 1m 

 контактни щипки „крокодил” – 5 бр. 

 захранващ кабел – 2бр. 

 зануляващ кабел– 1 бр. x 1.5 m 

 фазови адаптери – 3 бр. 

 Наръчник на ползвателя и свидетелство за  

калибриране 

 куфар за приспособленията 

Приспособления по избор 

 токови клещи 120A  

 токови клещи 1000A  

 гъвкав токов пробник тип Флекс  2000A / 200A                                                                                                             

 

 

ЕМСИСТ-6 ООД  

Стая 304, БИЦ-ИЗОТ, Бул. „Цариградско шосе” № 133, 1784 София 

Teл.: +359 2 971 8350   Факс: +359 2 971 8419  

e-поща: emsyst@emsyst.com     Web-страница: www.emsyst.com 

http://www.emsyst.com/

