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U heeft zojuist een analysator voor driefasige elektriciteitsnetten CA 8345 aangeschaft en wij danken u voor uw vertrouwen.
Voor een zo goed mogelijk gebruik van dit apparaat dient u:

 ■ Deze gebruikshandleiding aandachtig door te lezen,
 ■ de voorzorgen bij gebruik in acht te nemen.

Definitie van de meetcategorieën
 ■ De meetcategorie IV komt overeen met metingen uitgevoerd aan de bron van de laagspanningsinstallatie.

Voorbeeld: binnenkomende energie, tellers en beveiligingsvoorzieningen.
 ■ De categorie III komt overeen met metingen uitgevoerd in een installatie in de bouw.

Voorbeeld: verdeelkast, stroomonderbrekers, vaste industriële machines of apparatuur.
 ■ De meetcategorie II komt overeen met metingen die uitgevoerd worden op rechtstreeks op de laagspanningsinstallatie aangesloten 

kringen.
Voorbeeld: stroomvoorziening van huishoudelijke apparatuur en portable gereedschap.

 

LET OP, mogelijk GEVAAR! De bediener moet deze handleiding iedere keer raadplegen wanneer hij dit waarschuwings-
symbool tegenkomt.

LET OP, elektrocutiegevaar. De op de met dit symbool gemarkeerde onderdelen toegepaste spanning kan gevaarlijk zijn.

USB-aansluitingen / USB-stick.

Kensington diefstalbeveiligingssysteem. 

Ethernet-aansluiting (RJ45).

 Aarde. 

Nuttige informatie of tip.

SD-kaart.

Chauvin Arnoux heeft dit apparaat onderzocht in het kader van een globale Eco-Ontwerp aanpak. Door het bestuderen van 
de levenscyclus heeft men de effecten van dit product op het milieu kunnen beheersen en optimaliseren. Om preciezer te zijn, 
beantwoordt het product aan strengere vereisten op het gebied van recycling en nuttige toepassing dan die van de regelgeving.

Het product is recyclebaar verklaard naar aanleiding van een analyse van de levenscyclus overeenkomstig de norm 
ISO14040. 

De CE-markering garandeert de conformiteit van het product met de in de Europese Unie van toepassing zijnde eisen, met 
name op het gebied van Veiligheid bij Laagspanning (Richtlijn 2014/35/EU), Elektromagnetische Compatibiliteit (Richtlijn 
2014/30/EU), Radio-elektrische Apparatuur (Richtlijn 2014/53/EU) en de Beperking van Gevaarlijke Stoffen (Richtlijnen 
2011/65/EU en 2015/863/EU). 

De UKCA-markering garandeert de conformiteit van het product met de in het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijnde eisen 
op het gebied van veiligheid bij laagspanning, elektromagnetische compatibiliteit en de beperking van gevaarlijke stoffen.

De doorgekruiste vuilnisbak betekent dat in de Europese Unie het product als gescheiden afval wordt ingezameld volgens 
de AEEA-richtlijn 2012/19/EU: dit materiaal dient niet als huishoudelijk afval verwerkt te worden.

GND
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GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

Dit apparaat voldoet aan de veiligheidsnorm IEC/EN 61010-2-030 of BS EN 61010-2-030, de snoeren voldoen aan de norm IEC/EN 
61010-031 of BS EN 61010-031 en de stroomsensoren voldoen aan de norm IEC/EN 61010-2-032 of BS EN 61010-2-032, voor span-
ningen tot 1000 V in categorie IV.

Wanneer de veiligheidsinstructies niet in acht genomen worden, bestaat het risico van elektrische schokken, brand, ontploffing en onher-
stelbare beschadiging aan het apparaat en de installaties.

 ■  De bediener en/of de aansprakelijke autoriteit moet de verschillende gebruiksvoorschriften aandachtig doorlezen en goed  
begrepen hebben. Een goede kennis en een volledig bewustzijn van de elektrische gevaren zijn noodzakelijk voor ieder gebruik van 
dit apparaat.

 ■  Indien u dit apparaat gebruikt op een wijze die niet aangegeven is, kan de bescherming die dit garandeert in het geding komen, 
waardoor gevaarlijke situaties voor u kunnen ontstaan.

 ■  Gebruik het apparaat niet op netten met een hogere spanning of categorie als aangegeven.
 ■ Gebruik het apparaat niet indien dit beschadigd, onvolledig of slecht gesloten lijkt te zijn.
 ■ Gebruik het apparaat niet zonder zijn accu.
 ■ Controleer voor ieder gebruik de goede staat van het isolatiemateriaal van de snoeren, het kastje en de accessoires. Elementen 

waarvan het isolatiemateriaal beschadigd (ook slechts gedeeltelijk) is, moeten gerepareerd of weggeworpen worden.
 ■ Controleer, alvorens uw apparaat te gebruiken, of dit volmaakt droog is. Als het nat is, moet het eerst volledig droog gemaakt worden, 

alvorens het aan te sluiten of in werking te stellen.
 ■ Gebruik vooral de meegeleverde snoeren en accessoires. Het gebruik van spanningssnoeren (of accessoires) van een lagere ca-

tegorie vermindert de spanning of de categorie van het geheel van het apparaat + snoeren (of accessoires) tot die van de snoeren 
(of accessoires).

 ■ Gebruik systematisch persoonlijke beschermingsmiddelen.
 ■ Houd uw handen uit de buurt van de klemmen van het apparaat.
 ■ Plaats tijdens het werken met de snoeren, meetpennen en de krokodillenklemmen uw vingers niet boven de veiligheidsring.
 ■ Gebruik uitsluitend de door de fabrikant meegeleverde netvoedingsblokken en accupacks. Deze elementen bevatten specifieke 

veiligheidsvoorzieningen.
 ■ Sommige stroomsensoren mogen niet op gestripte geleiders onder gevaarlijke stroom geplaatst of verwijderd worden: raadpleeg de 

handleiding van de sensor en neem de hanteringsinstructies in acht.
 ■ Reparaties en metrologische controles moeten uitgevoerd worden door bekwaam en hiertoe bevoegd personeel.
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Figuur 1 

1 Een CA 8345 met de accu, inclusief een SD-kaart en een schermfolie op de display.

2 5 zwarte veiligheidssnoeren banaan-banaan recht-recht, bij elkaar gebonden door klittenband.

3 5 zwarte krokodilklemmen.

4 5 kabelhaspels

5 Een handriem.

6 Een USB-snoer type A-B.

7 Een specifiek netvoedingsblok met netsnoer, PA40W-2 of PA32ER afhankelijk van de bediening.

8 12 sets pennen en ringen voor het markeren van de snoeren en stroomsensoren aan de hand van de fasen.

9 Een transporttas.

10 Een tas voor het apparaat.

11 Een meertalig veiligheidsinformatieblad.

12 Een testrapport

13 Een snelstartgids.

1. EERSTE INGEBRUIKNAME

1.1. LEVERINGSTOESTAND
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1.3. RESERVEONDERDELEN
 ■ Li-ion accu 10,8 V 5800 mAh
 ■ Snoer USB-A USB-B 
 ■ Een specifiek netvoedingsblok met netsnoer PA40W-2
 ■ Een voedingsblok per fase PA32ER
 ■ SDHC-kaart van 16 Gb
 ■ Transporttas nr. 22
 ■ Transporttas nr. 21
 ■ Set van 5 zwarte veiligheidskabels banaan-banaan recht-recht, 5 krokodilklemmen en 12 

identificatiestiften en –ringen voor de fasen, spanningssnoeren en stroomsensoren 
 ■ Set van pennen en ringen voor de identificatie van de fasen, spanningssnoeren en stroomsensoren 
 ■ Verloopstekker C8 mannetje / 2 banaanstekkers vrouwtje
 ■ 5 kabelhaspels

 
Raadpleeg voor de accessoires en reserveonderdelen onze website:
www.chauvin-arnoux.com

L1/A
L2/B

L3/C
N
/D

1.2. ACCESSOIRES
 ■ Adapter 5 A driefasig
 ■ Adapter Essailec® 5A driefasig

 ■ Tang MN93 
 ■ Tang MN93A 

 ■ Tang PAC93  ■ Tang C193 

 ■ AmpFlex® A193 450 mm 
 ■ AmpFlex® A193 800 mm 

 ■ MiniFlex MA194 250 mm 
 ■ MiniFlex MA194 350 mm 
 ■ MiniFlex MA194 1000 mm 

 ■ USB-snoer voor functionele aarding

 ■ Oplaadvoet voor de accu

 ■ Handriem voor het apparaat
 ■ Software Dataview 

 ■ Tang J93 

 ■ Magnetische haak

 ■ Tang MINI94  ■ Tang E94 

http://www.chauvin-arnoux.com
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1.4. OPLADEN ACCU
Begin voor het eerste gebruik met het volledig opladen van de accu.

 ■ Verwijder de plastic folie die verhindert dat de accu op het apparaat wordt aangesloten. Zie daarvoor § 18.3 die uitlegt hoe de accu 
van het apparaat verwijderd moet worden.

 ■ Sluit het netsnoer aan op het voedingsblok en op het spanningsnet.
 ■ Open de dop van elastomeer die de netaansluiting beschermt en sluit de specifieke 4-punts stekker van het voedingsblok aan op 

het apparaat.
De knop  knippert en de display geeft het vorderen van het opladen aan. Deze zullen pas doven wanneer de accu volledig is opgela-
den.

1.5. TAALKEUZE
Begin, alvorens het apparaat te gebruiken, met het kiezen van de taal voor de weergave.

Druk op de knop Aan / Uit om het apparaat in te schakelen.

Druk op de toets Configuratie.

Druk op de tweede gele functietoets  en daarna op  voor toegang tot het menu Talen. Er zijn meer dan 20 talen beschikbaar, kies 
de uwe.





Figuur 3

120 V ± 15 %, 60 Hz
230 V ± 15 %, 50 Hz

Figuur 2

Wanneer de accu volledig leeg is, duurt 
het opnieuw opladen ca. 6 uur. 
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2. PRESENTATIE VAN HET APPARAAT

2.1. FUNCTIONALITEITEN
De CA 8345 is een portable analysator voor driefasige elektriciteitsnetten met een ingebouwde oplaadbare accu. Deze is gecertificeerd 
conform de norm IEC 61000-4-30 editie 3, Wijziging 1 (2021) in klasse A. Het certificaat kan geraadpleegd worden op onze website:
www.chauvin-arnoux.com.

Met de CA 8345 kunt u:
 ■ de effectieve waarden, de vermogenwaarden en de storingen op elektriciteitsnetten meten.
 ■ onmiddellijk een beeld krijgen van de belangrijkste eigenschappen van een driefasig net.
 ■ de variaties van de verschillende parameters in de loop van de tijd volgen.

De meetonzekerheid van het apparaat is beter dan 0,1 % voor spanningsmetingen en 1 % voor stroommetingen. 

Het apparaat beschikt over een grote keuze aan stroomsensoren voor metingen van enkele miliampères tot meerdere kiloampères.

Het apparaat is compact en schokbestendig. 

Met zijn ergonomie en de eenvoud van zijn gebruikersinterface is het apparaat aangenaam in gebruik. De CA 8345 bezit een groot grafisch 
kleuren aanraakscherm. Hiermee kunnen 3 gebruikersprofielen worden beheerd.

Op de SD-kaart kan een groot aantal metingen en foto’s worden opgeslagen en deze kunnen rechtstreeks op een PC worden afgelezen. 
Het is ook mogelijk een USB-stick te gebruiken (als optie).

Het apparaat maakt communicatie d.m.v. USB, wifi of Ethernet mogelijk.

Het apparaat kan op afstand bestuurd worden vanaf een PC, een tablet of een smartphone dankzij een gebruikersinterface op afstand 
(VNC).

Met de applicatie software PAT3 kunnen de opgeslagen gegevens verwerkt worden en rapporten gegenereerd worden.

2.1.1. MEETFUNCTIES

Hiermee kunnen de volgende metingen en berekeningen worden uitgevoerd:
 ■ Meting van de effectieve waarden van wisselspanningen tot 1000 V tussen klemmen. Door gebruik te maken van de verhoudingen, 

kan het apparaat honderden gigavolts bereiken.
 ■ Meting van de effectieve waarden van wisselstroom tot 10.000 A (inclusief nulleider). Door gebruik te maken van de verhoudingen, 

kan het apparaat honderden kiloampères bereiken.
 ■ Automatische detectie van het type stroomsensor en voeding van de sensor, indien nodig.
 ■ Meting van de continue waarde van spanning en stroom (inclusief nulleider).
 ■ Berekening van directe, omgekeerde en homopolaire spanning/stroom onbalans.
 ■ Meting van de oproepstroomwaarden, toepassing bij het starten van een motor. 
 ■ Meting van de piekwaarden voor spanning en stroom (inclusief nulleider).
 ■ Meting van de frequentie van netten van 50Hz en 60Hz.
 ■ Meting van de piekfactor in stroom en spanning (inclusief nulleider).
 ■ Berekening van de harmonische verliesfactor (HLF), toepassing op de transformators in aanwezigheid van harmonische stroomwaarden.
 ■ Berekening van de K-factor (FK), toepassing op de transformators in aanwezigheid van harmonische stroomwaarden. 
 ■ 40 alarmen per gebruikersprofiel.
 ■ Logboek betreffende spanningsdips, een te hoge spanning, onderbrekingen, transiënten, snelle spanningsverschillen (RVC)  

en synchronisatie.
 ■ Meting van de percentages totale harmonische distorsie ten opzichte van de grondtoon (THD in %f) van stroom en spanning  

(exclusief nulleider).
 ■ Meting van het percentage totale harmonische distorsie ten opzichte van de waarde RMS AC (THD in %r) voor stroom en spanning 

(inclusief nulleider)
 ■ Meting van actief, reactief (capacitief en inductief), niet-actief, vervormend en schijnbaar vermogen per fase en bij elkaar opgeteld 

(exclusief nulleider).
 ■ Meting van de vermogensfactor (PF) en de verplaatsingsfactor (DPF of cos φ) (exclusief nulleider).
 ■ Meting van de vervormende RMS waarde (d) voor stroom en spanning (exclusief nulleider).
 ■ Meting van de korte termijn flicker van de spanningen (Pst) (exclusief nulleider).

http://www.chauvin-arnoux.com
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 ■ meting van de lange termijn flicker van de spanningen (Plt) (exclusief nulleider).
 ■ Meting van actieve, reactieve (capacitieve en inductieve), niet-actieve, vervormende en schijnbare energie (exclusief nulleider).
 ■ Rechtstreekse omzetting van de energiewaarde in een valuta (€, $, £, enz.) met een basistarief en 8 speciale tarieven.
 ■ Meting van de harmonischen voor stroom en spanning (inclusief nulleider) tot rij 63: RMS-waarde, percentages t.o.v. de grondtoon 

(%f) (exclusief nulleider) of de totale RMS-waarde (%r), minimum en maximum en percentage reeks harmonischen.
 ■ Meting van de schijnbare harmonische vermogens (exclusief nulleider) tot rij 63: percentages t.o.v. het schijnbare grondtoonvermogen 

(%f) of het totale schijnbare vermogen (%r), minimum en maximum van het percentage van een rij.
 ■ Meting van de interharmonischen voor stroom en spanning (inclusief nulleider) tot rij 62.
 ■ Synchronisatie met de UTC-tijd met keuze van de tijdzone.
 ■ Surveillance modus waarmee geverifieerd kan worden of de spanningswaarden conform zijn.
 ■ Meting van de niveaus van de signaleringsfrequenties (PLC of Power Line Communication) op het spanningsnet (MSV = Mains 

Signalling Voltage).

2.1.2. WEERGAVEFUNCTIES

 ■ Weergave van de golfvormen (spanning en stroom).
 ■ Weergave in frequentiediagrammen van de harmonische in spannings- en stroomwaarden.
 ■ Schermkopieën 
 ■ Weergave van de gegevens op het apparaat: serienummer, versie van de software, MAC Ethernetadres, USB en wifi, enz. 
 ■ Weergave van de registraties: trend, alarm, transiënt en oproepstroom.

2.1.3. REGISTRATIEFUNCTIES

 ■ Functie trendregistratie met tijdregistratie en programmering van het begin en het eind van de registratie. Afbeelding, in de vorm van 
frequentiediagrammen of curven, van de gemiddelde waarde van talrijke parameters, afhankelijk van de tijd, met of zonder de MIN-
MAX. 4 configuraties per gebruikersprofiel.

 ■ Functie transiënten. Detectie en registratie van de transiënten (tot 1000 per registratie) gedurende een gekozen tijdsduur en op een 
gekozen datum (programmering van begin en eind van de registratie van de transiënten). Registratie van 4 complete periodes (een 
voor het evenement dat de transiënt veroorzaakt heeft en drie erna) op de 8 vergaringswegen.
Mogelijkheid schokgolven tot 12 kV over een tijdsduur van 1 ms te vangen.

 ■ Alarmfunctie. Lijst met de geregistreerde alarmen (max. 20.000 alarmen) afhankelijk van de in het configuratiemenu geprogrammeerde 
drempelwaarden. Programmering van het begin en het eind van de surveillance van een alarm. 40 alarmen per gebruikersprofiel.

 ■ Functie oproepstroom: weergave van de parameters die nuttig zijn voor het bestuderen van het starten van een motor.
 ■ Momentane waarde van de stroom en de spanning op het door de cursor aangegeven moment.
 ■ Maximale absolute momentane waarde van de stroom en de spanning (gedurende de gehele startpoging).
 ■ RMS-waarde van de halve periode (of lus) van de stroom en de spanning (exclusief nulleider) waarop de cursor geplaatst is.
 ■ Maximale RMS-waarde halve periode van de stroom en de spanning (gedurende de gehele startpoging).
 ■ Momentane waarde van de frequentie van het net op het door de cursor aangegeven moment.
 ■ Maximale, gemiddelde en minimale momentane waarde van de frequentie van het net (gedurende de gehele startpoging).
 ■ Tijdstip begin starten motor.

 ■ Toezichtfunctie: registratie van trend, transiënt en alarm.

2.1.4. CONFIGURATIEFUNCTIES

 ■ Instelling van de datum en de tijd.
 ■ Instelling van de lichtsterkte.
 ■ Keuze van de kleuren van de curven.
 ■ Uitschakelingswijze van het scherm.
 ■ Keuze van de weergave in de nachtmodus.
 ■ Taalkeuze.
 ■ Keuze van de berekeningsmethodes: al dan niet ontbonden niet-actieve grootheden, keuze van de energie-eenheid, keuze van de 

berekeningscoëfficiënten van de K-factor, keuze van de referentie van de vervormingsfactor, berekening van de PLT (verschuivend 
of niet).

 ■ Keuze van het distributiesysteem (eenfasig, tweefasig, driefasig met of zonder nulleidermeting) en van de aansluitingsmethode 
(standaard, 2 elementen of 2½ elementen).

 ■ Configuratie van de registraties, de alarmen, de stroomoproepen en de transiënten.
 ■ Wissen van de gegevens (geheel of gedeeltelijk).
 ■ Weergave van de gedetecteerde en niet gedetecteerde, onbeheerde, gesimuleerde of niet simuleerbare stroomsensoren (aansluitings-

methode van de 2 elementen). Instelling van de spannings- en stroomverhoudingen, de transductieverhoudingen en de gevoeligheid.
 ■ Configuratie van de communicatieverbindingen (wifi, Ethernet).
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N L1 L2 L3 N L1 L2 L3

POWER & QUALITY ANALYSER
CA 8345

Class
QUALI ST   R

Figuur 4

2.3. MEETKLEMMEN 

Meetklemmen

Kleuren aanraakscherm

Functietoetsen  
(gele toetsen)

Configuratietoets

Toets schermkopie 

Helptoets

Aan/Uit-knop

Aansluiting voor USB-stick.

Modustoetsen  
(paarse toetsen)

Bevestigingstoets

Navigatietoetsen

Returntoets

2.2. OVERZICHT

Plaats SD-kaart.

1000V CAT IV

L2L1N L3L2L1N L3

GND

4 stroom ingangsklemmen (voor stroomsensoren) 5 spanning ingangsklemmen.

Figuur 5
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2.4. ZIJCONNECTOREN 

Clip voor de riem.

Antidiefstalvoorziening om het apparaat aan een hangslot te kunnen bevestigen. 

RJ45 aansluiting voor verbinding met een Ethernetwerk.

Speciale 4-punts aansluiting voor aansluiting van de netvoeding. Hiermee kan de accu worden 
opgeladen of het apparaat op het spanningsnet werken. 

Figuur 6

USB-aansluiting van type B voor verbinding met een PC.

2.5. ACCU 
Het apparaat kan op een accu of op het spanningsnet werken. Het kan op de accu werken terwijl deze wordt opgeladen. Het mag nooit 
zonder zijn accu gebruikt worden, die bijdraagt aan de veiligheid van de gebruiker.

Aanduiding van het laadniveau van de accu:
 Accu opgeladen of nieuwe accu waarvan het niveau onbekend is.
, , ,   Verschillende laadniveaus van de accu
 Accu leeg. Laad de accu dan volledig op.
 Accu bezig met opladen: een knipperende balk. 

Wanneer het vermogen van de accu te zwak is om de goede werking van het apparaat te garanderen, wordt er een bericht weergegeven. 
Als u het apparaat niet aansluit op het spanningsnet, zal het een minuut na het bericht uitschakelen. 
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2.6. DISPLAY 
De CA 8345 bezit een groot kleuren aanraakscherm (WVGA).
Hieronder ziet u een standaard scherm.
De statusbalk bovenin het scherm beschrijft de toestand van het apparaat.

Screenshot.

Hulp.

Modus.
Om terug te keren  

naar het hoofdscherm.

Gemeten frequentie.

Datum en tijd.

Verbinding.
 : USB-stick.
 : USB-verbinding.
 : Ethernet-verbinding.

Laadniveau van de accu.

Weergave van de gekozen 
modus en functie.

Functies die van  
de modus afhangen.

Figuur 7

2.7. AAN/UIT-KNOP 
Door een druk op de knop  wordt het apparaat ingeschakeld. Tijdens het starten knippert de knop  oranje.

Wanneer de accu bezig is met opladen, knippert de knop  groen. Wanneer deze permanent brandt, is de accu opgeladen.

Als het apparaat plotseling (stroomonderbreking terwijl de accu ontladen is) of automatisch (accu bijna leeg) wordt uitgeschakeld,  
verschijnt er bij de volgende keer starten een melding.

Door nogmaals op de toets  te drukken, wordt het apparaat uitgeschakeld. Als het apparaat bezig is te registreren, energie te meten 
(zelfs als het tellen is opgeschort), transiënten of een alarm te registreren of oproepstroom aan het vergaren is, vraagt het om beves-
tiging.

Als u het uitschakelen bevestigt, wordt het registreren afgerond en schakelt het apparaat uit. De registraties zullen automatisch hervat 
worden wanneer het apparaat opnieuw gestart wordt.

Als het apparaat op het moment van uitschakeling is aangesloten op het spanningsnet, gaat het over op het opladen van de accu.

 
Indien bij uitzondering de weergave blokkeert en het apparaat niet meer uitschakelt door een druk op de knop , kunt u het 
uitschakelen forceren door de knop  10 seconden lang ingedrukt te houden. U loopt dan wel het risico de registraties te verlie-
zen die op de SD-kaart bezig zijn.
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2.8. TOETSENBORD
2.8.1. DE MODUSTOETSEN (PAARSE TOETSEN)

Met deze 9 toetsen heeft u toegang tot de specifieke modi:

Toets Functie Zie

Golfvormmodus § 5

Harmonische modus § 6

Vermogensmodus § 7

Energiemodus  § 8

Trendmodus § 9

Transiëntmodus § 10

Modus oproepstroom § 11

Alarmmodus § 12

Surveillance modus § 13

2.8.2. DE NAVIGATIETOETSEN

Toets Functie

   4 richtingspijlen.

Bevestigingstoets.

Returntoets. 

2.8.3. DE ANDERE TOETSEN

De functies van de andere toetsen van het toetsenbord zijn:

Toets Functie Zie

Configuratietoets. § 4

Schermkopie. § 14

Helptoets. § 15

2.8.4. DE FUNCTIETOETSEN (8 GELE TOETSEN) 

De functies van de gele toetsen veranderen aan de hand van de modus en de context.
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2.9. INSTALLATIE VAN DE GEKLEURDE MARKERINGEN
Om de snoeren en ingangsklemmen te identificeren, kunt u deze markeren met behulp van de gekleurde markeringen die met het  
apparaat worden meegeleverd.

 ■ Maak de sector los en steek deze in de twee hiervoor bedoelde gaten in de buurt van de klem (de grote voor de stroomklem  
en de kleine voor de spanningsklem). 

Grote sector  
voor de stroomklem.

Kleine sector  
voor spanningsklem.

De ringen hebben dezelfde 
kleur als de klem.

Figuur 8

 ■ Klik een ring met dezelfde kleur aan beide uiteinden van het snoer dat u op de klem gaat aansluiten.
U beschikt over een set van 12 verschillende gekleurde markeringen om het apparaat te harmoniseren met alle geldende  
fase/nulleider kleurcodes.
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N L1 L2 L3 N L1 L2 L3

POWER & QUALITY ANALYSERClass
QUALI ST   R CA 8345

2.10. GEHEUGENKAART
Het apparaat accepteert geheugenkaarten van het type SD (SDSC), SDHC en SDXC aan de hand van het geval in FAT16, FAT32 of exFAT. 
Het apparaat wordt geleverd met een geformatteerde SD-kaart. De geheugenkaart is onmisbaar om de metingen te registreren.

Als u een nieuwe SD-kaart wilt installeren:
 ■ Open het kapje van elastomeer met de markering SD.
 ■ Maak de aanwezige SD-kaart los volgens de procedure die uitgelegd wordt in § 3.3.4. Het rode controlelampje gaat uit.
 ■ Druk op de geheugenkaart om deze uit zijn vak te halen.
 ■ Schuif de nieuwe SD-kaart in zijn vak totdat hij volledig ingevoerd is. Het rode controlelampje gaat branden.
 ■ Sluit vervolgens opnieuw het kapje van elastomeer.

Figuur 9

 
Beveilig de geheugenkaart tegen schrijven wanneer u deze uit het apparaat haalt. Maak de beveiliging tegen schrijven weer 
ongedaan alvorens de kaart in het apparaat te plaatsen. 

Controlelampje  
aanwezigheid SD-kaart.

LO
C

K

LO
C

K

Geheugenkaart niet beveiligd. Geheugenkaart beveiligd.
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Figuur 10

2.12. MAGNETISCHE HAAK (OPTIE)
Met de magnetische haak kan het apparaat aan de bovenkant van een deur opgehangen worden of op een metalen wand bevestigd worden.

2.11. STANDAARD
Met de uitklapbare standaard aan de achterkant van het apparaat kan dit in een schuine stand van 60° gezet worden.

Magneet.

Handriem.
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3. CONFIGURATIE

 Voor ieder gebruik moet u uw apparaat configureren. 

De CA 8345 bezit 2 configuratiemenu’s:
 ■ de configuratie van het apparaat zelf ,
 ■ de configuratie van de metingen .

Druk op de toets . 

Figuur 11

3.1. NAVIGATIE
Voor het configureren van het apparaat kunt u de navigatietoetsen (◄, ►, ▲, ▼) gebruiken om de parameters te selecteren en te  
wijzigen, vooral als u handschoenen draagt of als u het aanraakscherm gebruikt.
Met de toets  kunt u valideren.
Met de toets  kunt u stoppen of terugkeren naar het vorige scherm. 

3.2. GEBRUIKERS
Met de CA 8345 kunnen 3 verschillende gebruikers het apparaat en de metingen configureren.
Selecteer  en kies uw gebruikersnummer.
Selecteer de naam van de gebruiker en wijzig deze.

Figuur 12

Met het invoerscherm kunt u de volgende elementen invoeren:
 ■ hoofdletters van A tot Z,
 ■ kleine letters van a tot z,
 ■ cijfers van 0 tot 9,
 ■ speciale tekens: . _ - @.

Gebruik  om het vorige teken te wissen.
Gebruik  om het geselecteerde teken en alle volgende tekens te wissen.

Wanneer u terugkeert naar uw gebruikersprofiel, krijgt u uw volledige configuratie terug.

Om het apparaat te configureren.

Om de metingen te configureren.

Om van gebruiker te veranderen.

Gebruiker.
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Figuur 13

 
Behalve voor het weergeven en voor de taal kan de configuratie van het apparaat niet gewijzigd worden als dit bezig is te  
registeren, energie te meten (zelfs als het tellen is opgeschort), transiënten of een alarm te registreren of oproepstroom aan het 
vergaren is. 

3.3.1. TAAL

Selecteer voor het kiezen van de taal . 
Kies uw taal en valideer vervolgens met behulp van de toets .

3.3.2. DATUM / TIJD

Selecteer voor het instellen van de datum en de tijd .

Figuur 14

De tijd kan automatisch (GPS of NTP) 
of met de hand worden ingesteld.

3.3. CONFIGURATIE VAN HET APPARAAT

Keuze van de tijdzone.

Figuur 15

Kies uit de 73 voorgestelde tijdzones 
degene die u wenst.
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Figuur 16

De kwaliteit van de ontvangst van de satellieten wort aangegeven door middel van een pictogram in de statusbalk, met de volgende 
betekenissen: 

Synchronisatie GPS Niet-gesynchroniseerd Gesynchroniseerd

Satelliet Geen satelliet in zicht Minstens een satelliet 
in zicht Geen satelliet in zicht Minstens een satelliet 

in zicht
Geen registratie

Registratie bezig

  
       
Na 40 dagen zonder contact met een GPS-satelliet gaat het pictogram van de synchronisatie ( ) weer terug naar de niet-gesynchroni-
seerde toestand ( ).

Binnen in een gebouw kan de ontvangst van de GPS-signalen afkomstig van de satellieten problematisch zijn. Als het GPS-pictogram 
nooit overgaat op de gesynchroniseerde toestand, bevinden de satellieten zich waarschijnlijk buiten het bereik. Gebruik in dat geval een 
GPS-signaalversterker, met een buiten het gebouw of vlakbij een venster van het gebouw geplaatste antenne.

3.3.2.2. NTP-modus

Als u kiest voor de tijdsynchronisatie via NTP, typ dan het adres van de NTP-server in het veld NTP-server (bijv. 0.fr.pool.ntp.org) en zorg 
dat u de tijdzone van uw land gebruikt; sluit daarna het apparaat aan op deze server met behulp van de Ethernet aansluiting of via de wifi.

Toestand van de tijdsynchronisatie 
via GPS.

Figuur 17

Toestand van de tijdsynchronisatie 
via NTP

: niet gesynchroniseerd,
: gesynchroniseerd,
: gesynchroniseerd en registratie 

bezig.

3.3.2.1. GPS-modus

De GPS-modus is nodig om de klasse A (volgens de norm IEC 61000-4-30) van uw apparaat te garanderen. Dit moet minstens een 
keer contact maken met de GPS-satellieten, zodat de ontvanger de datum en de tijd kan oppakken. Het kan soms wel 15 minuten duren 
voordat het synchroniseren voltooid is. De precisie wordt vervolgens behouden, zelfs als de satellieten niet meer toegankelijk zijn, volgens 
de volgende situaties:

Ontvangst satelliet Max. afwijking volgens Klasse A Afwijking van de CA8345
Geen satelliet in zicht ±1s / 24u ±24ms / 24u
Minstens een satelliet in zicht ±16.7 ms vs UTC, op ieder moment ±60ns / s, constant gecorrigeerd

Om tijdonderbrekingen te vermijden, is de automatische instelling van de tijd vergrendeld wanneer het apparaat bezig is met registeren.
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Figuur 18

3.3.3.1. Kleuren van de spanningscurven

Selecteer voor het kiezen van de kleuren van de spanningscurven .
Kies de kleur voor ieder van de 3 fasen en de nulleider. U kunt kiezen uit een dertigtal kleuren.

In de nachtmodus wordt de witte achtergrond zwart en worden de kleuren omgekeerd.

3.3.3.2. Kleuren van de stroomcurven

Selecteer voor het kiezen van de kleuren van de stroomcurven .
Kies de kleur voor ieder van de 4 stroomingangen. U kunt kiezen uit een dertigtal kleuren.

In de nachtmodus wordt de witte achtergrond zwart.

3.3.3.3. Lichtsterkte en uitschakeling van het beeldscherm

Selecteer voor het afstellen van de lichtsterkte van de display en het uitschakelen van het beeldscherm .

U kunt het uitschakelen van het beeldscherm activeren of deactiveren. Het beeldscherm schakelt na 10 minuten zonder gebruik hiervan 
uit. Op die manier wordt de accu gespaard. Als er een registratie bezig is, schakelt het beeldscherm niet uit.

Druk om het beeldscherm weer in te schakelen op een willekeurige toets.

3.3.4. GEHEUGEN

Selecteer  voor het beheren van de inhoud van het externe geheugen.

3.3.3. WEERGAVE

Selecteer  voor toegang tot de configuratie van de weergave.

Aanduiding van het vulpercentage  
van de SD-kaart.

Figuur 19

Aanduiding van de totale omvang  
van de SD-kaart.
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Het scherm geeft de inhoud van de SD-kaart  of van de USB-stick  aan.
Druk voor het uitwerpen van de SD-kaart of de USB-stick op . 

 
U moet altijd de SD-kaart uitwerpen alvorens deze uit het apparaat te halen, omdat u anders de inhoud hiervan volledig of ge-
deeltelijk zou kunnen verliezen. 

Wanneer de SD-kaart verwijderd is, dooft het rode lampje dat de aanwezigheid hiervan aangeeft en wordt het symbool  weergegeven 
in de statusbalk.

U kunt de totale inhoud van deze geheugens of een deel hiervan wissen. Maak hiervoor een selectie en druk op . Het apparaat vraagt 
om een bevestiging . Druk op  om te valideren of op  om te stoppen.

U kunt ook de andere gebruikers verwijderen door op  te drukken.

Als u een inhoud in detail wilt bekijken, selecteer deze dan en druk op . 
U kunt de totale inhoud of een deel hiervan wissen . 

In geel, het geselecteerde  
deel van het geheugen.

Figuur 20

U kunt ook de totale inhoud van de SD-kaart of een deel hiervan op een USB-stick kopiëren .

3.3.5. NETWERK

Selecteer  voor toegang tot de netconfiguratie van het apparaat.

Figuur 21

 voor het configureren van de Ethernet-verbinding.
 voor het configureren van de wifi-verbinding.
 voor het configureren van de e-mail.

 voor aansluiting op de IRD-server.

 Er kan slechts een verbinding (Ethernet of wifi) tegelijk geactiveerd worden.

Toestand van de verbindingen.

Aanduiding van de vulling  
van de SD-kaart.



22

3.3.5.1. Ethernet-verbinding

Het symbool  geeft aan dat de verbinding actief is.
Het symbool  geeft aan dat de verbinding inactief is en dat deze geactiveerd kan worden.

Om een verbinding te wijzigen, stopt u deze en drukt u op . 
 ■ Vink het vakje DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) aan en het apparaat vraag zijn IP-adres aan een DHCP-server. Als geen 

enkele DHCP-server antwoordt, zal er automatisch een IP-adres gegenereerd worden. 
 ■ Verwijder het vinkje uit het vakje DHCP om dit adres handmatig toe te wijzen.

En druk daarna op  om de verbinding opnieuw op te starten.

3.3.5.2. Wifi-verbinding

Kies uw netwerk door op SSID te klikken. 
Als u uw netwerk niet ziet, zoek dit dan door te drukken op . Het apparaat geeft aan welke wifi-netwerken beschikbaar zijn. 
Voer daarna het wachtwoord in, als dit nodig is.

Figuur 22

 ■ Vink het vakje DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) aan en het apparaat vraag zijn IP-adres aan een DHCP-server. Als geen 
enkele DHCP-server antwoordt, zal er automatisch een IP-adres gegenereerd worden. 

 ■ Verwijder het vinkje uit het vakje DHCP om dit adres handmatig toe te wijzen.

Het symbool  geeft aan dat de verbinding actief is.
Het symbool  geeft aan dat de verbinding inactief is en dat deze geactiveerd kan worden.

Om een verbinding te wijzigen, stopt u deze en drukt u op . Verwijder het vinkje uit het vakje DHCP om over te gaan op de handbe-
diening en de parameters te wijzigen. En druk daarna op  om de verbinding opnieuw op te starten.

3.3.5.3. E-mail

Figuur 23

Voer de e-mail in om notificaties te ontvangen bij overschrijding van de alarmdrempel.
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Figuur 24

3.3.6. UPDATE VAN DE INGEBOUWDE SOFTWARE

Selecteer  om de ingebouwde software te updaten.
Zie voor het verkrijgen van de meest recente versie § 18.5.

Wanneer het apparaat een meer recente versie lokaliseert, toont het deze informatie en stelt het voor deze te installeren. 
Als u bijvoorbeeld een update op de SD-kaart geregistreerd heeft, lokaliseert het apparaat deze en toont dit het volgende beeldscherm.

3.3.5.4. IRD-server

IRD (Internet Relay Device) is een protocol waarmee twee randapparaten in twee verschillende subnetwerken met elkaar kunnen com-
municeren (bijvoorbeeld een PC en een meetapparaat). Ieder randapparaat maakt verbinding met een IRD-server en deze server brengt 
beide randapparaten met elkaar in verbinding.

Voer voor het sturen van een apparaat vanaf een PC de identificatie van dit apparaat plus een wachtwoord in. 

Figuur 25

Schakel het apparaat uit en daarna weer in. Het start opnieuw in een speciale modus voor het updaten van software.

Figuur 26

Als het opnieuw starten in de speciale modus niet automatisch gaat, schakel dan het apparaat uit en start dit opnieuw door de toetsen 
 en  ingedrukt te houden totdat bovenstaand scherm verschijnt.
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Selecteer:
 ■  voor een update vanaf de website van Chauvin Arnoux via de Ethernet-verbinding.
 ■  voor een update vanaf de SD-kaart.
 ■  voor een update vanaf de USB-stick.

Druk op  om het bestand te downloaden (dit kan enkele minuten duren) en daarna op  om de update te starten. 

3.3.7. INFORMATIE

Selecteer  om de gegevens van het apparaat te bekijken

Figuur 27

Op de informatiepagina’s ( , , , enz.) kunt u alle gegevens over het apparaat vinden, zoals:
 ■ het garantienummer, 
 ■ het serienummer, 
 ■ de software- en hardwareversies, 
 ■ het MAC-, Ethernet- en wifi-adres.

3.4. CONFIGURATIE VAN DE METINGEN

Figuur 28

Alvorens metingen uit te voeren, moet u de volgende parameters bepalen of aanpassen:
 ■ De berekeningsmethodes,
 ■ Het distributienetwerk en de aansluiting,
 ■ De spanningsverhoudingen, de stroomsensoren, hun ranges en hun verhoudingen,
 ■ De voor de trendmodus te registreren waarden,
 ■ De ontkoppelingsniveaus voor de transiëntmodus en de modus oproepstroom,
 ■ De alarmdrempels voor de alarmmodus,
 ■ De eenheden en ranges voor de energiemodus,
 ■ De parameters van de surveillance modus (m.b.v. de applicatiesoftware PAT3).

 
De configuratie van de metingen kan niet gewijzigd worden als het apparaat bezig is te registreren, energie te meten (zelfs als 
het tellen is opgeschort), transiënten of alarmen te registreren of oproepstroom aan het vergaren is. 



25

3.4.1. BEREKENINGSMETHODES

Selecteer voor het kiezen van de berekeningsmethodes .

Figuur 29

 om de nominale waarden te bepalen:
 ■ De nominale frequentie (50 of 60 Hz)
 ■ De nominale spanning,
 ■ De nominale spanning tussen de fasen.

De hier geconfigureerde nominale spanning is de Nominale Systeemspanning (Un). Niet te verwarren met de Opgegeven Nominale 
Ingangsspanning (Udin) op de klemmen van het apparaat. 
Bij elektriciteitsnetten met Middelhoge of Hoge Spanning kan er een spanningsverlagende transformator aanwezig zijn tussen het 
netwerk en het meetapparaat.
Un kan geconfigureerd worden tussen 50 V en 650 kV, maar Udin mag nooit meer zijn dan 1000 V tussen fasen en 400 V tussen Fase 
en Nulleider.
De onzekerheid van de verhouding van de spanningsverlagende transformators is van invloed op de precisie van de meting: de meting 
wordt slechts gegarandeerd wanneer de verhouding gelijk is aan 1 en Udin = Un.

 om de weergegeven waarden te kiezen:

Figuur 30

 ■ Voor de Real time waarden kiest u tussen 10-12 cycli en 200 ms en 150-180 cycli en 3 s.
Deze keuze dient voor de berekening en de weergave van de waarden in de meeste modi.

 ■ Voor de Vermogensfactor van de grondtoon kiest u tussen DPF, PF1 en cos φ voor de weergave.
 ■ Frequentie 10s: kies al dan niet voor de berekening van de frequentie over 10 s (volgens IEC 61000-4-30 klasse A).

Als u uitsluitend stroomwaarden meet, schakel deze keuze dan uit.
 ■ Kies voor het al dan niet weergeven van de Weergave van de markering.

Op die manier worden alle grootheden die te maken hebben met spanningsdips, een te hoge spanning en onderbrekingen, gemar-
keerd (zie § 3.4.10).

 ■ Kies voor de Referentie van het fasendiagram tussen Stroom en Spanning.
 ■ Kies voor de Richting van het fasendiagram tussen  (met de klok mee) of  (tegen de klok in).
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 om de modus golfvorm te bepalen:

Figuur 31

 ■ De berekeningsmethode van de flicker van de Plt (vast of verschuivend venster),
 ■ Verschuivend venster: de Plt wordt iedere 10 minuten berekend. De eerste waarde is beschikbaar 2 uur na het inschakelen van 

het apparaat, omdat er 12 Pst waarden nodig zijn om de Plt te berekenen.
 ■ Permanent venster: Plt zal om de 2 uur berekend worden, aangepast aan de even UTC-uren. Als de lokale tijd een oneven verschil 

heeft t.o.v. de UTC-tijd, zullen de waarden van Plt elke 2 uur beschikbaar zijn, aangepast aan de oneven uren van de lokale tijd.
 ■ De berekening van de RMS-waarde,
 ■ De coëfficiënt q voor de berekening van de K-factor (tussen 1,5 en 1,7),

q is een constante die afhangt van het type wikkeling en van de frequentie. 
De waarde 1,7 is geschikt voor transformatoren waarvan de doorsnede van de geleiders rond of vierkant is. 
De waarde 1,5 is geschikt voor transformatoren wier laagspanningswikkeling lintvormig zijn.

 ■ De coëfficiënt e voor de berekening van de K-factor (tussen 0,05 en 0,10).
e is de verhouding tussen de verliezen die verband houden met de Foucault stroomwaarden (grondfrequentie) en de weerstandsver-
liezen (beide geëvalueerd aan de referentietemperatuur. 
De standaardwaarden (q = 1,7 en e = 0,10) zijn geschikt voor de meeste toepassingen.

 ■ De nominale laadstroom.
Dit is een parameter van de transformator die bij de berekening van de K-factor betrokken is.

 voor het bepalen van:
 ■ De referentie van het percentage harmonische vervorming (de waarde van de grondtoon %f of de waarde van RMS %r),
 ■ De eerste signaleringsfrequentie op het te surveilleren spanningsnet MSV1. 
 ■ De tweede signaleringsfrequentie op het te surveilleren spanningsnet MSV2.

Figuur 32
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 om de grenscurve van de MSV-spanningen te bepalen aan de hand van de frequentie.
Er zijn 5 voorgeprogrammeerde punten die u kunt wijzigen.

Figuur 33
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3.4.2. DISTRIBUTIENETWERK EN AANSLUITING

Selecteer voor het kiezen van de aansluiting van het apparaat aan de hand van het distributienetwerk .
Bij ieder distributiesysteem horen een of meerdere nettypen. 

Distributiesysteem Netwerk Elektrisch schema

Eenfasig 2 draden (L1 en N)

Eenfasig 2 draden met nulleider en zonder aarde

L1

N

Eenfasig 3 draden  
(L1, N en aarde)

Eenfasig 3 draden met nulleider en aarde

GND

L1

N

Tweefasig 2 draden  
(L1 en L2)

Tweefasig 2 draden

L1

L2

Driefasig 2 draden en open sterpunt L1

L2

Tweefasig 3 draden  
(L1, L2 en N)

Tweefasig 3 draden met nulleider en zonder aarde

L1

N

L2

Tweefasig 3 draden met open sterpunt, met nulleider  
en zonder aarde L1

L2

N

Tweefasig 3 draden in driehoek “high leg” met nulleider  
en zonder aarde L1

L2

N

Tweefasig 3 draden in open driehoek “high leg” met nullei-
der en zonder aarde L1

L2

N
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Distributiesysteem Netwerk Elektrisch schema

Tweefasig 4 draden  
(L1, L2, N en aarde)

Tweefasig 4 draden met nulleider en aarde

L1

N

GND

L2

Driefasig 4 draden met open sterpunt, met nulleider  
en aarde L1

L2

N

GND

Driefasig 4 draden in driehoek “high leg” met nulleider  
en aarde L1

L2

N

GND

Driefasig 4 draden in open driehoek “high leg” met nulleider 
en aarde L1

L2

N

GND
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Distributiesysteem Netwerk Elektrisch schema

Driefasig 3 draden  
(L1, L2 en L3)

Geef aan welke stroomsenso-
ren aangesloten zullen worden: 
de 3 sensoren (3A) of slechts 2 
(A1A2, A2 A3 of A3 A1).

Als er 3 sensoren aangesloten 
zijn, wordt de berekeningsme-
thode van 3 wattmeters met 
virtuele nulleider gebruikt.
Als er 2 sensoren aangesloten 
zijn, wordt de berekeningsme-
thode van Aron gebruikt.

Bij een aansluiting van 2 sen-
soren is de derde sensor niet 
nodig als de twee andere iden-
tiek zijn (zelfde type, zelfde 
bereik en zelfde verhouding). Zo 
niet, dan moet de derde sensor 
aangesloten worden om de 
stroommetingen te verkrijgen.

Driefasig 3 draden in stervorm

L1

L2

L3

Driefasig 3 draden in driehoek
L1

L2

L3

Driefasig 3 draden in open driehoek
L1

L2

L3

Driefasig 3 draden in open driehoek met aardverbinding 
tussen fasen

L1

L2

L3

Driefasig 3 draden in open driehoek met aardverbinding 
op de fase L1

L2

L3

Driefasig 3 draden in open “high leg” driehoek
L1

L2

L3

Driefasig 3 draden in “high leg” driehoek
L1

L2

L3
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Distributiesysteem Netwerk Elektrisch schema

Driefasig 4 draden  
(L1, L2, L3 en N)

Geef aan welke spanningen 
aangesloten zullen worden: de 
3 spanningen (3V) of slechts 2 
(V1V2, V2V3 of V3V1).

Als u slechts 2 spanningen 
aansluit, moeten de 3 fasen in 
evenwicht zijn (methode van de 
2 ½ elementen).

Driefasig 4 draden met nulleider en zonder aarde

L1

L2

L3

N

Driefasig 4 draden in open driehoek “high leg” met  
nulleider en zonder aarde L1

L2

L3

N

Driefasig 4 draden in driehoek “high leg” met nulleider  
en zonder aarde L1

L2

L3

N

Driefasig 5 draden  
(L1, L2, L3, N en aarde)

Geef aan welke spanningen 
aangesloten zullen worden: de 
3 (3V) of slechts 2 (V1V2, V2V3 
of V3V1).

Als u slechts 2 spanningen 
aansluit, moeten de 3 fasen in 
evenwicht zijn (methode van de 
2 ½ elementen).

Driefasig 5 draden in stervorm met nulleider en aarde

L1

L2

L3

N

GND

Driefasig 5 draden in open driehoek “high leg” met nulleider 
en aarde L1

L2

L3

N

GND

Driefasig 5 draden in driehoek met nulleider en aarde
L1

L2

L3

N

GND
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3.4.3. SENSOREN EN VERHOUDINGEN

Selecteer voor het kiezen van de spanningsverhoudingen, de verhoudingen van de stroomsensoren en de range van de sensor .

Figuur 34

3.4.3.1. Spanningsverhouding

De spanningsverhoudingen worden gebruikt wanneer de te meten spanningen te hoog zijn voor het apparaat en er spanningstransfor-
matoren gebruikt worden om deze te verlagen. D.m.v. de verhouding kan de werkelijke waarde van de spanning worden weergegeven 
en kan deze waarde voor de berekeningen gebruikt worden.

Selecteer voor het kiezen van de spanningsverhoudingen  voor de enkelvoudige spanningen (met nulleider) of  voor de samenge-
stelde spanningen (zonder nulleider).

 ■ 4V 1/1 of 3U 1/1 : alle wegen hebben dezelfde eenheidsverhouding.
 ■ 4V of 3U : alle wegen hebben dezelfde te programmeren verhouding.
 ■ 3V+VN : alle wegen hebben dezelfde verhouding en de nulleider heeft een andere verhouding.
 ■ V1+V2+V3+VN of U1+U2+U3 : iedere weg heeft een andere te programmeren verhouding.

Voor de verhoudingen worden de primaire spanningen uitgedrukt in kV en de secundaire spanningen in V.

Om niet te hoeven berekenen, kunt u een vermenigvuldigingsfactor 1/√3 gebruiken, zowel voor de primaire, als voor de secundaire 
spanningen.

3.4.3.2. Stroomsensoren

Selecteer voor het kiezen van de verhoudingen en de range van de stroomsensoren .
Het apparaat geeft automatisch de stroomsensormodellen weer die gedetecteerd worden. 

De verschillende stroomsensoren zijn:

Tang MINI94: 200 A

Tang MN93: 200 A
Tang MN93A: 100 A

Tang MN93A: 5 A Te programmeren verhouding:
[1 tot 60 000] / {1; 2; 5}

Tang C193: 1000 A

Tang J93: 3500 A

Tang PAC93: 1000 A

Tang E94
Te kiezen gevoeligheid:

 ■ gevoeligheid 10 mV/A, range 100 A
 ■ gevoeligheid 100 mV/A, range 10 A

AmpFlex® A193 
MiniFlex MA194 

Te kiezen range:
 ■ 0,10 A - 100,0 A
 ■ 1,0 A - 1000 A
 ■ 10 A - 10,00 kA

Driefasige adapter: 5 A Te programmeren verhouding:
[1 tot 60 000] / {1; 2; 5}
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De stroomverhoudingen worden gebruikt wanneer de te meten stroom te hoog zijn voor het apparaat en er stroomtransformatoren gebruikt 
worden om deze te verlagen. D.m.v. de verhouding kan de werkelijke waarde van de stroom worden weergegeven en kan deze waarde 
voor de berekeningen gebruikt worden.

 ■ 4A : alle wegen hebben dezelfde te programmeren verhouding.
 ■ 4A+AN : alle wegen hebben dezelfde verhouding en de nulleider heeft een andere verhouding.
 ■ A1+A2+A3+AN : iedere weg heeft een andere te programmeren verhouding.

Voor de verhouding mag de primaire stroom niet lager zijn dan de secundaire stroom.

In het geval van een driefasige montage met 3 draden, wanneer er slechts 2 stroomsensoren zijn aangesloten, als deze 2 sensoren van 
hetzelfde type zijn en dezelfde verhouding hebben, simuleert het apparaat de derde sensor door dezelfde eigenschappen als voor de 
andere 2 te nemen. Hem moet in de configuratie van de aansluiting aangegeven worden welke sensoren aanwezig zullen zijn. De derde 
sensor verschijnt dan als zijnde gesimuleerd.

Dit menu verschijnt uitsluitend voor de betreffende sensoren (zie bovenstaande tabel).
 

3.4.3.3. Stroomomkering

Selecteer voor het omkeren van de stroomsensoren .

Als u uw stroomsensoren heeft aangesloten en wanneer u tijdens de metingen constateert dat een of meerdere sensoren niet de juiste 
richting hebben. U kunt ze eenvoudig omkeren zonder ze te hoeven omdraaien.

3.4.4. TRENDMODUS

Met de trendmodus  kunnen verschillende grootheden worden geregistreerd tijdens een bepaalde tijdsduur.
Selecteer voor het configureren van de trendmodus .

Figuur 35

Alle grootheden die het apparaat meet kunnen geregistreerd worden. Vink degene aan die u wilt registreren. De frequentie (Hz) is altijd 
geselecteerd.

Zie voor meer informatie over deze grootheden het lexicon § 20.10.
De in rood weergegeven grootheden zijn niet compatibel met de gekozen configuratie en zullen niet geregistreerd worden.
Pagina 2 en 3 betreffende de registratie van de harmonischen. Voor ieder van deze grootheden kunnen de rijen van de te registreren 
harmonischen (tussen 0 en 63) en, eventueel, alleen de oneven harmonischen, geselecteerd worden.

Configuratie bezig.

De te registreren grootheden zijn 
over 3 pagina’s verdeeld.

Er kunnen 4 configuraties geprogram-
meerd worden , ,  en 

. Gebruik voor het overgaan van 
de ene op de andere de toetsen  
of .

Figuur 36

De vervormingsfactoren van rij 01 worden uitsluitend weergegeven als zij de in %r uitgedrukte waarden betreffen.

Voor het kiezen van  
de te registreren grootheden.

Voor het selecteren en deselecteren 
van alle paramaters van de pagina.
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Met  kan voor een herhalend gebruik (modus ) bepaald worden:
 ■ de tijdsduur van de registratie, 
 ■ de configuratie, te kiezen uit de 4 mogelijke configuraties, 
 ■ de registratieperiode tussen 200 ms en 2 uur, 
 ■ de naam van de registratie.

Figuur 37

3.4.5. TRANSIËNTMODUS

Met de transiëntmodus  kunnen de transiënten in spanning of in stroom tijdens een bepaalde periode geregistreerd worden.
Selecteer voor het configureren van de transiëntmodus .

Figuur 38

3.4.5.1. Spanningsdrempels

Selecteer voor het configureren van de spanningsdrempels .

Kies het aantal cycli vóór het inschakelen van de registratie van transiënten (1, 2 of 3).

 ■ 4V : alle spanningsingangen hebben dezelfde te programmeren drempelwaarde.
 ■ 3V+VN : alle spanningsingangen hebben dezelfde drempelwaarde en de nulleider heeft een andere drempelwaarde.
 ■ V1+V2+V3+VN : iedere spanningsingang heeft een andere te programmeren drempelwaarde.

3.4.5.2. Stroomdrempels

Selecteer voor het configureren van de stroomdrempels .

Kies het aantal cycli vóór het inschakelen van de registratie van transiënten (1, 2 of 3).

 ■ 4A : alle stroomingangen hebben dezelfde te programmeren drempelwaarde.
 ■ 3A+AN : alle stroomingangen hebben dezelfde drempelwaarde en de nulleider heeft een andere drempelwaarde.
 ■ A1+A2+A3+AN : iedere stroomingang heeft een andere te programmeren drempelwaarde.
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3.4.5.3. Drempels van de schokgolven

Selecteer voor het configureren van de drempels van de schokgolven t.o.v. De aarde .
 ■ 4VE : alle spanningsingangen hebben dezelfde te programmeren drempelwaarde.
 ■ 3VE+VNE : alle spanningsingangen hebben dezelfde drempelwaarde en de nulleider heeft een andere drempelwaarde.
 ■ V1E+V2E+V3E+VNE : iedere spanningsingang heeft een andere te programmeren drempelwaarde.

3.4.5.4. Snelle programmering van de vergaring

Druk op  voor het bepalen van:
 ■ de duur van het vergaren (tussen 1 minuut en 99 dagen), 
 ■ het maximum aantal transiënten in de vergaring,
 ■ de naam van de vergaring.

3.4.6. MODUS OPROEPSTROOM

Met de modus oproepstroom  kan een oproepstroom vergaard worden.
Selecteer voor het configureren van de modus oproepstroom .

Figuur 39

Kies of de drempel van de oproepstroom van toepassing is op de 3 stroomingangen (3A) of op slechts een hiervan (A1, A2 of A3). Bepaal 
deze drempelwaarde en de hysteresis. Wanneer deze drempelwaarde in opgaande richting is bereikt, begint het vergaren. Het vergaren stopt 
wanneer de uitschakelingsdrempel (= drempelwaarde + hysteresis) in de afgaande richting bereikt is.

 
Zie voor meer informatie over de hysteresis § 20.5. De hysteresis configureren op 100% is gelijk aan het niet hebben van een 
uitschakelingsdrempel. 

Druk op  voor het bepalen van:
 ■ de duur van het vergaren (tussen 1 minuut en 99 dagen), 
 ■ de naam van de registratie.

Het aantal vergaringen is altijd gelijk aan 1.

3.4.7. ALARMMODUS

Met de alarmmodus  kan toezicht gehouden worden op een of meerdere grootheden, met een absolute of een ondertekende waarde. 
Iedere keer dat een grootheid de door u bepaalde drempel overschrijdt, registreert het apparaat de gegevens betreffende dit overschrijden.
Selecteer voor het configureren van de alarmen .

Figuur 40

Alarm actief of niet.

Te surveilleren grootheid.

Te surveilleren wegen.

Waarde van de drempel, hysteresis, 
tijdsduur van de overschrijding.

Verzending van een e-mail wanneer 
de drempel overschreden is.

Berekeningsperiode  
van de grootheid. 8 pagina’s met ieder 5 alarmen.

Met de drempelwaarde kunnen de aan-
wezige stroomwaarden in aanmerking 
genomen worden om het verschijnen 
van een extra stroom te detecteren.
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Er zijn 40 alarmen mogelijk.

Voor ieder hiervan moet u bepalen:
 ■ De te surveilleren grootheid uit de volgende grootheden:

 ■ Hz, 
 ■ Urms, Vrms, Arms, 
 ■ |Udc|, |Vdc|, |Adc|, 
 ■ |Upk+|, |Vpk+|, |Apk+|, |Upk-|, |Vpk-|, |Apk-|, 
 ■ Ucf, Vcf, Acf, 
 ■ Uthdf, Vthdf, Athdf, Uthdr, Vthdr, Athdr, 
 ■ |P|, |Pdc|, |Qf|, N, D, S, 
 ■ |PF|, |cos φ | (of |DPF| of |PF1|), |tan φ|, Pst, Plt, FHL, FK, KF,
 ■ u2, a2, u0, a0, 
 ■ VMSV1, UMSV1, VMSV2, UMSV2, 
 ■ Ud, Vd, Ad, 
 ■ U-h, V-h, A-h, U-ih, V-ih, A-ih. 

Zie voor meer informatie over deze grootheden het lexicon § 20.10.
 ■ De harmonische rij (tussen 0 en 63), uitsluitend voor U-h, V-h A-h, U-ih, V-ih en A-ih.
 ■ De berekeningsperiode van de waarde.

Voor de wisselstroomsignalen:
 ■ 1/2c: 1 cyclus na iedere halve cyclus. De waarde wordt gemeten over een cyclus, te beginnen met een nuldoorgang van de 

grondtooncomponent, en die iedere 1/2 cyclus ververst wordt.
 ■ 10/12c: 10 cycli voor 50 Hz (42,5 tot 57,5 Hz) of 12 cycli voor 60 Hz (51 tot 69 Hz),
 ■ 150/180c: 150 cycli voor 50 Hz (42,5 tot 57,5 Hz) of 180 cycli voor 60 Hz (51 tot 69 Hz).
 ■ 10s.

Voor de gelijkstroomsignalen:
 ■ 200ms 
 ■ 3s 

 ■ De te surveilleren weg(en). Het apparaat stelt u een lijst voor aan de hand van de door u bepaalde aansluiting.
 ■ 3L: ieder van de 3 fasen, 
 ■ N: de nulleider, 
 ■ 4L: ieder van de 3 fasen en de nulleider, 

 ■ De richting van het alarm (< of >). Afhankelijk van de grootheid kan de richting door het apparaat worden opgelegd.
 ■ De waarde van de drempel.
 ■ De waarde van de hysteresis: 1 %, 2 %, 5 % of 10 %.
 ■ De minimale overschrijdingsduur van de drempelwaarde.

Kies vervolgens voor het activeren van het alarm  of niet  door het vakje aan te vinken.

U kunt ook kiezen voor het verzenden van een e-mail  wanneer het alarm wordt ontkoppeld. Wanneer er meerdere alarmen zijn, 
kunnen deze gebundeld worden in dezelfde e-mail om het verzendingstempo te beperken tot maximaal een e-mail per 5 minuten. Zie 
voor het bepalen van een e-mailadres § 3.3.5.

 Wanneer een lijn voor de configuratie van een alarm rood is, betekent dit dat de gevraagde grootheid niet beschikbaar is.

3.4.8. ENERGIEMODUS

Met de energiemodus  kan de tijdens een vastgestelde periode verbruikte of geproduceerde energie berekend worden.
Selecteer voor het configureren van de energiemodus .

Figuur 41
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Selecteer  om de parameters van de berekening van de energie te bepalen:
 ■ de energie-eenheid:

 ■ Wh: wattuur
 ■  Joule
 ■  toe (nucleair): nucleaire ton olie-equivalent
 ■  toe (niet-nucleair): niet-nucleaire ton olie-equivalent
 ■  BTU: British Thermal Unit (Britse Thermal Unit)

 ■ de valuta ($, €, £, enz.),
Kies de toets €$£ voor toegang tot de symbolen van de valuta’s

 ■ het tarief.

Selecteer  om speciale tarieven te bepalen (bijvoorbeeld de daluren). 

Figuur 42

U kunt 8 verschillende ranges bepalen die u kunt activeren  of niet  :
 ■ de dagen van de week,
 ■ de begintijd,
 ■ de tijdsduur,
 ■ het tarief.

3.4.9. SURVEILLANCE MODUS

Met de surveillance modus  kan de conformiteit van de spanning tijdens een bepaalde tijdsduur geverifieerd worden.
Een surveillance omvat de registratie van een trend, de registratie van een transiënt, de detectie van een alarm, een logboek van de 
evenementen en een statistische analyse van een verzameling specifieke metingen.

De surveillance modus wordt geconfigureerd via de applicatiesoftware PAT3 (zie § 16).

Figuur 43

Hiermee kan de huidige configuratie 
worden gewist en vervangen door de 
standaard configuratie (die van de 
norm EN 50160-BT). De configuratie 
kan niet gewijzigd worden als er een 
registratie bezig is.
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3.4.10. SIGNALERING

Met de signalering volgens de klasse A kunnen de metingen gemarkeerd worden.

Tijdens een spanningsdip, een overspanning, een onderbreking of een snel spanningsverschil worden alle grootheden die afhan-
gen van de spanning (bijvoorbeeld de frequentie) gesignaleerd, omdat hun berekening resulteert uit een twijfelachtige grootheid.

Het principe van de signalering wordt toegepast op de metingen van de frequentie van het netwerk, op de spanningsmetingen, op 
de flicker, op de onbalans van de voedingsspanning, op de spanningsharmonischen, op de interharmonischen van spanning en 
op de signaleringen van het netwerk.

Indien tijdens een gegeven tijdsinterval een waarde wordt gesignaleerd, wordt eveneens de samengevoegde waarde die deze 
waarde omvat gesignaleerd.

De metingen die last hebben van storingen worden in real time gesignaleerd en worden aangegeven met behulp van het pictogram 
.

Bovendien kan het apparaat geconfigureerd worden om toezicht te houden op de gemeten elektrische aansluiting om zijn con-
formiteit met de norm EN 50160 te verifiëren met behulp van de applicatiesoftware PAT3 (zie § 16). Met de configuratie van het 
toezicht kunnen de drempelwaarden, de hysteresis en de periodes worden ingesteld.



39

4. GEBRUIK 

4.1. INSCHAKELING
Druk voor het inschakelen van het apparaat op de knop . De startpagina wordt weergegeven. 

Figuur 44

Vervolgens wordt het scherm Golfvormen weergegeven.

Figuur 45

4.2. NAVIGATIE
Voor het navigeren in de verschillende menu’s van het apparaat kunt u gebruik maken van:

 ■ het toetsenbord,
 ■ het aanraakscherm,
 ■ de gebruikersinterface op afstand (VNC).

4.2.1. TOETSENBORD

De toetsen van het toetsenbord worden beschreven in § 2.8.

De functies van de functietoetsen worden aangegeven onderin het scherm. Deze veranderen aan de hand van de modus en de context. 
De actieve toets wordt in het geel aangegeven.
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4.2.2. AANRAAKSCHERM

Met  wordt het volgende scherm verkregen:

Figuur 46

U heeft dan toegang tot alle functies van het apparaat zonder gebruik te hoeven maken van de toetsen.

4.2.3. GEBRUIKERSINTERFACE OP AFSTAND

Dit navigeren op afstand geschiedt vanaf een PC, een tablet of een smartphone.
U kunt dan het apparaat op afstand sturen.

Met een PC en een Ethernet-verbinding
 ■ Verbind het apparaat met de PC via een Ethernetkabel (zie § 2.4).
 ■ Voer op de PC in de Internetbrowser http://IP_adres_apparaat in. 

Zie voor het kennen van dit adres § 3.3.5. 
 ■ ga naar de configuratie (toets ), 
 ■ en daarna naar de configuratie van het apparaat (tweede gele functietoets: ),
 ■ en daarna naar de netwerkconfiguratie ,
 ■ en daarna naar de Ethernet-verbinding ,
 ■ Verifieer of de verbinding actief is (grijs weergegeven en  rechtsonder),
 ■ Noteer het IP-adres.

Met een tablet of een smartphone en een wifi-verbinding
 ■ Deel de wifi-verbinding op uw tablet of smartphone
 ■ Voer in een Internetbrowser http://IP_adres_apparaat in. 

Zie voor het kennen van dit adres § 3.3.5. 
 ■ ga naar de configuratie (toets ), 
 ■ en daarna naar de configuratie van het apparaat (tweede gele functietoets ),
 ■ en daarna naar de netwerkconfiguratie ,
 ■ en daarna naar de wifi-verbinding ,
 ■ Kies het wifi-netwerk van uw smartphone of tablet.
 ■ Verifieer of de verbinding actief is (grijs weergegeven en  rechtsonder),
 ■ Noteer het IP-adres.

 Er kan slechts een verbinding (Ethernet of wifi) tegelijk geactiveerd worden.
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Figuur 47

Klik in het linker tabblad 
 ■ op Fullscreen om de maat van het weergavevenster aan uw beeldscherm aan te passen.
 ■ klik op Settings en vink daarna Shared Mode aan om het apparaat te sturen of View Only om alleen het scherm van het apparaat 

te zien.

Voer het IP-adres van uw apparaat in een browser in.
De browser op afstand (VNC) wordt uitgevoerd. 

Figuur 48

 ■ Klik opnieuw op Settings om het configuratiemenu te sluiten.

Klik vervolgens op Connect. U ziet dan op uw scherm het scherm van de C.A 8345.
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4.3. CONFIGURATIE
Raadpleeg de vorige paragraaf om uw apparaat te configureren.

Vergeet niet om voor enige meting aan te geven:
 ■ de aansluiting (§ 3.4.2),
 ■ de stroomsensoren en de spannings- en stroomverhoudingen (§ 3.4.3), 
 ■ de berekeningsmethode, indien nodig (§ 3.4.1).

Vergeet niet om voor de registratiewijzen aan te geven:
 ■ de te registreren parameters,
 ■ de begintijd en de tijdsduur van de registratie,
 ■ de voorwaarden voor het registeren.

4.4. AANSLUITINGEN
Verifieer of al uw snoeren en sensoren goed gemarkeerd zijn (zie § 2.9) en sluit ze vervolgens aan op het te meten circuit volgens de 
volgende schema’s.

4.4.1. EENFASIG NET

Figuur 49 Figuur 50

4.4.2. TWEEFASIG NET

Figuur 51 Figuur 52

Figuur 53
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Figuur 56

4.4.3. DRIEFASIG NET

Geef voor het driefasige net met 4 en 5 draden aan welke spanningen aangesloten zullen worden: de 3 spanningen (3V) of slechts 2 (V1 
en V1, of V2 en V3 of V3 en V1).

4.4.4. AANSLUITPROCEDURE

Afhankelijk van het net zijn de klemmen en sensoren niet altijd verplicht aangesloten.

 Verbind in het geval van een aansluiting zonder nulleider de klemmen N en GND met elkaar.

De CA 8345 bezit een zeer hoog veiligheids- en beschermingsniveau tegen verkeerde en gevaarlijke aansluitingen: alle ingangen, 
ook de aarde, worden beschermd door een serie impedantie. Maar het nadeel daarvan is dat wanneer een ingang per ongeluk 
wordt losgekoppeld, de bijbehorende weg een spanning kan weergeven die niet nul is.

Om dit fenomeen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw apparaat op de aarde wordt aangesloten. Sluit daarvoor het func-
tionele aardingssnoer (als optie) aan op de USB A aansluiting aan de voorzijde.

Door onderstaande procedure in acht te nemen worden verkeerde aansluitingen zo veel mogelijk vermeden en voorkomt men tijdverlies.

 ■ Sluit het snoer van de aarde aan tussen de klem  en de aarde van het net.
 ■ Sluit het snoer van de nulleider aan tussen de spanningsklem N en de nulleider van het net.
 ■ Sluit de stroomsensor van de nulleider aan op de stroomklem N en omklem vervolgens de kabel van de nulleider.
 ■ Sluit het snoer van de fase L1 aan tussen de spanningsklem L1 en de fase L1 van het net.
 ■ Sluit de stroomsensor van de fase L1 aan op de stroomklem L1 en omklem vervolgens de kabel van de fase L1.
 ■ Sluit het snoer van de fase L2 aan tussen de spanningsklem L2 en de fase L2 van het net.
 ■ Sluit de stroomsensor van de fase L2 aan op de stroomklem L2 en omklem vervolgens de kabel van de fase L2.
 ■ Sluit het snoer van de fase L3 aan tussen de spanningsklem L3 en de fase L3 van het net.
 ■ Sluit de stroomsensor van de fase L3 aan op de stroomklem L3 en omklem vervolgens de kabel van de fase L3.

Als u een stroomsensor omgekeerd heeft aangesloten, kunt u deze aansluiting rechtstreeks in de configuratie corrigeren.
Druk achtereenvolgens op ,  en  (zie §3.4.3.3).

Procedure voor het losmaken:
 ■ Ga in de omgekeerde volgorde als voor het aansluiten te werk en eindig altijd met het losmaken van de aarde en/of de nulleider.
 ■ Maak de snoeren van het apparaat los.

Figuur 54

Figuur 55

Geef voor het driefasige net met 3 draden aan welke stroomsensoren 
aangesloten zullen worden: de 3 sensoren (3A) of slechts 2 (A1 en 
A2, of A2 en A3 of A3 en A1).
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4.5. FUNCTIES VAN HET APPARAAT
4.5.1. METINGEN

Controleer of u, afhankelijk van de metingen die u wilt uitvoeren, het apparaat op de juiste wijze geconfigureerd heeft.

U kunt dan een of meerdere van de volgende metingen uitvoeren:

 ■ De golfvormen van een signaal zien 

 ■ De harmonischen van een signaal zien .

 ■  De vermogensmetingen zien .
 ■ De energie tellen .

 ■  Een trend registeren . 

 ■  Transiënten registeren . 

 ■  Een oproepstroom vergaren . 
 ■ Alarmen detecteren .
 ■ Een netwerk surveilleren . 

4 modi zijn real time modi: , .  en .
En 5 modi zijn registratiemodi: , , ,  en .

Sommige functies kunnen niet tegelijkertijd worden uitgevoerd:
 ■ De modi in real time (golfvorm, harmonischen, vermogen en energie) kunnen tijdens een registratie geactiveerd worden.
 ■ Als vergaring van oproepstroom bezig is, is het niet mogelijk de registratie van een trend, transiënt, alarm of surveillance te starten.
 ■ Als de registratie van een trend, transiënt, alarm of surveillance bezig is, is het niet mogelijk het vergaren van oproepstroom te starten.

4.5.2. SCREENSHOT

Ieder scherm kan geregistreerd worden door lang op de toets  te drukken. 
Het symbool  wordt geel  en daarna zwart . U kunt de toets vervolgens loslaten.

U kunt ook op het pictogram  klikken in de statusbalk boven in het scherm.

De kopieën worden op de SD-kaart geregistreerd in de directory 8345\Photograph.

Voor de real time schermen die kunnen variëren (curven, tellingen) worden meerdere schermkopieën in burstmodus gemaakt (max. 5). 
U kunt zo kiezen welke u het meest geschikt vindt.

4.5.3. HULP

U kunt op ieder moment op de helptoets drukken . 
Het helpscherm geeft informatie over de functies en symbolen die voor de huidige weergavemodus gebruikt worden.

4.6. UITSCHAKELEN
Druk voor het uitschakelen van het apparaat op de knop .

Als het apparaat bezig is te registreren, energie te meten (zelfs als het tellen is opgeschort), transiënten of een alarm te registreren of 
oproepstroom aan het vergaren is, zal het om bevestiging vragen alvorens uit te schakelen.

Als u het uitschakelen bevestigt, wordt het registreren afgerond en schakelt het apparaat uit. Als het apparaat weer wordt ingeschakeld 
voor het geprogrammeerde einde van de registraties, zullen deze automatisch opnieuw gestart worden.
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4.7. VEILIGHEIDSSTAND VAN HET APPARAAT
Bij overbelasting op de ingangen gaat het apparaat over op de veiligheidsstand; u ziet dan een rode lijn onder de statusbalk.

Figuur 57

Deze lijn geeft aan dat de optelsom van alle spanningsingangen meer is dan 1450 V. Deze situatie vindt niet plaats met signalen tot 1000 
Vrms. Daarentegen zal de veiligheidsdrempel overschreden worden als u per ongeluk de 3 spanningsingangen op een zelfde fase aansluit.

Na het verwijderen van de overbelasting verdwijnt de veiligheidsstand na 10 seconden en kunt u opnieuw uw apparaat op de normale 
wijze gebruiken.



46

5. GOLFVORM

Met de modus golfvorm  kunnen spannings- en stroomcurven worden weergegeven, alsmede gemeten en berekende waarden aan 
de hand van spannings- en stroomwaarden (m.u.v. harmonischen en vermogens- en energiewaarden).
Dat is het scherm dat verschijnt bij het onder spanning brengen van het apparaat.

Figuur 58

De functies:
RMS : weergave van de curven en de effectieve waarden.
THD : weergave van de curven en de harmonische vervorming.
CF : weergave van de curven en de piekfactor.

 : weergave in tabelvorm van de maximale (MAX), RMS-, minimale (MIN) en piekwaarde (PK+ en PK-).
 : weergave in tabelvorm van de waarden RMS, DC, THD, CF, Pst inst, Pst, Plt, FHL, FK en KF.

 : weergave van de vectorvoorstelling van de signalen.
   : verkleint of vergroot de tijdschaal van de curven.

Gebruik voor het verplaatsen van de tijdcursor de toetsen ◄ ►.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen ▲ ▼.

5.1. WEERGAVEFILTER
De weergavefilter hangt af van de gekozen aansluiting:

Aansluiting Weergavefilter Weergavefilter voor de functie  

Eenfasig 2 draden
Tweefasig 2 draden L1 (geen keuze) L1 (geen keuze)

Eenfasig 3 draden 2V, 2A, L1, N
Tweefasig 3 draden U, 2V, 2A, L1, L2 2V, 2A, L1, L2
Tweefasig 4 draden U, 3V, 3A, L1, L2, N 2V, 2A, L1, L2
Driefasig 3 draden 3U, 3A 3U, 3A
Driefasig 4 draden 3U, 3V, 3A, L1, L2, L3 3U, 3V, 3A, L1, L2, L3
Driefasig 5 draden 3U, 4V, 4A, L1, L2, L3, N 3U, 3V, 4A, L1, L2, L3

5.2. RMS-FUNCTIE
Met de RMS-functie kunnen de over een periode gemeten signalen en hun RMS-waarde, gemiddeld over 200 ms of 3 s, afhankelijk van 
de configuratie, weergegeven worden (zie §3.4.1).
D.m.v. de cursor kan men weten wat de momentane waarden op de weergegeven curven zijn.
Gebruik voor het verplaatsen van de cursor de toetsen ◄ ►.

Dit zijn enkele voorbeelden van een scherm voor de RMS-functie afhankelijk van de weergavefilter voor een driefasige aansluiting met 
5 draden.
Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen ▲ ▼.

De nummers van de wegen  zijn indicatoren voor verzadiging. De volle cirkel  geeft aan dat de gemeten weg verzadigd is of dat 
minstens een weg die voor de berekening hiervan dient, verzadigd is.

Weergave van de spanningswaarden 
 of stroomwaarden met aanduiding 

van de verzadiging .
Weergavefilter.

Functies.

Waarden bij de positie van de cursor.

Cursor.
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Het symbool  in de buurt van het nummer van de weg signaleert dat de waarde van de spanning en alle grootheden die hiervan afhan-
gen, in twijfel getrokken moeten worden. Ook de bijbehorende stroomweg en de bijbehorende gecombineerde spanningen worden ge-
markeerd. Als bijvoorbeeld V1 gemarkeerd is, zullen A1, U1 en U3 ook gemarkeerd worden. 
De signaleringen betreffen spanningsdips, te hoge spanningen, onderbrekingen en snelle spanningsvariaties. 

Gebruik voor het verkleinen of vergroten van de tijdschaal van de curven   .

Weergavefilter 3U 
Voor het weergeven van de momentane curven van de samengestelde spanningen en hun RMS-waarden.

Figuur 59

Weergavefilter 4V 
Voor het weergeven van de momentane curven van de enkelvoudige spanningen en hun RMS-waarden.

Figuur 60

Weergavefilter 4A 
Voor het weergeven van de momentane curven van de stroomwaarden en hun RMS-waarden.

Figuur 61
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Weergavefilter L3 
Voor het weergeven van de momentane curven van de spanning en van de stroom van de fase 3 en van hun RMS-waarden.
Er zijn iedere keer 3 curven, vaak over elkaar geplaatst: de maximum curve, de nominale curve en de minimum curve.

Figuur 62

De weergavefilters L1, L2 en N lijken hierop, maar zijn voor de fase 1, de fase 2 en de nulleider.

5.3. THD-FUNCTIE
Met de THD-functie kunnen de over een periode gemeten signalen, alsmede hun totale harmonische vervormingspercentages worden 
weergegeven. 
De percentages worden weergegeven met de RMS-basiswaarde als referentie (%f), ofwel met de RMS-waarde zonder DC als referentie 
(%r) afhankelijk van uw configuratie (zie § 3.4.1.).

De beeldschermen lijken op de RMS beeldschermen en hangen af van de gekozen weergavefilter.

5.4. CF-FUNCTIE
Met de CF-functie kunnen de over een periode gemeten signalen, alsmede hun piekfactoren worden weergegeven. 

De beeldschermen lijken op de RMS beeldschermen en hangen af van de gekozen weergavefilter.

5.5. MIN-MAX FUNCTIE
Met de functie  kunnen de RMS-waarde, maximale waarde (MAX), minimale waarde (MIN), positieve piekwaarde (PK+) en negatie-
ve piekwaarde (PK-) van de spanning en de stroom worden weergegeven. 

Dit zijn enkele voorbeelden van schermen voor de functie Min-Max afhankelijk van de weergavefilter voor een driefasige aansluiting met 
5 draden.
Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen ▲ ▼.

 Het zoeken naar de uiterste waarden begint zodra het apparaat opstart. Druk voor het resetten van de waarden op de toets .

Als een waarde niet berekend kon worden (bijvoorbeeld omdat het apparaat niet op het netwerk was aangesloten), toont het apparaat - - -. 

Weergavefilter 3U 
Voor het weergeven van de uiterste waarden van de samengestelde spanningen.

Figuur 63

Voor het resetten van de waarden.

Cursor.

Waarden bij de positie van de cursor:
 ■ max. waarde,
 ■ nominale waarde
 ■ min. waarde.

Maximum en minimum waarden voor 
spanning en stroom.
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Figuur 65

Weergavefilter L1 
Voor het weergeven van de uiterste waarden van de spanning en de stroom van de fase 1. 

Weergavefilter 4V 
Voor het weergeven van de uiterste waarden van de enkelvoudige spanningen.

Figuur 64

Weergavefilter 4A 
Voor het weergeven van de uiterste waarden van de stroom.

Figuur 66

De weergavefilters L2, L3 en N lijken hierop, maar zijn voor de fase 2, de fase 3 en de nulleider.

5.6. FUNCTIE SAMENVATTING
Met de functie  kunnen worden weergegeven:

 ■ voor de spanningen: 
 ■ de RMS-waarde,
 ■ de gelijkspanningswaarde (DC), 
 ■ het totale percentage harmonische vervorming met de RMS-basiswaarde als referentie (THD %f),
 ■ het totale percentage harmonische vervorming met de RMS zonder DC als referentie (THD %r),
 ■ de piekwaarde (CF), 
 ■ de momentane korte termijn flicker (Pst inst). Zie voor meer informatie over de flicker § 20.3.
 ■ de korte termijn flicker (Pst),
 ■ de lange termijn flicker (Plt).
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 ■ voor de stroomwaarden: 
 ■ de RMS-waarde,
 ■ de gelijkspanningswaarde (DC), 
 ■ het totale percentage harmonische vervorming met de RMS-basiswaarde als referentie (THD %f),
 ■ het totale percentage harmonische vervorming met de RMS zonder DC als referentie (THD %r),
 ■ de piekwaarde (CF), 
 ■ de harmonische verliesfactor (HLF), 
 ■ de K-factor (FK).
 ■ de K-factor (KF).

Afhankelijk van de weergavefilter worden wellicht niet al deze parameters weergegeven.

 De berekeningen beginnen zodra het apparaat opstart.

Als een waarde niet berekend kon worden (bijvoorbeeld omdat het apparaat niet op het netwerk was aangesloten), toont het apparaat - - -. 

Wanneer een waarde niet bepaald is (bijvoorbeeld de waarde DC voor een AC-signaal) of nog niet berekend is (bijvoorbeeld de PLT), 
toont het apparaat - - - .

Dit zijn enkele voorbeelden van een scherm voor de Samenvatting, afhankelijk van de weergavefilter voor een driefasige aansluiting met 
5 draden.
Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen ▲ ▼.

Weergavefilter 4V 
Voor het weergeven van de gegevens van de enkelvoudige spanningen.

Figuur 67

De berekening van Pst begint op vaste tijden: 0.00u, 0.10u, 0.20u, 0.30u, 0.40u, 0.50u, 1.00u, 1.10u, enz. Dus als u uw apparaat om 
8.01u opstart, zal de eerste Pst worden weergegeven om 8.20u.

De berekening van Plt begint op vaste tijden: 0u, 2u, 4u, 6u, 8u, 10u, 12u, enz. Dus als u uw apparaat opstart om 8.01u, zal de eerste 
Plt worden weergegeven om 12u in geval van een vast venster en om 10.10u in geval van een verschuivend venster. Alleen de met het 
vaste venster verkregen berekening wordt door de norm IEC 61000-4-30 erkend.

Weergavefilter 4A
Voor het weergeven van de stroomgegevens.

Figuur 68
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Weergavefilter L2 
Voor het weergeven van de spannings- en stroomgegevens van de fase 2.

Figuur 69

De weergavefilters L1, L3 en N lijken hierop, maar zijn voor de fase 1, de fase 3 en de nulleider.

5.7. VECTORFUNCTIE
Met de functie  kunnen worden weergegeven:

 ■ het vectordiagram van de signalen,
 ■ de absolute waarden van de spanning of de stroom, 
 ■ de faseverschuiving tussen de spanningswaarden of tussen de stroomwaarden,
 ■ de omgekeerde onbalansfactoren van de spanningen of van de stroom.

Dit zijn enkele voorbeelden van een scherm voor de vectorfunctie, afhankelijk van de weergavefilter voor een driefasige aansluiting met 
5 draden.
Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen ▲ ▼.

Weergavefilter 3U 
Voor het weergeven van het vectordiagram van de samengestelde spanningen. U1 is de referentie.

Figuur 70

Weergavefilter 3V 
Voor het weergeven van het vectordiagram van de enkelvoudige spanningen en van de stroomwaarden. V1 is de referentie.

Absolute waarden. 

Faseverschuiving.

Omgekeerde onbalansfactor.

Herinnering van de weergegeven 
wegen.

Omgekeerde onbalansfactor.

Homopolaire onbalansfactor.

Figuur 71

Homopolaire onbalansfactor.
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Figuur 72

Weergavefilter L3 
Voor het weergeven van het vectordiagram van de spanning en van de stroom van de fase 3. 
A3 is de referentie. De keuze van de stroom of van de spanning als referentie kan gewijzigd worden in de configuratie (zie § 3.4.1)).

Figuur 73

De weergavefilters L1, L2 en N lijken hierop, maar zijn voor de fase 1, de fase 2 en de nulleider.

Weergavefilter 4A 
Voor het weergeven van het vectordiagram van de stroomwaarden en van de enkelvoudige spanningen. 
A1 is de referentie. De keuze van de stroom of van de spanning als referentie kan gewijzigd worden in de configuratie (zie § 3.4.1)).

Omgekeerde onbalansfactor.

Homopolaire onbalansfactor.
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6. HARMONISCHE

De spannings- en stroomwaarden bestaan uit een som van sinussen met de frequentie van het net en de veelvouden hiervan. Ieder 
veelvoud is een harmonische van het signaal. Deze wordt gekenmerkt door zijn frequentie, zijn amplitude en zijn faseverschuiving ten 
opzichte van de grondfrequentie (frequentie van het net). 

Als de frequentie van een van deze sinussen niet een veelvoud is van de grondfrequentie, is dit een inter-harmonische 

Met de harmonische modus  is een weergave mogelijk in de vorm van een frequentiediagram van de percentages harmonischen 
per rij van de spanning, de stroom en de signaleringsspanning op het spanningsnet (MSV). 

Hiermee kunnen de door de niet lineaire belastingen geproduceerde harmonische stroomwaarden bepaald worden en de door deze 
zelfde harmonischen veroorzaakte problemen geanalyseerd worden aan de hand van hun rij (verwarming van de nulleiders, de geleiders, 
de motoren, enz.).

Figuur 74

De verschillende functies zijn:
V voor het weergeven van:

 ■ de percentages harmonischen per rij van de enkelvoudige spanningen, 
 ■ de totale percentages harmonische vervorming, ofwel met de RMS-basiswaarde als referentie (%f), ofwel met de RMS-waarde zonder 

DC als referentie (%r), afhankelijk van uw configuratie (zie § 3.4.1.).
 ■ de vervormende enkelvoudige spanningen.

A voor het weergeven van:
 ■ de percentages harmonischen per rij van de stroomwaarden, 
 ■ de totale percentages harmonische vervorming, ofwel met de RMS-basiswaarde als referentie (%f), ofwel met de RMS-waarde zonder 

DC als referentie (%r), afhankelijk van uw configuratie (zie § 3.4.1.).
 ■ de vervormende stroomwaarden.

U voor het weergeven van:
 ■ de percentages harmonischen per rij van de samengestelde spanningen, 
 ■ de totale percentages harmonische vervorming, ofwel met de RMS-basiswaarde als referentie (%f), ofwel met de RMS-waarde zonder 

DC als referentie (%r), afhankelijk van uw configuratie (zie § 3.4.1.).
 ■ de vervormende samengestelde spanningen.

MSV : voor het weergeven van het spectraal niveau (curve) en de RMS-waarden met de frequenties MSV1 en MSV2, geconfigureerd 
in § 3.4.1.

   : voor het vergroten of verkleinen van de schaal % van het frequentiediagram.

 : wanneer de weergavefilter slechts een fase (L1, L2, L3 of N) betreft, kan men met deze functie de inter-harmonischen zien.

 : bij de functie MSV, met deze functie kan men het model van de niveaugrenzen van V of U zien, afhankelijk van de frequentie die 
u geconfigureerd heeft (zie § 3.4.1.).

De nummers van de wegen  zijn indicatoren voor verzadiging. De cirkel is gekleurd  wanneer de gemeten weg verzadigd is of 
wanneer minstens een weg die voor de berekening hiervan dient, verzadigd is.

Gebruik voor het verplaatsen van de cursor van de rij harmonischen de toetsen ◄ ►.
Als er, wanneer u bij de laatste harmonische van het scherm bent aangekomen, nog harmonischen over zijn, gaat u naar het twee scherm.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen ▲ ▼.

Weergave van de spannings- of 
stroomwaarden  met aanduiding 

van de verzadiging . Weergavefilter.

Waarden bij de positie van de cursor.
Functies.

Cursor.

Reset van de maximumwaarden.
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 Het berekenen van de harmonischen begint zodra het apparaat opstart. Druk voor het resetten van de waarden op de toets . 

6.1. WEERGAVEFILTER
De weergavefilter hangt af van de gekozen aansluiting:

Aansluiting Weergavefilter voor V Weergavefilter voor A Weergavefilter voor U Weergavefilter voor MSV

Eenfasig 2 draden L1 (geen keuze) L1 (geen keuze) - L1 (geen keuze) op V
Eenfasig 3 draden L1, N L1, N - L1 (geen keuze) op V
Tweefasig 2 draden - L1 (geen keuze) L1 (geen keuze) L1 (geen keuze) op U

Tweefasig 3 draden 2L, L1, L2 2L, L1, L2 L1 (geen keuze) L1, L2 op V
L1 (geen keuze) op U

Tweefasig 4 draden 2L, L1, L2, N 2L, L1, L2, N L1 (geen keuze) L1, L2 op V
L1 (geen keuze) op U

Driefasig 3 draden - 3L, L1, L2, L3 3L, L1, L2, L3 L1, L2, L3 op U
Driefasig 4 draden 3L, L1, L2, L3 3L, L1, L2, L3 3L, L1, L2, L3 L1, L2, L3 op V en op U
Driefasig 5 draden 3L, L1, L2, L3, N 3L, L1, L2, L3, N 3L, L1, L2, L3 L1, L2, L3 op V en op U

6.2. VOORBEELDEN VAN SCHERMEN
Dit zijn enkele voorbeelden van schermen voor een driefasige aansluiting met 5 draden.

Functie V met weergavefilter 3L 

Figuur 75

Functie A met de weergavefilter N

Enveloppe van het maximum van de 
harmonischen.

Figuur 76

De weergaveperiode van de frequentiediagrammen is 200 ms of 3 s, afhankelijk van de configuratie, gekozen in § 3.4.1).

Informatie over de harmonische num-
mer 3 (aangewezen door de cursor):

 ■ percentage harmonische (%f of %r),
 ■ faseverschuiving ten opzichte van 

de harmonische van rij 1,
 ■ maximum van het percentage 

harmonische,
 ■ amplitude van de harmonische 3.

Informatie over de harmonische num-
mer 0 (DC) aangewezen door de 
cursor.

 ■ percentage harmonische (%r),
 ■ maximum van het percentage 

harmonische,
 ■ amplitude van de harmonische 0.

Er is een tweede pagina met harmo-
nischen.
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Functie U met weergavefilter L1

Figuur 77

Functie U en  met weergavefilter L2

Figuur 79

Figuur 78

 Druk voor het verlaten van de functie  nogmaals op de toets .

Functie MSV-V met weergavefilter L1

Informatie over de harmonische num-
mer 5 (aangewezen door de cursor).

Informatie over de inter-harmonischen 
i04 (aangewezen door de cursor) tus-
sen de harmonischen 4 en 5.

Waarde bij de positie van de cursor.
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Figuur 80

 Druk voor het verlaten van de functie MSV nogmaals op de toets MSV.

Functie Curve MSV-U met weergavefilter L1

Waarde bij de positie van de cursor.

Enveloppe van de curve. Alles wat er 
boven zit, is niet correct. Zie § 3.4.1 
voor het instellen van de parameters 
van dit model.
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7. VERMOGEN

Met de vermogensmodus  kunnen de vermogensmetingen W en de berekeningen van de vermogensfactor PF worden weergegeven.

 
7.1. WEERGAVEFILTER
De weergavefilter hangt af van de gekozen aansluiting:

Aansluiting Weergavefilter

Eenfasig 2 draden
Eenfasig 3 draden 
Tweefasig 2 draden

L1 (geen keuze)

Tweefasig 3 draden
Tweefasig 4 draden 2L, L1, L2, Σ

Driefasig 3 draden Σ
Driefasig 4 draden
Driefasig 5 draden 3L, L1, L2, L3, Σ

Met de filter Σ kan men weten wat de waarde van het hele systeem is (van alle fasen).

7.2. VOORBEELDEN VAN SCHERMEN
Dit zijn enkele voorbeelden van schermen, afhankelijk van de weergavefilter voor een driefasige aansluiting met 5 draden.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen ▲ ▼.

Functie W met weergavefilter 3L

Figuur 81

Functie PF met weergavefilter 3L

P : actief vermogen.
Pdc : gelijkstroomvermogen (als er een 
gelijkstroomsensor is aangesloten).
Qf : reactief vermogen.
D : vervormend vermogen.
N : niet-actief vermogen.
S : schijnbaar vermogen.

Weergavefilter.

Functies.

PF : vermogensfactor = P / S.
DPF of PF1 of cos φ : basis vermogensfactor.  
De aanduiding wordt gekozen in de configuratie (zie § 3.4.1).
tan φ: tangens van de faseverschuiving.
φVA: faseverschuiving van de spanning t.o.v. de stroom.

Figuur 82
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Weergavefilter L1

Figuur 83

Weergavefilter Σ

Figuur 84

Som van de vermogens  
over de 3 wegen.
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8. ENERGIE

Met de energiemodus  kan de energie over een bepaalde tijdsperiode geteld worden, zowel de gegenereerde als de verbruikte,  
en het bijbehorende tarief gegeven worden.

Figuur 85

 : voor toegang tot de configuratie van de energie.
Om de configuratie te kunnen wijzigen, moet er geen telling bezig of opgeschort zijn. Om te beginnen moet deze weer op nul gezet 
worden.
Zelfs opgeschort blijft een energietelling actief en verhindert deze het uitschakelen van het apparaat, het veranderen van de 
configuratie of het veranderen van het gebruikersprofiel.

 : verbruikte energie (door de belasting).
 : geproduceerde energie (door de bron).

 : tarief van de verbruikte of geproduceerde energie.
 : voor het weer op nul zetten van de energietelling.
 : voor het starten van de energietelling.
 : voor het opschorten van de energietelling.

 

8.1. WEERGAVEFILTER
De weergavefilter hangt af van de gekozen aansluiting:

Aansluiting Weergavefilter

Eenfasig 2 draden
Eenfasig 3 draden 
Tweefasig 2 draden

L1 (geen keuze)

Tweefasig 3 draden
Tweefasig 4 draden 2L, L1, L2, Σ

Driefasig 3 draden Σ
Driefasig 4 draden
Driefasig 5 draden 3L, L1, L2, L3, Σ

Met de filter Σ kan men de berekening van het hele systeem (van alle fasen) verkrijgen.

8.2. VOORBEELDEN VAN SCHERMEN
Dit zijn enkele voorbeelden van schermen, afhankelijk van de weergavefilter voor een driefasige aansluiting met 5 draden.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen ▲ ▼.

Druk op  om met het tellen van de energie te beginnen.

Weergavefilter.
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Figuur 86

Functie Wh met weergavefilter L1

Functie Wh met weergavefilter 3L

Begindatum en -tijd van het tellen  
en eventueel einddatum en -tijd.

Verbruikte energie.

Verbruikte energie.

Geproduceerde energie.

EP : actieve energie.
EPDC : gelijkstroomenergie (als er een 
gelijkstroomsensor is aangesloten).
EQf : reactieve energie (inductief  
gedeelte  en capacitief gedeelte ).
ED : vervormende energie.
EN : niet-actieve energie.
ES : schijnbare energie.

Figuur 87

Functie  met weergavefilter Σ

Som van de energiewaarden  
op de 3 wegen.

Figuur 88

Valuta gekozen in de configuratie 
(zie § 3.4.8).

Aanduiding dat de energietelling 
bezig is.

Aanwijzing dat de energietelling  
is opgeschort.

Voor het resetten van de waarden.



61

9. TRENDMODUS

Met de trendmodus  kan de ontwikkeling van de in de configuratie gekozen grootheden (zie § 3.4.4) geregistreerd worden geduren-
de een vastgestelde tijdsduur.

De CA 8345 kan een groot aantal trends registreren, dat uitsluitend beperkt wordt door de capaciteit van de SD-kaart.

Het startscherm toont u de lijst met reeds uitgevoerde registraties. Op dit moment zijn er geen.

Figuur 89

9.1. LANCERING VAN EEN REGISTRATIE
Druk op  om een registratie te programmeren.

Figuur 90

Met de configuratie kunnen de volgende elementen bepaald worden:
 ■ de lijst met te registreren grootheden (er zijn er 4 mogelijk). Druk op  om de huidige lijst te wijzigen.
 ■ de begindatum en -tijd van de registratie, 
 ■ de einddatum en -tijd van de registratie, 
 ■ de registratieperiode tussen 200 ms en 2 uur, waarmee de kwaliteit van de zoom bepaald kan worden.

Als de registratieperiode langer is dan de tijdsduur van de registratie, wijzigt het apparaat de einddatum om de registratie in aanmer-
king te nemen.

 ■ de naam van de registratie.

Druk op . De registratie zal op de geprogrammeerde tijd starten, mits er voldoende plaats op de SD-kaart is.

Modus  om de in de configuratie 
(§ 3.4.4) geprogrammeerde trendre-
gistratie te lanceren gedurende de 
huidige minuut + een minuut.

Voor het wijzigen van de lijst met te 
registreren grootheden.

Voor het configureren  
van een registratie.

Voor het op dit scherm lanceren van 
de geconfigureerde registratie op de 
geprogrammeerde datum.

 geeft aan dat de registratie gepro-
grammeerd is, maar nog niet begon-
nen is.

 geeft aan dat deze bezig is.
 geeft aan dat deze opgeschort is.

Voor het opschorten van de registratie 
die bezig is.

Figuur 91



62

Figuur 94

Selecteer een grootheid om de ontwikkeling hiervan te zien.

Figuur 93

Als de einddatum rood is, betekent dit dat de registratie niet kon doorgaan tot de geplande einddatum. 
 ■ ofwel in verband met een voedingsprobleem (het apparaat is uitgeschakeld omdat de accu bijna leeg was);
 ■ ofwel omdat er een schrijffout op de SD-kaart was.

Gebruik om te weten waar het aangegeven foutnummer mee overeenkomt de helptoets  of raadpleeg § 20.10.

Zie § 3.3.4 om te zien hoe u alle trendregistraties in een keer kunt wissen.

9.3. HET LEZEN VAN EEN REGISTRATIE
Selecteer de te lezen registratie in de lijst en druk op de validatietoets  om deze te openen. 

Om de geselecteerde registratie  
te wissen.

Naam, begindatum en -tijd, einddatum 
en -tijd van de registratie.

Figuur 92

Om te verzekeren dat de trendregistraties voldoen aan IEC 61000-4-30, moeten deze uitgevoerd worden met: 
 ■ Een meting van de frequentie over 10 seconden,
 ■ De selectie van de grootheden Vrms, Urms en Arms.

9.2. LIJST VAN DE REGISTRATIES
Druk op  om de uitgevoerde registraties te zien.

Om de verschillende pagina’s te zien.

Herinnering van de informatie over  
de registratie.

Lijst met geregistreerde grootheden.Om de verschillende pagina’s te zien.

De registratie is bezig. Vordering van de registratie.
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Figuur 95

Enkelvoudige spanningen (Vrms) voor een weergavefilter L3
Bij iedere registratie van een waarde registreert het apparaat voor ieder van de fasen ook de RMS-waarde van een minimale periode en 
de RMS-waarde van een maximale periode. Het zijn deze drie curven die op onderstaande figuur worden afgebeeld.

Figuur 96

Curve van de maxima.

Waarden bij de positie van de cursor 
(minimum, gemiddelde en maximum).

Weergavefilter.
Cursor.

Waarde van de curven  
bij de positie van de cursor.

 : voor het zoomen op de mini-
mumwaarde van de curve van de mi-
nima.

 : voor het zoomen op de maxi-
mumwaarde van de curve van de 
maxima.

Curve van de minima.

Hieronder ziet u voorbeelden van schermen voor een driefasige aansluiting met 5 draden.
Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen ▲ ▼.

D.m.v. de cursor kan men weten wat de waarden op de weergegeven curven zijn.
Gebruik voor het verplaatsen van de cursor de toetsen ◄ ►.

   : voor het vergroten of verkleinen van de tijdschaal. De mogelijkheid te zoomen hangt af van de samenvoegingsperiode en de 
tijdsduur van de registratie 

 : signaleert een probleem tijdens het registreren. Als een grootheid niet correct geregistreerd is kunnen worden, wordt dit symbool 
boven alle grootheden weergegeven.

 
Wanneer het registreren lang duurt (langer dan een dag), kan de weergave van de curven een tiental seconden worden weerge-
geven.

 De eerste gegevens zullen beschikbaar zijn aan het einde van de registratieperiode, ofwel tussen 200 ms en 2 uur.

De CA 8345 voert de registraties uit conform de norm IEC 61000-4-30 editie 3, Wijziging 1 (2021). De basismeetinterval is 10 cycli 
(voor een netwerk van 50 Hz) of 12 cycli (voor een netwerk van 60 Hz). Deze metingen worden vervolgens samengevoegd over 
150 cycli (voor een netwerk van 50 Hz) of 180 cycli (voor een netwerk van 60 Hz) en daarna over 10 minuten, enz. De metingen 
worden trouwens elke 10 hele minuten opnieuw gesynchroniseerd, met overlappen van het type 1 (metingen over 10/12 cycli) en 
van het type 2 (metingen over 150/180 cycli). De CA 8345 toont de metingen op een constante tijdschaal (0.2 s, 1 s, 3 s,…, 2 u).

Harmonischen in stroom van rij 5 (A-h05) voor een weergavefilter 3L
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Figuur 98

Actieve energie (EP) gecumuleerd voor een weergavefilter Σ
 ■ Plaats de cursor op het begin van de cumulatierange.
 ■ Druk op de toets Σ.
 ■ Verplaats de cursor tot aan het einde van de cumulatierange van de energie.
 ■ De cumulatie wordt geleidelijk aan weergegeven.

Voor het weergeven van de actieve 
energie (EP).

Figuur 100

Cumulatie van actieve energie over 
de geselecteerde tijdsduur  

(een minuut).

Figuur 99

Vermogensfactor (PF) voor een weergavefilter L1

Begin- en einddatum van de cumulatie.

Periode die in aanmerking genomen 
is voor het tellen van de energie.

Figuur 97

Actief vermogen (P) voor een weergavefilter Σ
Het vermogen en de energie worden in de vorm van een frequentiediagram weergegeven. 
De tijdsduur van een balk is 1 seconde of een registratieperiode, als deze meer dan 1 s is.

Positie van het weergavevenster  
in de registratie.

Enkelvoudige spanningen (Vrms) voor een weergavefilter L1 en 

De cumulatie is mogelijk op ieder van 
de fasen of op alle fasen.
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10. TRANSIËNTMODUS

Met de transiëntmodus  kunnen de transiënten in spanning of stroom geregistreerd worden gedurende een tijdsduur die is vastgesteld 
volgens de gekozen configuratie (zie § 3.4.5). Hiermee kunnen eveneens de schokgolven geregistreerd worden, zeer hoge spanningen 
gedurende een zeer korte tijd.

De CA 8345 kan een groot aantal transiënten registreren. Dit aantal wordt uitsluitend beperkt door de capaciteit van de SD-kaart. 

Het startscherm toont u de lijst met reeds uitgevoerde registraties. Op dit moment zijn er geen.

Figuur 101

10.1. LANCERING VAN EEN REGISTRATIE
Druk op  om een registratie te programmeren.

Modus  om de in de configuratie 
(§ 3.4.5) geprogrammeerde registratie 
van een transiënt te lanceren geduren-
de de huidige minuut + een minuut.

Voor het wijzigen van de spannings-, 
stroom- of golfschokdrempels.

Voor het configureren van een regis-
tratie.

Voor het op dit scherm lanceren van 
de geconfigureerde registratie op de 
geprogrammeerde datum.

Figuur 102

Met de configuratie kunnen de volgende elementen bepaald worden:
 ■ of de registratie de transiënten, de schokgolven of beide betreft,
 ■ het maximum aantal transiënten of schokgolven dat geregistreerd moet worden,
 ■ de begindatum en -tijd van de registratie, 
 ■ de einddatum en -tijd van de registratie, 
 ■ de naam van de registratie.

Druk op . De registratie zal op de geprogrammeerde tijd starten, mits er voldoende plaats op de SD-kaart is.

 geeft aan dat de registratie gepro-
grammeerd is, maar nog niet begon-
nen is.

 geeft aan dat deze bezig is.
 geeft aan dat deze opgeschort is.

Voor het opschorten van de registratie 
die bezig is.

Figuur 103
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Figuur 104

10.2. LIJST VAN DE REGISTRATIES
Druk op  om de uitgevoerde registraties te zien.

De registratie is bezig. Vordering van de registratie.

Figuur 105

Als de einddatum rood is, betekent dit dat de registratie niet kon doorgaan tot de geplande einddatum.
 ■ ofwel in verband met een voedingsprobleem (het apparaat is uitgeschakeld omdat de accu bijna leeg was);
 ■ ofwel omdat het maximum aantal transiënten bereikt is.
 ■ ofwel omdat er een schrijffout op de SD-kaart was.

Gebruik om te weten waar het aangegeven foutnummer mee overeenkomt de helptoets  of raadpleeg § 20.10.

Zie § 3.3.4 om te zien hoe u alle transiëntregistraties in een keer kunt wissen.

10.3. HET LEZEN VAN EEN REGISTRATIE
Selecteer de te lezen registratie in de lijst en druk op de validatietoets  om deze te openen. 

Naam, begindatum en -tijd,  
einddatum en -tijd van de registratie.

Om de verschillende pagina’s te zien. Om de geselecteerde  
registratie te wissen.

Figuur 106

Druk voor het wijzigen van de weergavefilter op de toets  en gebruik daarna de toetsen ▲ ▼.
 ■ Ɐ : voor het weergeven van alle transiënten.
 ■ 4 V : voor het weergeven van de door een evenement ontkoppelde transiënten op een van de 4 spanningswegen.
 ■ 4 A : voor het weergeven van de door een evenement ontkoppelde transiënten op een van de 4 stroomwegen.
 ■ L1, L2 of L3 : voor het weergeven van de door een evenement ontkoppelde transiënten, in spanning of stroom, op de fasen L1, L2 of L3.
 ■ N : voor het weergeven van de door een evenement ontkoppelde transiënten, in spanning of stroom, op de nulleider.

Weg die de transiënt ontkoppeld heeft.

Om de verschillende pagina’s te zien.

Weergavefilter.



67

Figuur 107

Selecteer de transiënt die u wilt weergeven en druk op de validatietoets . 

Hieronder ziet u voorbeelden van schermen voor een driefasige aansluiting met 5 draden.

D.m.v. de cursor kan men weten wat de waarden op de weergegeven curven zijn.
Gebruik voor het verplaatsen van de cursor de toetsen ◄ ►.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen ▲ ▼.

   : voor het vergroten of verkleinen van de tijdschaal. 

Evenement transiënt op alle spanningswegen

De weergavefilter is actief.

Alleen de door een evenement op 
de fase L1 ontkoppelde transiënten 
worden weergegeven.

Cursor.

Waarden bij de positie van de cursor.
Om op het evenement te zoomen dat 
het vergaren van de transiënt ontkop-
peld heeft.
Omdat het ontkoppelende evenement 
zich op de 3e spanningsweg bevindt, is 
deze toets slechts actief op 4V en L3.

Figuur 108

Zoom op het ontkoppelende evenement

Herinnering van het nummer van de weg dat het vangen van de 
transiënt ontkoppeld heeft. 

Lokalisering van het ingezoomde deel in de registratie.

Weg die het vergaren van de transiënt 
ontkoppeld heeft.

Enveloppe van de vorige periode. Wanneer de curve uit de enveloppe 
komt, ontkoppelt dit het vergaren van de transiënt.

De cursor wordt automatisch op het ontkoppelende evenement 
geplaatst.

Valideer en druk nogmaals op de toets . 

Figuur 109

Om de cursor zo dicht mogelijk bij het 
ontkoppelingspunt te plaatsen.
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Schokgolf op alle spanningswegen
Als u een schokgolf registreert, verschijnt deze bij het lezen van de registratie.

Figuur 110

Selecteer de registratie van de golfschok die u wilt weergeven en druk op de validatietoets . 
Dit scherm geeft het totale vergaarde signaal weer over een tijdsduur van 1,024 s. Daarbij wordt het moment van de ontkoppeling op ¼ 
van het scherm geplaatst.

Figuur 111

Zoom op het ontkoppelende evenement of op de maximum waarde
Druk op  om de cursor op het ontkoppelende element te plaatsen of op  om de cursor op het maximum te plaatsen. Aangezien 
de schokgolf snel toeneemt, bevinden deze twee punten zich vaak dicht bij elkaar. Druk daarna een of meerdere keren op  om te 
zoomen.

Figuur 112

Alleen de schokgolven op de fase  
L1 worden weergegeven.

De weergavefilter is actief.

In tegenstelling tot alle andere modi 
waarbij naar de spanningswaarden 
wordt verwezen ten opzichte van de 
nulleider, wordt hiernaar verwezen ten 
opzichte van de aarde.

Voor het plaatsen van de cursor op het 
maximum van de golfschok.

Herinnering van de weg die het verga-
ren van de golfschok ontkoppeld heeft. 

Herinnering van de weg die het vergaren van de golfschok  
ontkoppeld heeft. 

Lokalisering van het ingezoomde deel in de registratie.

De cursor wordt in het midden van het scherm geplaatst.

Om de cursor zo dicht mogelijk bij het 
ontkoppelingspunt te plaatsen.
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11. MODUS OPROEPSTROOM

Met de modus oproepstroom  kunnen de oproepstroomwaarden vergaard worden tijdens een vastgestelde tijdsduur volgens de 
gekozen configuratie (zie § 3.4.6), en geregistreerd worden.

De CA 8345 kan een groot aantal vergaringen van oproepstroom registreren. Dit aantal wordt uitsluitend beperkt door de capaciteit van 
de SD-kaart.

Het startscherm toont u de lijst met de reeds uitgevoerde vergaringen. Op dit moment zijn er geen.

Figuur 113

11.1. LANCERING VAN EEN VERGARING
Druk op  om een vergaring te programmeren.

Modus  om de in de configuratie 
(§ 3.4.6) geprogrammeerde vergaring 
van een stroomwaarde te lanceren 
gedurende de huidige minuut + een 
minuut.

Voor het wijzigen  
van de stroomdrempels.

Voor het configureren  
van een vergaring.

Voor het lanceren van de geconfi-
gureerde vergaring op het huidige 
scherm.

Figuur 114

Met de configuratie kunnen de volgende elementen bepaald worden:
 ■ de begindatum en -tijd van de vergaring, 
 ■ de einddatum en -tijd van de vergaring, 
 ■ als de vergaring de RMS-waarden of de RMS-waarden en de momentane waarden betreft,
 ■ de naam van de vergaring.

Druk op . De vergaring start op de geprogrammeerde tijd, als de SD-kaart aanwezig is op het moment van het drukken en als er nog 
voldoende ruimte is.

Figuur 115

 geeft aan dat de vergaring gepro-
grammeerd is, maar nog niet begon-
nen is.

 geeft aan dat deze bezig is.

Voor het opschorten  
van de vergaring die bezig is.
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Figuur 116

11.2. LIJST VAN VERGARINGEN
Druk op  om de uitgevoerde vergaringen te zien.

De vergaring is bezig.

Zodra een stroomwaarde hoger is dan 
de geprogrammeerde drempelwaarde, 
start het registreren van de vergaring.

Naam, begindatum en -tijd, einddatum 
en -tijd van de vergaring.

Om de verschillende pagina’s te zien.
Om de geselecteerde vergaring  
te wissen.

Figuur 117

Zie § 3.3.4 om te zien hoe u alle vergaarde oproepstromen in een keer kunt wissen.

Als de einddatum rood is, betekent dit dat de registratie niet kon doorgaan tot de geplande einddatum. 
 ■ ofwel in verband met een voedingsprobleem (het apparaat is uitgeschakeld omdat de accu bijna leeg was);
 ■ ofwel omdat er een schrijffout op de SD-kaart was.

Gebruik om te weten waar het aangegeven foutnummer mee overeenkomt de helptoets  of raadpleeg § 20.10.

11.3. LEZEN VAN EEN VERGARING
Selecteer de te lezen vergaring in de lijst en druk op de validatietoets  om deze te openen. De vergaringen waarvan de einddatum 
rood is, kunnen niet geëxploiteerd worden.

Herinnering van de informatie over 
de vergaring: naam, aantal detecties 
van de oproepstroom, begindatum en 
-tijd, duur van de vergaring, weg die de 
vergaring heeft ontkoppeld.

Figuur 118

Voor een nieuwe vergaring.

Vordering van het vergaren.



71

Druk nogmaals op de validatietoets  om de informatie over de vergaring weer te geven. 

Figuur 119

Hieronder ziet u voorbeelden van schermen voor een driefasige aansluiting met 5 draden.

11.3.1. EFFECTIEVE WAARDEN

Druk op de toets RMS om de effectieve waarden in spanning en in stroom te zien.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen ▲ ▼.
 ■ 3V : voor het weergeven van de 3 enkelvoudige spanningswaarden.
 ■ 3U : voor het weergeven van de 3 samengestelde spanningswaarden.
 ■ 3A : voor het weergeven van de 3 stroomwaarden.
 ■ L1, L2, L3 : voor het weergeven van de stroom en de spanning op de fasen L1, L2 en L3.
 ■ Hz : voor het weergeven van de ontwikkeling van de frequentie van het net aan de hand van de tijd.

D.m.v. de cursor kan men weten wat de waarden op de weergegeven curven zijn.
Gebruik voor het verplaatsen van de cursor de toetsen ◄ ►.

   : voor het vergroten of verkleinen van de tijdschaal. 

 De maximale tijdsduur van een RMS-registratie is 30 minuten. In dat geval kan de weergavetijd van de curven een tiental secon-
den duren.

Vergaring van oproepstroom in RMS in 3A

Om de curven in RMS weer te geven.

Om de curven in momentane waarden 
volgens de configuratie weer te geven.

Positie van het weergavevenster in de 
registratie.

Maximum waarden.
De schijf 2 is vol om aan te geven dat 
A2 de weg is die de vergaring ontkop-
peld heeft.

Waarden bij de positie van de cursor.
Cursor.

Figuur 120
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Vergaring van oproepstroom in RMS in L2

Met de toetsen , , en 
 kan de cursor op de mi-

nimum of maximum waarde in span-
ning of stroom geplaatst worden.

Figuur 121

11.3.2. MOMENTANE WAARDEN

Druk op de toets WAVE om de momentane waarden in spanning en in stroom te zien.
Deze registratie toont alle samples. Deze is veel nauwkeuriger dan de RMS, die slechts een waarde per halve periode weergeeft.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen ▲ ▼.
 ■ 4V : voor het weergeven van de 3 enkelvoudige spanningswaarden en de nulleider.
 ■ 3U : voor het weergeven van de 3 samengestelde spanningswaarden.
 ■ 4A : voor het weergeven van de 3 stroomwaarden en de stroomwaarde van de nulleider.
 ■ L1, L2, L3 : voor het weergeven van de stroom en de spanning op de fasen L1, L2 en L3.
 ■ N : voor het weergeven van de stroom en de spanning op de nulleider.

D.m.v. de cursor kan men weten wat de waarden op de weergegeven curven zijn.
Gebruik voor het verplaatsen van de cursor de toetsen ◄ ►.

   : voor het vergroten of verkleinen van de tijdschaal. 

 
De maximale tijdsduur van een RMS+WAVE-registratie is 10 minuten. In dat geval kan de weergavetijd van de curven een minuut 
duren.

Vergaring van oproepstroom in momentane waarden in 4A

Figuur 122

Om over te gaan op RMS.

Absolute waarden van de maximale 
momentane waarden.
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Vergaring van oproepstroom in momentane waarden in L3

Figuur 123
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12. ALARMMODUS

Met de alarmmodus  kunnen de overschrijdingen van de in de configuratie gekozen grootheden (zie § 3.4.7) gedetecteerd worden 
gedurende een vastgestelde tijdsduur en genoteerd te worden.

De CA 8345 kan een groot aantal alarmcampagnes registeren (uitsluitend beperkt door de capaciteit van de SD-kaart), die ieder tot 20.000 
alarmen kunnen bevatten. U kunt dit maximum aantal kiezen in de configuratie.

Het startscherm toont u de lijst met de reeds uitgevoerde alarmcampagnes. Op dit moment zijn er geen.

Figuur 124

 Een alarmcampagne kan niet geprogrammeerd worden als men bezig is oproepstroom te vergaren.

12.1. LANCERING VAN EEN ALARMCAMPAGNE
Druk op  om een alarmcampagne te programmeren.

Figuur 125

 Wanneer u een alarm wijzigt, wordt deze gedeactiveerd. Denk er om deze opnieuw te activeren.

Met de configuratie kunnen de volgende elementen bepaald worden:
 ■ de begindatum en -tijd van de alarmcampagne, 
 ■ de einddatum en -tijd van de alarmcampagne, 
 ■ het maximum aantal alarmen dat moet worden geregistreerd in de campagne.
 ■ de naam van de alarmcampagne.

Modus  om de in de configuratie 
(§ 3.4.7) de alarmcampagne te lance-
ren gedurende de huidige minuut + een 
minuut.

Voor het wijzigen van de alarmen  
(zie § 3.4.7). 

Voor het configureren van een alarm-
campagne.

Voor het op het huidige scherm lan-
ceren van de geconfigureerde alarm-
campagne op de geprogrammeerde 
datum.
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Figuur 127

12.2. LIJST VAN DE ALARMCAMPAGNES
Druk op  om de uitgevoerde alarmcampagnes te zien.

De alarmcampagne is bezig.
Vordering van de alarmcampagne.

Figuur 128

Zie § 3.3.4 om te zien hoe u alle alarmcampagnes in een keer kunt wissen.

Als de einddatum rood is, betekent dit dat de registratie niet kon doorgaan tot de geplande einddatum. 
 ■ ofwel in verband met een voedingsprobleem (het apparaat is uitgeschakeld omdat de accu bijna leeg was);
 ■ ofwel omdat er een schrijffout op de SD-kaart was.

Gebruik om te weten waar het aangegeven foutnummer mee overeenkomt de helptoets  of raadpleeg § 20.10.

Naam, begindatum en -tijd, einddatum 
en -tijd van de alarmcampagne.

Voor het wissen van de geselecteerde 
alarmcampagne.

Om de verschillende pagina’s te zien.

 geeft aan dat de alarmcampagne 
geprogrammeerd is, maar nog niet 
begonnen is.

 geeft aan dat deze bezig is.
 geeft aan dat deze opgeschort is.

Voor het opschorten van de alarmcam-
pagne die bezig is.

Figuur 126

Druk op . De alarmcampagne zal op de geprogrammeerde tijd starten.

Vulpercentage van het geheugen.
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Figuur 129

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen ▲ ▼.
 ■ Ɐ : voor het weergeven van de alarmen op alle wegen.
 ■ L1, L2, L3 : voor het weergeven van de alarmen op de fasen L1, L2 of L3.
 ■ N : voor het weergeven van de alarmen op de nulleider.
 ■ Σ : voor het weergeven van de alarmen op de grootheden die bij elkaar kunnen worden opgeteld zoals het vermogen

Als de tijdsduur van een alarm in rood is weergegeven, betekent dit dat deze verkort is:
 ■ ofwel omdat de alarmcampagne voltooid is terwijl het alarm nog bezig was,
 ■ ofwel in verband met een voedingsprobleem (het apparaat is uitgeschakeld omdat de accu bijna leeg was);
 ■ ofwel in verband met het handmatig stoppen van de campagne (druk op ) of het moedwillig uitschakelen van het apparaat (druk 

op de toets ).
 ■ ofwel omdat het geheugen vol was.
 ■ ofwel door een fout in de meting. 
 ■ ofwel door een incompatibiliteit tussen de grootheid onder toezicht en de configuratie van het apparaat (bijvoorbeeld verwijdering 

van de stroomsensor).

In deze twee laatste gevallen wordt de extremum ook in rood weergegeven. Dit wijst op de aanwezigheid van een fout met een foutnum-
mer. Gebruik, om te weten wat dit nummer betekent, de helptoets .

Om de verschillende pagina’s te zien.

Duur van het alarm.
Begin van het alarm.

Grootheden die het geprogrammeer-
de alarm gepasseerd zijn.

Weergavefilter.

Uiterste waarde van de overschrijding 
(minimum en maximum volgens de 
richting van de alarmdrempel).

12.3. LEZEN VAN EEN ALARMCAMPAGNE
Selecteer de te lezen alarmcampagne in de lijst en druk op de validatietoets  om deze te openen. 

Hieronder een voorbeeld van een scherm.
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13. SURVEILLANCE MODUS

Met de surveillance modus  kan een elektriciteitsnet gesurveilleerd worden volgens de norm EN 50 160. Hiermee kunnen gedetec-
teerd worden:

 ■ langzame variaties,
 ■ snelle variaties en de onderbrekingen
 ■ spanningsdips, 
 ■ tijdelijke te hoge spanningen,
 ■ en transiënten. 

Een surveillance ontkoppelt dus het registreren van een trend, het zoeken naar transiënten, een alarmcampagne en een logboek van 
de evenementen.

De CA 8345 kan een groot aantal surveillances registreren. Dit aantal wordt uitsluitend beperkt door de capaciteit van de SD-kaart.

Het startscherm toont u de lijst met reeds uitgevoerde surveillances. Op dit moment zijn er geen.

Figuur 130

13.1. LANCERING VAN EEN SURVEILLANCE
De surveillance modus wordt geconfigureerd via de applicatiesoftware PAT3 (zie § 16).

Ga, na het installeren van de software en het aansluiten van het apparaat naar het menu Apparaat, De surveillance configureren.

Figuur 131
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Figuur 132
Dit omvat 5 tabbladen:

 ■ Surveillance
 ■ Drempel van de langzame variaties
 ■ Snelle spanningsvariaties en onderbrekingen
 ■ Spanningsdip en overspanning
 ■ Transiënten

Geef in het tabblad Surveillance de nominale spanning, de frequentie en de naam aan van het bestand die de surveillance zal bevatten.

In het tabblad Drempel van de langzame variaties zijn de maximale variaties van de frequentie en de spanningen reeds bepaald vol-
gens de norm voor een tijdsduur van een week en voor de tijdsduur van de surveillancecampagne. U kunt deze wijzigen of grootheden 
toevoegen die gesurveilleerd moeten worden.

Met het tabblad Snelle spanningsvariaties en onderbrekingen kan de duur van de onderbrekingen bepaald worden, alsmede de 
snelle spanningswijzigingen (RVC = Rapid Voltage Change) die echter langzamer zijn dan de transiënten. U kunt de reeds vastgestelde 
waarden behouden of deze wijzigen.

Met het tabblad Spanningsdip en overspanning kunnen het niveau en de tijdsduur van de spanningsdips, het niveau en de tijdsduur 
van de overspanningen bepaald worden. U kunt de reeds vastgestelde waarden behouden of deze wijzigen.

Met het tabblad Transiënt kan een zoekopdracht naar transiënten zoals op het apparaat bepaald worden (zie § 3.4.5).

Wanneer de surveillance geconfigureerd is, valideer deze dan door op OK te drukken en de configuratie wordt doorgestuurd naar het 
apparaat.

Lanceer daarna de surveillance vanaf het apparaat en stel daarbij de begintijd en de tijdsduur vast.
Druk op  om een surveillance te programmeren.

Het configuratievenster wordt geopend.

Modus  om een surveillance te 
lanceren gedurende de huidige minuut 
+ een minuut.

Voor het configureren  
van een registratie.

Voor het op dit scherm lanceren van 
de geconfigureerde registratie op de 
geprogrammeerde datum.

Figuur 133

Met de configuratie kunnen de volgende elementen bepaald worden:
 ■ de begindatum en -tijd van de registratie, 
 ■ de einddatum en -tijd van de registratie, 
 ■ de naam van de registratie.
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Druk op . De surveillance zal op de geprogrammeerde tijd starten, mits er voldoende plaats op de SD-kaart is.

 geeft aan dat de registratie gepro-
grammeerd is, maar nog niet begon-
nen is.

 geeft aan dat deze bezig is.
 geeft aan dat deze opgeschort is.

Voor het opschorten van de registratie 
die bezig is.

Figuur 134

De registratie is bezig. Vordering van de registratie.

Figuur 135

13.2. LIJST VAN DE SURVEILLANCES
Druk op  om de uitgevoerde surveillances te zien.

Naam, begindatum en -tijd, einddatum 
en -tijd van de surveillance.

Om de verschillende pagina’s te zien.

Vulpercentage van het geheugen.

Om de geselecteerde surveillance  
te wissen.

Figuur 136

Als de einddatum rood is, betekent dit dat de registratie niet kon doorgaan tot de geplande einddatum. 
 ■ ofwel in verband met een voedingsprobleem (het apparaat is uitgeschakeld omdat de accu bijna leeg was);
 ■ ofwel omdat het maximum aantal transiënten bereikt is,
 ■ ofwel omdat er een schrijffout op de SD-kaart was.

Gebruik om te weten waar het aangegeven foutnummer mee overeenkomt de helptoets  of raadpleeg § 20.10.

Zie § 3.3.4 om te zien hoe u alle surveillances in een keer kunt wissen.
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13.3. LEZEN VAN EEN SURVEILLANCE
Selecteer de te lezen analyse in de lijst en druk op de validatietoets  om deze te openen. 

Hieronder een voorbeeld van een scherm.

Figuur 137

Zie voor het lezen van een alarmcampagne § 12.3.
Zie voor het lezen van een zoekopdracht naar transiënten § 10.3.
Zie voor het lezen van een trendregistratie § 9.3.

Voor de langzame variaties, de snelle variaties, de onderbrekingen, de spanningsdips en de overspanningen bevinden de registraties 
zich in PAT3 in Mijn geregistreerde sessies.

Naam, begindatum en einddatum  
van de analyse.

Om de trendregistratie te zien.

Om het zoeken naar  
transiënten te zien.

Om het passeren  
van de alarmen te zien.
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14. SCHERMKOPIE

Met de toets  kunnen schermkopieën gemaakt worden en kunnen de geregistreerde kopieën bekeken worden.

De kopieën worden op de SD-kaart geregistreerd in de directory 8345\Photograph. Deze kunnen ook gelezen worden op de PC met de 
software PAT3 of met behulp van een SD-kaartlezer (niet meegeleverd). 

14.1. SCHERMKOPIE
Voor het kopiëren van een scherm heeft u 2 mogelijkheden:

 ■ Druk op de toets  en houd hem lang ingedrukt. 
Het symbool  in de statusbalk wordt geel  en daarna zwart . U kunt dan de toets loslaten .

 ■ Druk op het symbool  in de statusbalk, bovenin de display.
Het symbool  in de statusbalk wordt geel  en daarna grijs.

Voor schermen die kunnen variëren (curven, tellingen) worden meerdere schermkopieën in burstmodus gemaakt (max. 5). U kunt zo 
kiezen welke u het meest geschikt vindt.

U moet dan enkele seconden tussen iedere kopie wachten, de tijd die nodig is om ze te registreren en totdat het symbool  in de sta-
tusbalk weer grijs wordt.

Het aantal schermkopieën dat het apparaat kan registreren hangt af van de capaciteit van de SD-kaart. 
Een eenvoudige kopie (vast scherm) is ca. 150 kb en meervoudige kopieën (variabel scherm) ca. 8 Mb. Dat betekent dat er enkele dui-
zenden schermkopieën op de meegeleverde SD-kaart kunnen worden geregistreerd.

Zie § 3.3.4 voor de procedure voor het wissen van de hele inhoud van de SD-kaart of een deel hiervan.

14.2. BEHEER VAN DE SCHERMKOPIEËN
Druk voor toegang tot de schermkopieënmodus kort op de toets . 

Om de verschillende pagina’s te zien.

Figuur 138

De pictogrammen geven aan in welke 
modus de schermkopie gemaakt is.
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Figuur 140

Het pictogram van de modus knippert 
afwisselend met .

Voor het bekijken van de verschillende 
schermkopieën die samen de foto 
vormen.

Voor het wissen van de schermkopie.

Figuur 139

Selecteer een schermkopie en valideer .

14.2.1. VISUALISATIE VAN EEN SCHERMKOPIE

Selecteer de schermkopie die u wilt visualiseren en druk op de validatietoets . Het apparaat toont de beschikbare schermkopie(ën). 
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15. HULP 

Met de toets  kunt u informatie krijgen over de functies van de toetsen en de symbolen die voor de huidige weergavemodus gebruikt 
worden.

Dit is een voorbeeld van een hulpscherm in de vermogensmodus:

Herinnering van de modus.

Er zijn 3 hulppagina’s.

Figuur 141

De eerste pagina geeft de twee mogelijke functies aan. De tweede pagina beschrijft de weergavefuncties en de derde geeft de symbolen.

En een voorbeeld van een hulpscherm in een golfvorm. 

Figuur 142 Figuur 143

Figuur 144 Figuur 145
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16. APPLICATIESOFTWARE

Met de applicatiesoftware PAT3 (Power Analyser Transfer 3), kan men:
 ■ het apparaat en de metingen configureren,
 ■ metingen lanceren,
 ■ de in het apparaat geregistreerde gegevens overzetten naar een PC.

Met PAT3 kan men tevens de configuratie exporteren in een bestand en een configuratiebestand importeren.

16.1. DE SOFTWARE PAT3 VERKRIJGEN
U kunt de op de laatste versie downloaden op onze website:
www.chauvin-arnoux.com

Ga naar het tabblad Support en daarna naar Onze software downloaden.
Zoek daarna met de naam van uw apparaat.
Download de software 

Lanceer voor de installatie hiervan het bestand set-up.exe en volg de instructies op het scherm.

Maak vervolgens verbinding met het apparaat met behulp van een van de beschikbare communicatiemiddelen: Ethernet, wifi of 
USB (onderstaande afbeelding).

Figuur 146

Schakel het apparaat in en druk op de knop  en wacht totdat dit door de PC gedetecteerd wordt.

Alle in het apparaat geregistreerde metingen kunnen naar de PC worden doorgezonden. Tijdens het doorzenden worden de op de  
SD-kaart geregistreerde data niet gewist, tenzij u hier expliciet om vraagt.

De op de geheugenkaart opgeslagen data kunnen ook gelezen worden op de PC met de software PAT3 of met behulp van een  
SD-kaartlezer (niet meegeleverd). Zie voor het verwijderen van de geheugenkaart § 3.3.4.

 Zie voor het gebruik van PAT3 de hulpgids of de gebruikshandleiding hiervan. 

http://www.chauvin-arnoux.com
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17. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

De CA 8345 is gecertificeerd conform de norm IEC 61000-4-30 editie 3, Wijziging 1 (2021) in klasse A.

17.1. REFERENTIEVOORWAARDEN
Invloedsgrootheid Referentievoorwaarden

Omgevings- 
voorwaarden

Omgevingstemperatuur 23 ± 3 °C 
Relatieve vochtigheid 40 tot 75%RV
Atmosferische druk 860 tot 1060 hPa

Elektrisch veld
< 1 V/m van 80 tot 1000 MHz
≤ 0,3 V/m van 1 tot 2 GHz
≤ 0,1 V/m van 2 tot 2,7 GHz

Magnetisch veld < 40 A/m DC (magnetisch veld van de aarde)
< 3 A/m AC (50 / 60 Hz)

Eigenschappen  
van het elektrische 
systeem

Fasen 3 fasen beschikbaar (voor de driefasige systemen)
Component gelijkspanning en -stroom Geen
Vorm van het signaal Sinus
Frequentie van het elektriciteitsnet 50 ± 0,5 Hz of 60 ± 0,5 Hz

Amplitude van de spanning
Udin ± 1%
Enkelvoudige spanning tussen 100 en 400 V
Samengestelde spanning tussen 200 en 1000 V

Flicker Pst < 0,1

Onbalans in spanning

u0 = 0 % en u2 = 0 %
Fasemodule: 100 % ± 0,5 % Udin
Fasehoeken: L1 0 ± 0,05°, L2 -120 ± 0,05°, L3 120 
± 0,05°

Harmonischen < 3% Udin

Inter-harmonischen < 0,5% Udin

Ingangsspanning op de stroomklemmen
(Stroomsensoren exclusief Flex)

30 tot 1000 mVrms zonder DC
 ■ 1 Vrms <=> Anaam (1) 
 ■ 30 mVrms <=> 3 × Anaam (1) / 100

Ingangsspanning op de stroomklemmen voor de 
sensoren AmpFlex® en MiniFlex kaliber 10 kA

11,73 tot 391 mVrms zonder DC
 ■ 11,73 mVrms bij 50 Hz <=> 300 Arms
 ■ 391 mVrms bij 50 Hz <=> 10 kArms

Ingangsspanning op de stroomklemmen voor de 
sensoren AmpFlex® en MiniFlex kaliber 1000 A

1,173 tot 39,1 mVrms zonder DC
 ■ 1,173 mVrms bij 50 Hz <=> 30 Arms
 ■ 39,1 mVrms bij 50 Hz <=> 1000 Arms

Ingangsspanning op de stroomklemmen voor de 
sensoren AmpFlex® en MiniFlex kaliber 100 A

117,3 tot 3910 µVrms zonder DC
 ■ 117,3 µVrms bij 50 Hz <=> 3 Arms 
 ■ 3,91 mVrms bij 50 Hz <=> 100 Arms 

Faseverschuiving 0° (actief vermogen en actieve energie)
90° (reactief vermogen en reactieve energie)

Configuratie  
van het apparaat

Spanningsverhouding 1
Stroomverhouding 1
Spanningen gemeten (niet berekend)
Stroomsensoren werkelijke (niet gesimuleerd)
Hulpvoedingsspanning 230 V ± 1 % of 120 V ± 1 %
Voorverwarming van het apparaat 1 u

Tabel 1

1: De waarden van Anaam worden in onderstaande tabel gegeven.
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Nominale stroomwaarde Anaam aan de hand van de sensor

Stroomsensor Nominale stroom RMS
Anaam (A)

Volledig technisch 
schaalbereik RMS vol-

gens klasse A (A) (2)

Vol commercieel schaal-
bereik RMS volgens 

klasse A (A) (3)

AmpFlex® A193 en MiniFlex MA 194
100

1000
10.000

14,14 tot 16,97
141,42 tot 169,71

1414,21 tot 1697,06 (1)

30 A
300 A

3000 A (1)

Tang J93 3500 1650 tot 1980 1800
Tang C193 1000 471 tot 566 500
Tang PAC93 1000 471 tot 566 500
Tang MN93 200 94,3 tot 113 100
Tang MINI94 200 94,3 tot 113 100
Tang MN93A (100 A) 100 47,1 tot 56,6 50
Tang E94 (10 mV/A) 100 47,1 tot 56,6 50
Tang E94 (100 mV/A) 10 3,54 tot 4,24 4
Tang MN93A (5A) 5 1,77 tot 2,12 2
Adapter 5 A driefasig 5 1,77 tot 2,12 2
Adapter Essailec® 5A driefasig 5 1,77 tot 2,12 2

Tabel 2

1:  Met de stroomsensoren van het type Flex kan de klasse A bij een volledig schaalbereik niet gegarandeerd worden. Deze genereren 
namelijk een signaal dat proportioneel is aan de afgeleide van de stroom en de schaalfactor kan gemakkelijk 3, 3,5 of 4 bereiken voor 
een niet-sinusvormig signaal.

2:  Berekeningsformules 

Lage waarde Hoge waarde
             √2     x AnaamCFClass-A

 1,2 x     √2     x AnaamCFClass-A

De factor 1,2 staat voor de capaciteit van de stroomingang van het apparaat om 120% van Anaam te accepteren voor een sinusvormig signaal.
 Anaam ≤ 5 A => CFClass-A = 4
5 A < Anaam ≤ 10 A  => CFClass-A = 3,5
10 A < Anaam  => CFClass-A = 3

3: De RMS-waarde vol commercieel schaalbereik wordt gekozen in het technische volle schaalbereik.

17.2. ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN 
17.2.1. EIGENSCHAPPEN VAN DE SPANNINGSINGANG

Toepassingsgebied 0 Vrms tot 1000 Vrms fase-nulleider en fase-aarde
 0 Vrms tot 1700 Vrms fase-fase, zonder 1000 Vrms te overschrijden ten opzichte van de aarde
Ingangsimpedantie 2 MΩ (tussen fase en nulleider en tussen nulleider en aarde)
Permanente overbelasting 1200 Vrms fase-nulleider en nulleider-aarde 
Tijdelijke overbelasting 12.000 Vrms fase-nulleider en nulleider-aarde, max. 278 impulsen per seconde

17.2.2. EIGENSCHAPPEN VAN DE STROOMINGANG

Toepassingsgebied 0 tot 1 Vrms met CF = √2 exclusief Flex
 0 tot (0,391 x fnaam / 50) Vrms met CF = √2 voor de Flex
Ingangsimpedantie 1 MΩ exclusief Flex
 12,5 kΩ voor de Flex
Max. ingangsspanning 1,2 Vrms met CF = √2
Permanente overbelasting 1,7 Vrms met CF = √2
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17.2.3. BANDBREEDTE EN BEMONSTERING

Het apparaat omvat anti-aliasing filters zoals vereist door de norm IEC 61000-4-7 Uitg. 2.  

S/s (sample per second): monster per seconde
spc (sample per cycle): monster per cyclus

De bandbreedte en de bemonstering zijn:
 ■ 88 kHz en 400 kS/s (16 bits) voor de spanningswegen
 ■ 20 kHz en 200 kS/s (18 bits) voor de stroomwegen
 ■ 200 kHz en 2 MS/s (12 bits) voor de snelle transiënten

Er worden 2 gegevensstromen gebruikt voor de metrologie: 40 kS/s en 512 spc (monsters per periode). 

 ■ Golfvorm - RMS:
 ■ Filters 3U, 4V, 4A:  flux 512 spc
 ■ Filters L1, L2, L3, N : flux 512 spc, behalve voor de curven Min en Max: 400 kS/s voor V en U, 200 kS/s voor I.

 ■ Golfvorm - Min-Max:
 ■ RMS-metingen: flux 512 spc
 ■ Metingen Max, Min: flux 40 kS/s
 ■ Metingen Pk+, Pk-: flux 40 kS/s (samenvoeging 10/12 cycli / 200 ms) of flux 512 spc (samenvoeging  150/180 cycli / 3 s)

 ■ Transiënten: 
 ■ Filters 3U, 4V, 4A:  flux 512 spc
 ■ Filters L1, L2, L3, N : flux 512 spc, behalve voor de curven Min en Max: 400 kS/s voor V en U, 200 kS/s voor I.

 ■ Schokgolf: 2 MS/s / 500 ns (Golfvorm en evenementen), tot 12 kV
 ■ Oproepstroom: 

 ■ Curven: flux 512 spc
 ■ Metingen: flux 40 kS/s (metingen RMS½)

 ■ Harmonischen: flux 512 spc
 ■ Vermogen en energie: flux 40 kS/s
 ■ Trend en alarm: 512 spc of 40 kS/s, afhankelijk van de grootheden:

 ■ Waarden RMS, Flicker, tan φ, harmonischen, inter-harmonischen, onbalans, harmonische vervorming: flux 512 spc
 ■ Industriële frequentie, vermogens- en energiemetingen: flux 40 kS/s
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17.2.4. EIGENSCHAPPEN VAN HET LOSSE APPARAAT (ZONDER STROOMSENSOR)

17.2.4.1. Stroom- en spanningswaarden

Meting
Meetbereik buiten verhouding

(met eenheidsverhouding)
Weergaveresolutie

(met eenheidsverhou-
ding)

Max. intrinsieke
 fout

Minimum Maximum
Frequentie 42,50 Hz 69,00 Hz 10 mHz ±10 mHz

Spanning
RMS(4)

enkelvoudig

5,000 V 9,999 V (1) 4 digits ±(0,1 % + 100 mV)

10,00 V 600,0 V 4 digits ±(0,1 % Udin)

600,1 V 1.000 V 4 digits ±(0,1 % + 1 V)

samengesteld

5,000 V 19,99 V (1) 4 digits ±(0,1 % + 100 mV)

20,00 V 1.500 V 4 digits ±(0,1 % Udin)

1.501 V 2.000 V 4 digits ±(0,1 % + 1 V)

Gelijkspanning (DC)

enkelvoudig
5,000 V 999,9 V 4 digits ±(0,5 % + 500 mV)

1.000 V 1.200 V (2) 4 digits ±(0,5 % + 1 V)

samengesteld
5,000 V 999,9 V 4 digits ±(0,5 % + 500 mV)

1.000 V 2.400 V (2) 4 digits ±(0,5 % + 1 V)

Spanning
RMS½

enkelvoudig 2,000 V 1.000 V 4 digits ±(0,5 % + 500 mV)

samengesteld
2,000 V 999,9 V (1) 4 digits ±(0,5 % + 500 mV)

1.000 V 2000 V (1) 4 digits ±(0,5 % + 1 V)

Piek-
spanning (peak)

enkelvoudig
2,000 V 999,9 V 4 digits ±(1,5 % + 500 mV)

1.000 V 1414  V (3) 4 digits ±(1,5 % + 1 V)

samengesteld
2,000 V 999,9 V 4 digits ±(1,5 % + 500 mV)

1.000 V 2828  V (3) 4 digits ±(1,5 % + 1 V)

Onmiddellijke gewaarwording van de 
flicker (Pinst,max)

0,000 12,00 (5) 4 digits ± 8 %

Intensiteit van de korte termijn flicker (Pst) 0,000 12,00 (5) 4 digits Max ±(5 % ; 0,05)

Intensiteit van de lange termijn flicker (Plt) 0,000 12,00 (5) 4 digits Max ±(5 % ; 0,05)

Piekfactor (CF)
(spanning en stroom) 1,000 9,999 4 digits

±(1 % + 5 pt)
CF < 4

±(5 % + 2 pt)
CF ≥ 4

1:  Mits de spanningen tussen alle klemmen en de aarde niet meer bedragen dan  1000 Vrms.
2:  Begrenzing van de spanningsingangen.
3:  1000 x √2 ≈ 1414; 2000 x √2 ≈ 2828.
4:  Totale RMS-waarde en RMS-waarde van de grondtoon.
5:  De in de norm IEC 61000-3-3 gespecificeerde limieten zijn: Pst < 1,0 en Plt < 0,65. Waarden hoger dan 12 geven geen realistische 

situatie weer en hebben derhalve geen gespecificeerde onzekerheid.
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Meting
Meetbereik buiten verhouding

(met eenheidsverhouding)
Weergaveresolutie

(met eenheidsverhou-
ding)

Max. intrinsieke
 fout

Minimum Maximum

RMS stroom (4)

Tang J93
3,000 A 164,9 A 4 digits ±(0,5 % + 200 mA)
165,0 A 1980 A 4 digits ±0,5 % (6)

1981 A 3500 A 4 digits ±(0,5 % + 1 A)

Tang C193
Tang PAC93

1,000 A 47,09 A 4 digits ±(0,5 % + 200 mA)
47,10 A 566,0 A 4 digits ±0,5 % (6)

566,1 A 1.000 A 4 digits ±(0,5 % + 200 mA)

Tang MN93
200,0 mA 9,429 A 4 digits ±(0,5 % + 20 mA)
9,430 A 113,0 A 4 digits ±0,5 % (6)

113,1 A 200,0 A 4 digits ±(0,5 % + 200 mA)

Tang E94
(10 mV/A)
Tang MN93A (100 A)

200,0 mA 4,709 A 4 digits ±(0,5 % + 20 mA)
4,710 A 56,60 A 4 digits ±0,5 % (6)

56,61 A 100,0 A 4 digits ±(0,5 % + 200 mA)

Tang E94 
(100  mV/A)

20,00 mA 353,9 mA 4 digits ±(0,5 % + 2 mA)
354,0 mA 4,240 A 4 digits ±0,5 % (6)

4,241 A 10,00 A 4 digits ±(0,5 % + 10 mA)

Tang MN93A (5 A)
Adapter 5 A
Adapter Essailec®

5,000 mA 176,9 mA 4 digits ±(0,5 % + 2 mA)
177,0 mA 2,120 A 4 digits ±0,5 % (6)

2,121 A 5,000 A 4 digits ±(0,5 % + 2 mA)

Tang MINI94
50,0 mA 9,429 A 4 digits ±(0,5 % + 20 mA)
9,430 A 113,0 A 4 digits ±0,5 % (6)

113,1 A 200,0 A 4 digits ±(0,5 % + 200 mA)

AmpFlex® A193
MiniFlex MA194
(10 kA)

10,00 A 299,9 A 4 digits ±(0,5 % + 3 A)
300,0 A 3.000 A 4 digits ±0,5 % (6)

3001 A 10.000 A 4 digits ±(0,5 % + 3 A)

AmpFlex® A193
MiniFlex MA194
(1000 A)

1,000 A 29,99 A 4 digits ±(0,5 % + 0,5 A)
30,00 A 300,0 A 4 digits ±0,5 % (6)

300,1 A 1.000 A 4 digits ±(0,5 % + 0,5 A)

AmpFlex® A193
MiniFlex MA194
(100 A)

100,0 mA 2,999 A 4 digits ±(0,5 % + 100 mA)
3,000 A 30,00 A 4 digits ±0,5 % (6)

30,01 A 100 A 4 digits ±(0,5 % + 3 A)

Gelijkstroom (DC)

Tang J93 3 A 5000 A 4 digits ±(1 % + 1 A)
Tang PAC93 1 A 1300 A (1) 4 digits ±(1 % + 1 A)
Tang E94 (10 mV/A) 200 mA 100 A (1) 4 digits ±(1 % + 100 mA)
Tang E94
(100 mV/A) 20 mA 10 A (1) 4 digits ±(1 % + 10 mA)

4: Totale RMS-waarde en RMS-waarde van de grondtoon.
6: Intrinsieke onzekerheid van de klasse A is ± 1%.
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Meting
Meetbereik buiten verhouding

(met eenheidsverhouding)
Weergaveresolutie

(met eenheidsverhou-
ding)

Max. intrinsieke
 fout

Minimum Maximum

Stroom
½  RMS(8)

Tang J93 1,000 A 3500 A 4 digits ±(1 % + 1 A)
Tang C193
Tang PAC93 1,000 A 1000 A 4 digits ±(1 % + 1 A)

Tang MN93 200,0 mA 200,0 A 4 digits ±(1 % + 1 A)
Tang E94  
(10 mV/A)
Tang MN93A (100 A)

200,0 mA 100,0 A 4 digits ±(1 % + 100 mA)

Tang E94  
(100 mV/A) 20,00 mA 10,00 A 4 digits ±(1 % + 10 mA)

Tang MN93A (5 A)
Adapter 5 A
Adapter Essailec®

5,000 mA 5,000 A 4 digits ±(1 % + 10 mA)

Tang MINI94 50,0 mA 200,0 A 4 digits ±(1 % + 1 A)
AmpFlex® A193
MiniFlex MA194
(10 kA)

10,00 A 10,00 kA 4 digits ±(2,5 % + 5 A)

AmpFlex® A193
MiniFlex MA194
(1000 A)

10,00 A 1000 A 4 digits ±(2,5 % + 5 A)

AmpFlex® A193
MiniFlex MA194
(100 A)

100,0 mA 100,0 A 4 digits ±(2,5 % + 200 mA)

Piekstroom 
(PK)

Tang J93 1,000 A 4950 A (7) 4 digits ±(1 % + 2 A)
Tang C193 
Tang PAC93 1,000 A 1414 A (7) 4 digits ±(1 % + 2 A)

Tang MN93 200,0 mA 282,8 A (7) 4 digits ±(1 % + 2 A)
Tang E94  
(10 mV/A)
Tang MN93A (100 A)

200,0 mA 141,4 A (7) 4 digits ±(1 % + 200 mA)

Tang E94  
(100 mV/A) 20,00 mA 14,14 A (7) 4 digits ±(1 % + 20 mA)

Tang MN93A (5 A)
Adapter 5 A
Adapter Essailec®

5,000 mA 7,071 A (7) 4 digits ±(1 % + 20 mA)

Tang MINI94 50,0 mA 282,8 A (7) 4 digits ±(1 % + 2 A)
AmpFlex® A193
MiniFlex MA194
(10 kA)

10,00 A 14,14 kA (7) 4 digits ±(3 % + 5 A)

AmpFlex® A193
MiniFlex MA194
(1000 A)

10,00 A 1414 kA (7) 4 digits ±(3 % + 5 A)

AmpFlex® A193
MiniFlex MA194
(100 A)

100,0 mA 141,4 A (7) 4 digits ±(3 % + 600 mA)

Tabel 3

7: 3500 x √2 ≈ 4950; 1000 x √2 ≈ 1414; 200 x √2 ≈ 282,8; 100 x √2 ≈ 141,4; 10 x √2 ≈ 14,14; 10000 x √2 ≈ 14140; 
      6500 x √2 ≈ 9192;
8: ½ RMS: RMS-waarde van de spanningen gemeten over 1 cyclus, te beginnen met een nuldoorgang van de grondtooncomponent en die iedere 1/2 

cyclus ververst wordt.
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17.2.4.2. Vermogen en energie

Meting
Meetbereik buiten verhouding

(met eenheidsverhouding)
Weergaveresolutie

(Met eenheidsverhou-
ding) (11)

Max. intrinsieke
 fout

Minimum Maximum

Actief vermogen 
(P) (1)

Exclusief Flex 1,000 W (3) 10,00 MW (4) 4 digits (5)

±(1 % + 10 pt)
|cos φ| ≥ 0,8

±(1,5 % + 10 pt)
0,2 ≤ |cos φ| < 0,8

AmpFlex®

MiniFlex 1,000 W (3) 10,00 MW (4) 4 digits (5)

±(1 % + 10 pt)
|cos φ| ≥ 0,8

±(1,5 % + 10 pt)
0,5 ≤ |cos φ| < 0,8

Reactief vermo-
gen
(Qf) (2)

en niet-actief (N)

Exclusief Flex 1,000 var (3) 10,00 Mvar (4) 4 digits (5)

±(1 % + 10 pt)
|sin φ| ≥ 0,5 en THD ≤ 50%

±(1,5 % + 10 pt)
0,2 ≤ |sin φ| < 0,5 en THD ≤ 50%

AmpFlex®

MiniFlex 1,000 var (3) 10,00 Mvar (4) 4 digits (5)

±(1,5 % + 10 pt)
|sin φ| ≥ 0,5 en THD ≤ 50%

±(1,5 % + 20 pt)
0,2 ≤ |sin φ| < 0,5 en THD ≤ 50%

Vervormend vermogen (D) (7) 1,000 var (3) 10,00 Mvar (4) 4 digits (5)

±(2 % S +(0,5 % nmax + 50 pt)
THDA ≤ 20 %f en |sin φ| ≥ 0,2

±(2 % S +(0,7 % nmax + 10 pt)
THDA > 20 %f en |sin φ| ≥ 0,2

Schijnbaar vermogen (S) 1,000 VA (3) 10,00 MVA (4) 4 digits (5) ±(1 % + 10 pt)

Gelijkstroomvermogen (Pdc) 1,000 W (8) 6,000 MVA (9) 4 digits (5) ±(1 % + 10 pt)

Vermogensfactor (PF) -1 1 0,001 ±(1,5 % + 10 pt)
|cos φ| ≥ 0,2

Actieve
energie (EP) (1)

Exclusief Flex 1 Wh 9.999.999 MWh (6) hooguit 7 digits (5)

±(1 % + 10 pt)
|cos φ| ≥ 0,8

±(1,5 % + 10 pt)
0,2 ≤ |cos φ| < 0,8

AmpFlex®

MiniFlex 1 Wh 9 999 999 MWh (6) hooguit 7 digits (5)

±(1 % + 10 pt)
|cos φ| ≥ 0,8

±(1,5 % + 10 pt)
0,5 ≤ |cos φ| < 0,8

Actieve
energie 
(EQf) (2) en niet-
-actieve (EN) (2)

Exclusief Flex 1 varh 9.999.999 Mvarh (6) hooguit 7 digits (5)

±(1 % + 10 pt)
|sin φ| ≥ 0,5 en THD ≤ 50%

±(1,5 % + 10 pt)
0,2 ≤ |sin φ| < 0,5 en THD ≤ 50%

AmpFlex®

MiniFlex 1 varh 9.999.999 Mvarh (6) hooguit 7 digits (5)

±(1,5 % + 10 pt)
|sin φ| ≥ 0,5 en THD ≤ 50%

±(1,5 % + 20 pt)
0,2 ≤ |sin φ| < 0,5 en THD ≤ 50%

Vervormende energie (ED) 1 varh 9.999.999 Mvarh (6) hooguit 7 digits (5)

±(2 % S +(0,5 % nmax + 50 pt)
THDA ≤ 20 %f en |sin φ| ≥ 0,2

±(2 % S +(0,7 % nmax + 10 pt)
THDA ≤ 20 %f en |sin φ| ≥ 0,2

Schijnbare energie (ES) 1 VAh 9.999.999 MVAh (6) hooguit 7 digits (5) ±(1 % + 10 pt)

Gelijkstroomenergie (EPDC) 1 Wh 9.999.999 MWh (10) hooguit 7 digits (5) ±(1 % + 10 pt)

Tabel 4

1: De onzekerheden over de actieve vermogens- en energiemetingen zijn maximaal voor |cos φ| = 1 en typisch voor de andere faseverschuivingen.
2: De onzekerheden over de reactieve vermogens- en energiemetingen zijn maximaal voor |sin φ| = 1 en typisch voor de andere faseverschuivingen.
3: Voor de tangen MN93A (5 A) of de adapters 5 A.
4: Voor de AmpFlex® en de MiniFlex en voor een eenfasige aansluiting met 2 draden.
5: De resolutie hangt af van de gebruikte stroomsensor en de weer te geven waarde.
6: De energie komt overeen met meer dan 114 jaar van het bijbehorende maximale vermogen voor de eenheidsverhoudingen.
7 : nmax is de maximum rij waarvoor de vervormingsfactor niet nul is. THDA is de THD van de stroom.
8: Voor de tang E94 100 mV/A.
9: Voor de tang J93 en voor een eenfasige aansluiting met 2 draden.
10: De energie komt overeen met meer dan 190 jaar van het Pdc maximale vermogen voor de eenheidsverhoudingen.
11: De weergaveresolutie wordt bepaald door de waarde van het schijnbaar vermogen (S) of de schijnbare energie (Es)
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17.2.4.3. Grootheden behorend bij de vermogens

Meting
Meetgebied

Weergaveresolutie Max. intrinsieke
 foutMinimum Maximum

Basisfaseverschuivingen -179° 180° 0,1° ±2°

cos φ (DPF, PF1) -1 1 4 digits ±5 pt

tan φ -32,77 (1) 32,77 (1) 4 digits ±1° si THD < 50%

Onbalans in spanning (u0, u2) 0 % 100 % 0,001 % ±0,15% indien u0 of u2 ≤ 10%
±0,5% indien u0 of u2 > 10%

Onbalans in stroom (a0, a2) 0 % 100 % 0,001 % ±0,15% indien a0 of a2 ≤ 10%
±0,5% indien a0 of a2 > 10%

Tabel 5

1: |tan φ| = 32,767 komt overeen met φ = ±88,25° + k × 180° (met natuurlijke hele k)
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17.2.4.4. Harmonischen

Meting
Meetgebied

Weergaveresolutie Max. intrinsieke
 foutMinimum Maximum

Vervormingsfactor spanning 
(τn)

0 % 1500 %f 
100 %r

0,1 %
τn < 1000 %

±(2,5 % + 5 pt)
1 %

τn ≥ 1000 %

Vervormingsfactor stroom (τn)
(exclusief Flex) 0 % 1500 %f 

100 %r

0,1 %
τn < 1000 %

±(2 % + (n × 0,2 %) + 10 pt)
n ≤ 25

1 %
τn ≥ 1000 %

±(2 % + (n × 0,6 %) + 5 pt)
n > 25

Vervormingsfactor stroom (τn)
(AmpFlex® en MiniFlex) 0 % 1500 %f 

100 %r

0,1 %
τn < 1000 %

±(2 % + (n × 0,3 %) + 5 pt)
n ≤ 25

1 %
τn ≥ 1000 %

±(2 % + (n × 0,6 %) + 5 pt)
n > 25

Totale harmonische vervorming (THD)
(ten opzichte van de grondtoon)  
van spanning

0 % 999.9% 0,1 % ±(2,5 % + 5 pt)

Totale harmonische vervorming 
(THD) (t.o.v. de grondtoon) van 
stroom  
(exclusief Flex)

0 % 999.9% 0,1 %

±(2,5 % + 5 pt)
indien Ɐ n ≥ 1, tn ≤ (100 ÷ n) [%]

of

±(2 % + (nmax × 0,2 %) + 5 pt)
nmax ≤ 25

±(2 % + (nmax × 0,5 %) + 5 pt)
nmax > 25

Totale harmonische vervorming (THD) 
(t.o.v. de grondtoon) van stroom 
(AmpFlex® en MiniFlex)

0 % 999,9 % 0,1 %

±(2,5 % + 5 pt)
indien Ɐ n ≥ 1, tn ≤ (100 ÷ n2) [%]

of

±(2 % + (nmax × 0,3 %) + 5 pt)
nmax ≤ 25

±(2 % + (nmax × 0,6 %) + 5 pt)
nmax > 25

Totale harmonische vervorming (THD)
(ten opzichte van het signaal in DC) 
van spanning

0 % 100% 0.1% ±(2,5 % + 5 pt)

Totale harmonische vervorming 
(THD) (t.o.v. het signaal zonder DC)  
van stroom (excl. Flex)

0 % 100% 0.1%

±(2,5 % + 5 pt)
indien Ɐ n ≥ 1, tn ≤ (100 ÷ n) [%]

of

±(2 % + (nmax × 0,2 %) + 5 pt)
nmax ≤ 25

±(2 % + (nmax × 0,5 %) + 5 pt)
nmax > 25

Totale harmonische vervorming 
(THD) (t.o.v. het signaal zonder DC)  
van stroom (AmpFlex® en MiniFlex)

0 % 100% 0.1%

±(2,5 % + 5 pt)
indien Ɐ n ≥ 1, tn ≤ (100 ÷ n2) [%]

of

±(2 % + (nmax × 0,3 %) + 5 pt)
nmax ≤ 25

±(2 % + (nmax × 0,6 %) + 5 pt)
nmax > 25

Harmonische verliesfactor (HLF) 1 99,99 0,01

±(5 % + (nmax × 0,4 %) + 5 pt)
nmax ≤ 25

±(10 % + (nmax × 0,7 %) + 5 pt)
nmax > 25

K-factor (FK) 1 99,99 0,01

±(5 % + (nmax × 0,4 %) + 5 pt)
nmax ≤ 25

±(10 % + (nmax × 0,7 %) + 5 pt)
nmax > 25

Faseverschuiving harmonischen 
(rij ≥ 2)

-179° 180° 1° ±(1,5° + 1° x (n ÷ 12,5)

nmax is de maximum rij waarvoor de vervormingsfactor niet nul is.
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Meting
Meetgebied

(met eenheidsverhouding)
Weergaveresolutie

(met eenheidsverhou-
ding)

Max. intrinsieke
 fout

Minimum Maximum
Spanning
harmoni-
sche
RMS
(rij n ≥ 2)

enkelvoudig 2 V 1000 V (1)
4 digits

±(2,5 % + 1 V)
4 digits

samengesteld 2 V 2000 V (1)
4 digits

±(2,5 % + 1 V)
4 digits

Piek-
Spanning
RMS

enkelvoudig (Vd) 2 V 1000 V (1)
4 digits

±(2,5 % + 1 V)
4 digits

samengesteld (Ud) 2 V 2000 V (1)
4 digits

±(2,5 % + 1 V)
4 digits

Harmo- 
nische
stroom RMS 
(3)

(rij n ≥ 2)

Tang J93 1 A 3500 A
4 digits n ≤ 25 : ±(2 % + (n x 0,2%) + 1 A)
4 digits n > 25: ±(2 % + (n x 0,5%) + 1 A) 

Tang C193
Tang PAC93 1 A 1000 A

4 digits n ≤ 25: ±(2 % + (n x 0,2%) + 1 A)
4 digits n > 25: ±(2 % + (n x 0,5%) + 1 A)

Tang MN93 200 mA 200 A
4 digits n ≤ 25: ±(2 % + (n x 0,2%) + 1 A)
4 digits n > 25: ±(2 % + (n x 0,5%) + 1 A)

Tang E94 (10 mV/A)
Tang MN93A (100 A) 200 mA 100 A

4 digits n ≤ 25: ±(2 % + (n x 0,2%) + 100 mA)
4 digits n > 25: ±(2 % + (n x 0,5%) + 100 mA)

Tang E94 (100 mV/A) 20 mA 10 A
4 digits n ≤ 25: ±(2 % + (n x 0,2%) + 10 mA)
4 digits n > 25: ±(2 % + (n x 0,5%) + 10 mA)

Tang MN93A (5 A)
Adapter 5 A
Adapter Essailec®

5 mA 5 A
4 digits n ≤ 25: ±(2 % + (n x 0,2%) + 10 mA)

4 digits n > 25: ±(2 % + (n x 0,5%) + 10 mA)

Tang MINI94 50 mA 200 A
4 digits n ≤ 25 : ±(2 % + (n x 0,2%) + 1 A)
4 digits n > 25 : ±(2 % + (n x 0,5%) + 1 A)

AmpFlex® A193
MiniFlex MA194
(10 kA)

10 A 10 kA
4 digits n ≤ 25:

±(2 % + (n x 0,3%) + 1 A + (Afrms(2) x 0,1%))

4 digits n > 25:
±(2 % + (n x 0,6%) + 1 A + (Afrms(2) x 0,1%))

AmpFlex® A193
MiniFlex MA194
(6500 A)

10 A 6500 A
4 digits n ≤ 25:

±(2 % + (n x 0,3%) + 1 A + (Afrms(2) x 0,1%))

4 digits n > 25: 
±(2 % + (n x 0,6%) + 1 A + (Afrms(2) x 0,1%))

AmpFlex® A193
MiniFlex MA194
(100 A)

100 mA 100 A
4 digits n ≤ 25: ±(2 % + (n x 0,2%) + 30 pt)

4 digits n > 25: ±(2 % + (n x 0,5%) + 30 pt)

Harmo- 
nische
RMS stroom 
(Ad) (3)

Tang J93 1 A 3500 A 4 digits ±((nmax x 0,4%) + 1 A)

Tang C193
Tang PAC93 1 A 1000 A

4 digits
±((nmax x 0,4%) + 1 A)

4 digits
Tang MN93 200 mA 200 A 4 digits ±((nmax x 0,4%) + 1 A)

Tang E94 (10 mV/A)
Tang MN93A (100 A) 200 mA 100 A

4 digits
±((nmax x 0,4%) + 100 mA)

4 digits

Tang E94 (100 mV/A) 20 mA 10 A
4 digits

±((nmax x 0,4%) + 10 mA)
4 digits

Tang MN93A (5 A)
Adapter 5 A
Adapter Essailec®

5 mA 5 A 4 digits ±((nmax x 0,4%) + 10 mA)

AmpFlex® A193
MiniFlex MA194
(10 kA)

10 A 10 kA
4 digits

±((nmax x 0,4%) + 1 A)
4 digits

Tang MINI94 50 mA 200 A 4 digits ±((nmax x 0,4%) + 1 A)
AmpFlex® A193
MiniFlex MA194
(6500 A)

10 A 6500 A
4 digits

±((nmax x 0,4%) + 1 A)
4 digits

AmpFlex® A193
MiniFlex MA194
(100 A)

100 mA 100 A
4 digits

±(nmax x 0,5%) + 30 pt)
4 digits

Tabel 6

1: Mits de spanningen tussen alle klemmen en de aarde niet meer bedragen dan  1000 Vrms.
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2: RMS waarde van de grondtoon.
3: nmax is de maximum rij waarvoor de vervormingsfactor niet nul is.

17.2.4.5. Stroom- en spanningsverhoudingen

Verhouding Minimum Maximum

Spanning
100

1000 x √3
9999900 x √3

0,1

Stroom (1) 1/5 60 000 / 1

Tabel 7

1: Uitsluitend voor de tangen MN93A 5 A en de adapters 5 A.
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17.2.5. EIGENSCHAPPEN VAN DE STROOMSENSOREN

De meetfout bij RMS-stroom en de fasefout moeten toegevoegd worden aan de fouten van het apparaat voor de metingen die gebruik 
maken van de stroommetingen: vermogen, energie, vermogensfactor, tangens, enz.

Type sensor RMS-stroom 
bij 50/60 Hz (Arms)

Max. onzekerheid bij 50/60 
Hz

Max. fout op φ
bij 50/60 Hz

AmpFlex® A193

[1 000 A ... 12 000 A] ±(1,2% + 1 A) -
± 0,5°

-
[100 A ... 1 000 A] ±(1,2% + 0,5 A)

[5 A ... 100 A] ±(1,2% + 0,2 A)
[0,1 A ... 5 A] ±(1,2% + 0,2 A) -

MiniFlex MA194

[1 000 A ... 12 000 A] ±(1% + 1 A) -
± 0,5°

-
[100 A ... 1 000 A] ±(1% + 0,5 A)

[5 A ... 100 A] ±(1% + 0,2 A)
[0,1 A ... 5A] ±(1% + 0,2 A) -

Tang J93
3.500 A

[50 A ... 100 A] ±(2 % + 2,5 A) ± 4°
[100 A ... 500 A] ±(1,5 % + 2,5 A) ± 2°

[500 A ... 2.000 A] ± 1 % ± 1°
[2.000 A ... 3.500 A] ± 1% ± 1,5°

Tang C193
1.000 A

[1 A ... 50 A] ± 1% -
[50 A ... 100 A] ± 0,5% ± 1°

[100 A ... 1.200 A] ± 0,3% ± 0,7°

Tang PAC93
1.000 A

[0,5 A ... 100 A] ±(1,5 % + 1 A) ± 2,5°
[100 A ... 800 A] ± 2,5% ± 2°

[800 A ... 1.000 A] ± 4% ± 2°

Tang MN93
200 A

[0,5 A ... 5 A] ±(3 % + 1 A) -
[5 A ... 40 A] ±(2,5 % + 1 A) ± 5°

[40 A ... 100 A] ±(2 % + 1 A) ± 3°
[100 A ... 240 A] ±(1 % + 1 A) ± 2,5°

Tang MN93A
100 A

[0,2 A ... 5 A] ±(1 % + 2 mA) ± 4°
[5 A ... 120 A] ± 1% ± 2,5°

Tang MN93A
5 A

[0,005 A ... 0,25 A] ±(1,5 % + 0,1 mA) -
[0,25 A ... 6 A] ± 1% ± 5°

Tang E94
100 A

[0,5 A ... 40 A] ±(4% + 50 mA) ± 1°
[40 A ... 70 A] ±15% ± 1°

Tang E94
10 A [0,1 A ... 7 A] ±(3% + 50 mA) ± 1,5°

Tang MINI94
200 A

[0,05 A ... 10 A]
± (0,2% + 20mA)

± 1°
[10 A ... 200 A] ± 0,2°

Driefasige adapter 5 A
[5 mA ... 50 mA[ ±(1% + 1,5 mA) ± 1°
[50 mA ... 1 A[ ±(0,5% + 1 mA) ± 0°

[1 A ... 5 A] ±0,5% ± 0°

Tabel 8

Deze tabel houdt geen rekening met de mogelijke vervorming van het gemeten signaal (THD) als gevolg van de fysische beperkingen 
van de stroomsensor (verzadiging van de magnetische kring of van de cel het Hall-effect). 
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Beperking van de AmpFlex® en MiniFlex
Net als bij alle Rogowski-sensoren is de uitgangsspanning van de AmpFlex® en de MiniFlex proportioneel aan de frequentie. Een hoge 
stroomwaarde met een hoge frequentie kan de stroomingang van de apparaten verzadigen.

Om verzadiging te voorkomen, moet de volgende voorwaarde nageleefd worden:

n=∞

n=1

[n. In] < Inom∑
Met  Inaam de range van de stroomsensor
 n de rij van de harmonische
 In de waarde van de stroom voor de harmonische van rij n

Zo moet de range van de ingangsstroom van een dimmer 5 maal lager zijn dan de geselecteerde stroomrange van het apparaat.  
De regelaars met een golftrein met een aantal niet-hele periodes zijn niet compatibel met de sensoren van het type Flex.

Dit vereiste houdt geen rekening met de beperking van de bandbreedte van het apparaat die andere fouten kan veroorzaken.

17.2.6. ONZEKERHEID VAN DE REAL TIME KLOK

De onzekerheid van de real time klok is maximaal 80 ppm (oud apparaat van 3 jaar gebruikt bij een omgevingstemperatuur van 50°C). 

Voor een nieuw apparaat dat bij 25°C gebruikt wordt, is deze onzekerheid niet meer dan 30 ppm.

17.3. GEHEUGENKAART
De CA 8345 wordt geleverd met een SD-kaart van 16Gb.
Afhankelijk van hun capaciteit kan men op de SD-kaart opslaan:

2 Gb 4 Gb 16 Gb
Diverse functies  ■ 50 schermkopieën

 ■ 16.362 alarmen
 ■ 210 zoekopdrachten naar 

transiënten en 5 zoekop-
drachten naar schokgolven

 ■ 1 vergaring van oproeps-
troom RMS+PEAK – 10 min

 ■ 1 trendregistratie van alle 
parameters over 20 uur met 
een periode van 3 s

 ■ 50 schermkopieën
 ■ 16.362 alarmen
 ■ 210 zoekopdrachten naar 

transiënten en 5 zoekop-
drachten naar schokgolven

 ■ 1 vergaring van oproeps-
troom RMS+PEAK – 10 min

 ■ 1 trendregistratie van alle 
parameters over 6 dagen 
met een periode van 3 s

 ■ 50 schermkopieën
 ■ 16.362 alarmen
 ■ 210 zoekopdrachten naar 

transiënten en 5 zoekop-
drachten naar schokgolven

 ■ 1 vergaring van oproeps-
troom RMS+PEAK – 10 min

 ■ 1 trendregistratie van alle 
parameters over 40 dagen 
met een periode van 3 s

of een enkele trendregistratie 
van iedere parameter volgens 
EN 50160.

 ■ 0,4 dag met een periode 
van 200 ms.

 ■ 1,9 dag met een periode 
van 1 s.

 ■ 5,6 dagen met een periode 
van 3 s.

 ■ 0,75 dag met een periode 
van 200 ms.

 ■ 3,75 dagen met een perio-
de van 1 s.

 ■ 11,25 dagen met een peri-
ode van 3 s.

 ■ 3 dagen met een periode 
van 200 ms.

 ■ 15 dagen met een periode 
van 1 s.

 ■ 45 dagen met een periode 
van 3 s.

32 Gb 64 Gb
Diverse functies  ■ 50 schermkopieën

 ■ 16.362 alarmen
 ■ 210 zoekopdrachten naar transiënten en 5 

zoekopdrachten naar schokgolven
 ■ 1 vergaring van oproepstroom RMS+PEAK 

– 10 min
 ■ 1 trendregistratie van alle parameters over 

84 dagen met een periode van 3 s

 ■ 50 schermkopieën
 ■ 16.362 alarmen
 ■ 210 zoekopdrachten naar transiënten en 5 

zoekopdrachten naar schokgolven
 ■ 1 vergaring van oproepstroom RMS+PEAK 

– 10 min
 ■ 1 trendregistratie van alle parameters over 

174 dagen met een periode van 3 s
of een enkele trendregistratie 
van iedere parameter volgens 
EN 50160.

 ■ 6 dagen met een periode van 200 ms.
 ■ 30 dagen met een periode van 1 s.
 ■ 90 dagen met een periode van 3 s.

 ■ 12 dagen met een periode van 200 ms.
 ■ 90 dagen met een periode van 1 s.
 ■ 180 dagen met een periode van 3 s.

Hoe meer u een korte registratieperiode en een lange registratieduur kiest, hoe groter de bestanden zullen zijn.
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17.4. VOEDING
17.4.1. ACCU

Het apparaat wordt gevoed met een accupack 10,9 V 5700 mAh Li-ion.  
Massa van de accu: ca. 375 g waarvan 5,04 g lithium.

Spanning 10,86 V
Nominale capaciteit 5700 mAh
Minimale capaciteit 5500 mAh
Capaciteitsverlies 11% na 200 cycli laden-ontladen

16% na 400 cycli laden-ontladen
Stroom en oplaadtijd aan 
de hand van de voeding 
(PA40W-2 of PA32ER)

10°C < T < 40°C PA40W-2: 1,5 A en 3.50u
PA32ER: 1 A en 5.50u

0°C < T < 10°C PA40W-2: 0,75 A en 7.30u
PA32ER: 0,5 A en 11.30u

-20°C < T < 0°C PA40W-2: 0 A
PA32ER: 0 A

Gebruikstemperatuur -20 tot +60°C
Oplaadtemperatuur 0 tot 40°C
Opslagtemperatuur -20 tot +60 °C voor een maand

-20 tot +45 °C voor 3 maanden
-20 tot +20 °C voor een jaar

Verwijder de accu uit het apparaat wanneer dit lange tijd niet gebruikt zal worden (zie § 18.3).

17.4.2. EXTERNE VOEDING

De CA 8345 kan aangesloten worden op een externe voeding om de accu te besparen of op te laden. Deze kan werken tijdens het opladen.

Er bestaan 2 modellen opladers.

PA 40W-2 PA32ER

Nominale spanning en overspannings-
categorie

600 V categorie III 1000 V categorie IV

Ingangsspanning 100 tot 260 V van 0 tot 440 Hz 100 tot 1000 Vac
150 tot 1000 Vdc

Ingangsfrequentie 0 tot 440 Hz DC, 40 tot 70 Hz, 340 tot 440 Hz
Maximale ingangsstroom 0,8 A 2 A
Maximaal ingangsvermogen 50 W 30 W
Uitgangsspanning 15 V ± 4% 15 V ± 7%
Uitgangsvermogen max. 40 W 30 W
Afmetingen 160 x 80 x 57 mm 220 x 112 x 53 mm
Massa ca. 460 g ca. 930 g
Gebruikstemperatuur 0 tot +50 °C, van 30 tot 95 %RV zonder 

condensatie
-20 tot +50 °C, van 30 tot 95 %RV zonder 
condensatie

Opslagtemperatuur -25 tot +85 °C, van 10 tot 90 %RV zonder 
condensatie

-25 tot +70 °C, van 10 tot 90 %RV zonder 
condensatie

 Zie voor het gebruik van deze voedingen de gebruikshandleiding hiervan. 
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17.4.3. AUTONOMIE

Het typische verbruik van het apparaat is 750 mA. Dit omvat de weergave, de SD-kaart, de GPS, de Ethernet-verbinding, de wifi en de 
voeding van de stroomsensoren, indien nodig.

De autonomie is ca. 6 uur wanneer de accu volledig is opgeladen en het scherm aan staat. Als het scherm uit is, is de autonomie ca. 10 uur.

17.5. DISPLAY
De display is een LCD-scherm met actieve matrix (TFT) met de volgende eigenschappen:

 ■ diagonaal van 18 cm of 7’’
 ■ resolutie van 800 x 480 pixels (WVGA)
 ■ 262.144 kleuren
 ■ LED achtergrondverlichting
 ■ gezichtshoek van 85° in alle richtingen

17.6. OMGEVINGSVOORWAARDEN

%RV

75

40

5

-20-40 0 20 26 40 50 70

°C

95

-5

3 42 1

1 = Referentiegebied.
2 = Toepassingsgebied. 
3 = Opslaggebied met accu.
4 = Opslaggebied zonder accu.

Figuur 147

Gebruik binnenshuis.

Hoogte: 
Gebruik < 2000 m
Opslag < 10.000 m

Vervuilingsgraad: 3.

17.7. MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (L x D x H) 200 mm x 285 mm x 55 mm
Massa ca. 2 kg
Display 152 mm x 91 mm (diagonaal 7")

Beschermingsindex 
 ■ IP54 volgens IEC 60529 wanneer de 5 kapjes van elastomeer gesloten zijn en er geen enkel snoer op de 9 klemmen is aangesloten.
 ■  IP20 op het niveau van de meetklemmen wanneer het apparaat in werking is.
 ■ IK06 volgens IEC 62262, exclusief het scherm.

Valtest 1 m volgens IEC 60068-2-31.
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17.8. BEANTWOORDING AAN DE INTERNATIONALE NORMEN
17.8.1. ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Het apparaat beantwoordt aan de norm IEC/EN 61010-2-030 of BS EN 61010-2-030:
 ■ Meetingangen en enveloppe: 1000 V cat. IV, vervuilingsgraad 3.
 ■ Voedingsingang: 1000 V cat. IV, vervuilingsgraad 3.

De stroomsensoren beantwoorden aan de norm IEC/EN 61010-2-032 of BS EN 61010-2-032 600 V cat. IV of 1000 V cat. III, vervuilingsgraad 2. 
De meetsnoeren en krokodilklemmen beantwoorden aan de norm IEC/EN 61010-031 of BS EN 61010-031 1 000 V cat. IV, vervuilingsgraad 2.

Combinatie met de stroomsensoren:
 ■ het gebruik van de AmpFlex®, de MiniFlex en de tangen C193 geeft een set “apparaat + stroomsensor” van 600 V categorie IV of 

1000 V categorie III.
 ■ het gebruik van de tangen PAC93, J93, MN93, MN93A, MINI94, E94 geeft een set “apparaat + tang” van 300 V categorie IV of 600 

V categorie III.
 ■ het gebruik van een adapterkastje 5 A geeft een set “apparaat + adapter” van 150 V categorie IV of 300 V categorie III.

Ter bescherming van de gebruiker beschikt het apparaat over beschermingsimpedanties tussen de ingangsklemmen en het elektronische 
circuit. Als de gebruiker dan een USB-snoer aansluit op het apparaat en het andere uiteinde van het snoer aanraakt, zullen de spanning 
en de stroom niet gevaarlijk voor hem zijn.

De apparaten beantwoorden aan de norm BS EN 62749 voor de EMF. Product bestemd voor een gebruik door arbeiders.

17.8.2. NORM IEC 61000-4-30 KLASSE A

Alle meetmethodes, meetonzekerheden, meetgebieden, samengevoegde metingen, signaleringen en markeringen beantwoorden aan 
de eisen van de norm IEC 61000-4-30 editie 3.0 Wijziging 1 (2021) voor de apparaten van klasse A. 

De CA 8345 voert dus de volgende metingen uit:
 ■ Industriële frequentiemeting over 10 s,
 ■ Meting van de amplitude van de spanning over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,
 ■ Berekening van de onbalans in spanning over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,
 ■ Meting van de harmonischen van de spanningen over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,
 ■ Meting van inter-harmonischen van de spanningen over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,
 ■ Min. en max. waarde van de spanning (Under / Over deviation),
 ■ berekening van de flicker over 10 minuten en 2 uur,
 ■ Detectie van de spanningsdalingen en -onderbrekingen, in amplitude en in tijdsduur,
 ■ Detectie van de tijdelijke overspanningen bij industriële frequentie,
 ■ Signaleringsspanning op het spanningsnet (MSV),
 ■ Snelle spanningswijzigingen (RVC),
 ■ Meting van de amplitude van de stroom over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,
 ■ Berekening van de onbalans in elektrische stroom over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,
 ■ Meting van de harmonischen van de stroomwaarden over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,
 ■ Meting van inter-harmonischen van de stroomwaarden over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,

Alle metingen worden uitgevoerd over 10/12 cycli en iedere 10 minuten gesynchroniseerd over de UTC-tijd.
Ze worden vervolgens samengevoegd over 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur.
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17.8.3. ONZEKERHEDEN EN MEETGEBIEDEN

Parameter Meetgebied Onzekerheid Bereik  invloeds- 
grootheid

Industriële frequentie
Net van 50 Hz 42,5 tot 57,5 Hz

± 10 mHz Udin ∈[100 V; 400 V] (V)
Udin ∈[200 V; 1000 V] (U)Net van 60 Hz 51 tot 69 Hz

Amplitude van de voedingsspanning [10%; 150 %] Udin ± 0,1 % Udin
Udin ∈[100 V; 400 V] (V)

Udin ∈[200 V; 1000 V] (U)

Flicker
Pinst,max 0,2 tot 12  ± 8% Udin ∈[100 V; 400 V] (V)

Udin ∈[200 V; 1000 V] (U)Pst, Plt 0,2 tot 12 Max ( ± 5% ; 0,05)

Spanningsdip
Amplitude [10%; 90 %] Udin ± 0,2 % Udin

Udin ∈[100 V; 400 V] (V)
Udin ∈[200 V; 1000 V] (U)Begin - ½ cyclus

Tijdsduur ≥ ½ cyclus x 1 cyclus 1 cyclus

 Overspanningen
Amplitude [110%; 200 %] Udin ± 0,2 % Udin

Udin ∈[100 V; 400 V] (V)
Udin ∈[200 V; 1000 V] (U)Begin - ½ cyclus

Tijdsduur ≥ ½ cyclus 1 cyclus

Spanningsonderbrekingen
Begin - ½ cyclus Udin ∈[100 V; 400 V] (V)

Udin ∈[200 V; 1000 V] (U)Tijdsduur ≥ ½ cyclus x 1 cyclus 1 cyclus

Spanningsonbalans (u0, u2)
0,5 tot 5 %
(absoluut) 

± 0,15%
(absoluut)

Udin ∈[100 V; 400 V] (V)
Udin ∈[200 V; 1000 V] (U)

Harmonischen van spanning
(Vsgh/Usgh)

h∈[0 ; 50]

[0,1% ; 16%] de V1/U1 
en Vsgh/Usgh ≥ 1% Udin

± 5% 
Udin ∈[100 V; 400 V] (V)

Udin ∈[200 V; 1000 V] (U)[0,1% ; 16%] de V1/U1 
en Vsgh/Usgh < 1% Udin

 ± 0,05 % Udin

Interharmonischen van spanning
(Visgh/Uisgh)

h∈[0 ; 49]

[0,1% ; 10%] de V1/U1 
en Visgh/Uisgh ≥ 1% Udin

± 5% 
Udin ∈[100 V; 400 V] (V)

Udin ∈[200 V; 1000 V] (U)[0,1% ; 10%] de V1/U1 
en Visgh/Uisgh < 1% Udin

 ± 0,05 % Udin

Transmissiesignalen (MSV)

[3%; 15%] Udin 
[0 Hz; 3 kHz] ± 5% 

Udin ∈[100 V; 400 V] (V)
Udin ∈[200 V; 1000 V] (U)[1%; 3%] Udin 

[0 Hz; 3 kHz]  ± 0,15 % Udin

Snelle spanningsvariaties (RVC)
Vrms½/Urms½

Begin - ½ cyclus

Udin ∈[100 V; 400 V] (V)
Udin ∈[200 V; 1000 V] (U)

Tijdsduur - 1 cyclus
ΔUmax [1%; 6%] Udin  ± 0,2 % Udin

ΔUss [1%; 6%] Udin ± 0,2 % Udin

Stroomamplitude

[10 %; 100 %] van de 
RMS-waarde techni-
sche volle schaalbereik 
klasse-A van de stroom

± 1% Zie Tabel 2

Harmonischen van stroom (Isgh) h∈[0 ; 50]
Isgh ≥ 3% Inaam ± 5% 

InaamIsgh < 3% Inaam ± 0,15 % Inaam

Interharmonischen van stroom 
(Iisgh)

h∈[0 ; 49]
Iisgh ≥ 3% Inaam ± 5% 

InaamIisgh < 3% Inaam ± 0,15 % Inaam

Onbalans van stroom (a0, a2)
0,5 tot 5 %
(absoluut)

± 0,15%
(absoluut) Inaam

Tabel 9

17.8.4. MARKERINGEN VOLGENS IEC 62586-1

De markering PQI-A-PI betekent:
 ■ PQI-A: apparaat met vermogenskwaliteit van klasse A 
 ■ P: portable meetapparaat 
 ■ I: gebruik binnenshuis



102

17.9. ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT (EMC)
Het apparaat beantwoordt aan de eisen van de norm IEC/EN 61326-1 of BS EN 61326-1.

 ■ Het apparaat is ontworpen voor een gebruik in een industriële omgeving.
 ■ Het apparaat is een product van klasse A. 
 ■ Dit apparaat is niet bestemd voor een gebruik in een woonomgeving en kan geen goede bescherming bieden tegen de radio-elek-

trische ontvangst in dit type omgeving.

Voor de sensoren AmpFlex® en MiniFlex:
 ■  Een (absolute) invloed van 2% kan geobserveerd worden op de meting van THD van stroom in aanwezigheid van een elektrisch 

stralingsveld.
 ■  Een invloed van 0,5A kan geobserveerd worden op de meting van RMS stroom in aanwezigheid van geleide radiofrequenties.
 ■  Een invloed van 1A kan geobserveerd worden op de meting van RMS stroom in aanwezigheid van een magnetisch veld.

17.10. UITZENDING VAN RADIOGOLVEN
De apparaten beantwoorden aan de richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU en aan de regelgeving FCC.

De wifimodule is gecertificeerd en beantwoordt aan de regelgeving FCC voor radioapparatuur onder nummer XF6-RS9113SB.

17.11. GPL-CODE
De broncodes van de softwareprogramma’s met een GNU GPL licentie (General Public License) zijn beschikbaar
www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Q2/Software_CA83XX.zip

https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Q2/Software_CA83XX.zip
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18. ONDERHOUD 

 
Met uitzondering van de accu en de geheugenkaart bevat het apparaat geen onderdelen die door niet opgeleid en onbevoegd 
personeel vervangen moeten worden. Bij onbevoegde werkzaamheden of vervanging van onderdelen door andere kan de vei-
ligheid van het instrument in gevaar komen. 

 De instructies voor onderhoud en servicebeurt moeten aan de verantwoordelijke autoriteit verstrekt worden. 

18.1. REINIGING VAN HET KASTJE
Maak alle snoeren van het apparaat los en schakel dit uit.

Gebruik een zachte doek met een klein beetje zeepwater. Afnemen met een vochtige doek en snel afdrogen met een droge doek of hete 
lucht. Gebruik geen alcohol, oplosmiddel of koolwaterstof.

18.2. ONDERHOUD VAN DE SENSOREN
De stroomsensoren hebben een regelmatig onderhoud nodig: 

 ■ Gebruik voor de reiniging een zachte doek en een beetje zeepwater. Afnemen met een vochtige doek en snel afdrogen met een droge 
doek of hete lucht. Gebruik geen alcohol, oplosmiddel of koolwaterstof. 

 ■ Zorg dat de luchtspleten van de tangen volmaakt schoon blijven. Smeer de zichtbare metalen delen in met een beetje olie om roest 
te voorkomen.

 

18.3. VERVANGEN VAN DE ACCU
De accu van dit apparaat is speciaal: deze bevat specifieke beschermende en beveiligende elementen. Als de accu niet vervangen wordt 
door het aangegeven model, dan kunnen materiële beschadigingen en letselschade als gevolg van explosie of brand het gevolg zijn.

 
Om het apparaat op veilige wijze te kunnen blijven gebruiken, moet de accu door een origineel model vervangen worden. Gebruik 
geen accu waarvan de omkasting beschadigd is.

Werp de accu niet in open vuur.

Stel de accu niet bloot aan warmte boven 100°C.

Veroorzaak geen kortsluiting op de klemmen van het accupack.
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Standaard.

Accu.

Holte voor ontgrendeling van de accu.

Inkepingen.

Figuur 148

Figuur 149

1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Keer het apparaat om en steek een schroevendraaier in de holte 

voor ontgrendeling van de accu. 
3. Maak een hefboombeweging naar beneden met de schroeven-

draaier om de accu los te klikken.
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Figuur 150

4. gebruik de inkepingen om de accu uit zijn vak te halen. 

 
De lege batterijen en accu’s mogen niet als huisvuil weggeworpen worden. Breng ze naar een hiervoor bedoeld recycling-
centrum.

Zonder de accu in het apparaat blijft de in het apparaat aanwezige klok minstens 17 uur werken.

5. Plaats de nieuwe accu in zijn vak en druk erop totdat u de klik van de vergrendeling hoort.

 
Bij het loshalen van de accu, ook wanneer deze niet vervangen wordt, moet u deze altijd volledig opladen. Zo kan het apparaat 
de laadtoestand van de accu kennen (informatie die verloren gaat wanneer de accu losgehaald wordt).

18.4. GEHEUGENKAART
Het apparaat accepteert geheugenkaarten van het type SD (SDSC), SDHC en SDXC. 

Zie voor het verwijderen van een SD-kaart uit het apparaat § 3.3.4.

Beveilig de geheugenkaart tegen schrijven wanneer u deze uit het apparaat haalt. Maak de beveiliging tegen schrijven weer ongedaan 
alvorens de kaart weer in het apparaat te plaatsen.

LO
C

K

LO
C

K

Geheugenkaart niet beveiligd Geheugenkaart beveiligd
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N L1 L2 L3 N L1 L2 L3

POWER & QUALITY ANALYSERClass
QUALI ST   R CA 8345

Open voor het verwijderen van de geheugenkaart uit zijn vak het kapje van elastomeer.
Werp de kaart uit volgens de procedure beschreven in § 3.3.4 ( , , , ). 
Druk op de geheugenkaart om deze uit zijn vak te halen.

Figuur 151

Duw voor het terugplaatsen van de kaart deze helemaal naar binnen totdat deze volledig is ingedrukt. Het rode controlelampje gaat branden.
Plaats vervolgens het kapje van elastomeer terug.

18.5. UPDATE VAN DE INGEBOUWDE SOFTWARE
Om de beste service op het gebied van prestaties en technische ontwikkelingen te leveren, biedt Chauvin-Arnoux u de mogelijkheid de 
in dit apparaat ingebouwde software te upgraden door gratis de nieuwe versie op onze website te downloaden.

Ga naar onze website:
www.chauvin-arnoux.com
Klik in de rubriek “Support” op “Onze softwareprogramma’s downloaden” en voer de naam van het apparaat “CA 8345” in.
 

http://www.chauvin-arnoux.com
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U kunt het updaten op meerdere manieren uitvoeren:
 ■ Sluit het apparaat aan op uw PC met een Ethernetwerk met Internetverbinding via een Ethernetsnoer.
 ■ Kopieer het updatebestand op een USB-stick en steek deze in zijn aansluiting in het apparaat.
 ■ Kopieer het updatebestand op de SD-kaart en plaats deze in zijn vakje in het apparaat.

N L1 L2 L3 N L1 L2 L3

POWER & QUALITY ANALYSER
C.A 8345

Class
QUALI ST   R

Figuur 152

Zie voor het installeren van de nieuwe update § 3.3.6.

Voor de update van de ingebouwde software moet deze compatibel zijn met de hardware versie van het apparaat. Deze versie wordt 
gegeven in de configuratie van het apparaat, zie § 3.3.7.

 
Door de update van de ingebouwde software worden alle gegevens gewist: configuratie, alarmcampagnes, foto’s, vergaarde 
oproepstroom, zoekopdrachten naar transiënten, trendregistraties. Maak een back-up van de te bewaren gegevens op een PC 
met behulp van de software PAT3 alvorens de software te updaten.
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19. GARANTIE

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is onze garantie 36 maanden geldig vanaf de datum van beschikbaarstelling van het materiaal.  
Een uittreksel van onze Algemene Verkoopvoorwaarden is op aanvraag verkrijgbaar. 
www.group.chauvin-arnoux.com/en/general-terms-of-sale

De garantie is niet van toepassing in geval van:
 ■ een onjuist gebruik van de apparatuur of een gebruik met hiervoor ongeschikt materiaal;
 ■ wijzigingen die aan de apparatuur worden aangebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van de technische dienst van de fabrikant;
 ■ door een niet door de fabrikant bevoegde persoon uitgevoerde werkzaamheden;
 ■ een aanpassing aan een bijzondere toepassing die niet voorzien is voor het materiaal of niet is aangegeven in de gebruikshandleiding;
 ■ beschadigingen als gevolg van schokken, valpartijen of overstromingen.

http://www.group.chauvin-arnoux.com/en/general-terms-of-sale
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20. BIJLAGEN

Deze paragraaf toont de formules die gebruikt worden voor de berekening van de verschillende parameters.

De formules beantwoorden aan de norm IEC 61000-4-30 editie 3.0 Wijziging 1 (2021) voor apparaten van klasse A en de norm IEEE 
1459 editie 2010 voor de vermogensformules.

20.1. NOTATIEWIJZEN

Notatiewijze Beschrijving

Y Staat voor V, U of I.
L Nummer van de fase of de weg.
n Index momentane sample.
h Rij van subgroepen van de harmonische of de interharmonische.
M Totaal aantal samples over de betreffende tijdsduur.
N Aantal cycli.

YL(n) Momentane waarde van de sample van index n van de weg L.

YsghL(h)
Effectieve waarde van de subgroep harmonische van rij h van de weg L, Spanning/Stroom.
= vierkantswortel van de som van de kwadraten van de effectieve waarde van een harmonische en van de 
twee spectrumcomponenten die hier rechtstreeks aan grenzen.

YisghL(h)

Effectieve waarde van de subgroep interharmonische in het midden van rij h van de weg L, Spanning/Stroom.
= effectieve waarde van alle spectrumcomponenten inbegrepen tussen twee achtereenvolgende harmonische 
frequenties, met uitsluiting van de spectrumcomponenten die rechtstreeks aan de harmonische frequenties 
grenzen.

IhL(h) RMS-waarde van de harmonische van rij h van de stroom van de weg L.

De meeste gemeten grootheden kunnen berekend worden over de samenvoegingen van verschillende tijdsduren:
 ■  1 cyclus (= 1 periode = 1 / frequentie),
 ■  10/12 cycli (10 cycli voor 50 Hz, 12 cycli voor 60 Hz),
 ■  150/180 cycli (150 cycli voor 50 Hz, 180 cycli voor 60 Hz),
 ■  10 minuten,
 ■  andere.

20.2. FORMULES 
20.2.1. EFFECTIEVE WAARDEN

De grootheden worden berekend in overeenstemming met de norm IEC 61000-4-30 editie 3.0 Wijziging 1 (2021) § 5.2.1.
De effectieve waarde houdt rekening met de gelijkspanningscomponent.

20.2.2. PIEKWAARDEN

20.2.3. PIEKFACTOR

 Met YpkL = max(|Ypk+L|,|Ypk-L|)
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20.2.4. PERCENTAGE HARMONISCHEN EN INTERHARMONISCHEN

De grootheden worden berekend in overeenstemming met de norm IEC 61000-4-7 editie 2.0 Wijziging 1, § 5.6.

Percentage harmonischen met de effectieve waarde van de grondtoon als referentie (%f): 

Percentage harmonischen met de effectieve waarde zonder DC als referentie (%r): 

Percentage interharmonischen met de effectieve waarde van de grondtoon als referentie (%f):

Percentage interharmonischen met de effectieve waarde zonder DC als referentie (% r):

20.2.5. PERCENTAGE ONBALANS

De grootheden worden berekend in overeenstemming met de norm IEC 61000-4-30 editie 3.0 Wijziging 1 (2021), § 5.7.1.

De onbalans van de voedingsspanning wordt geëvalueerd door de methode van de symmetrische componenten. Behalve de directe 
component U1 wordt er in het geval van onbalans minstens een van de volgende componenten toegevoegd: inverse component U2 en/
of homopolaire component U0.

Inverse component spanning:

Homopolaire component spanning:

Inverse component stroom:

Homopolaire component stroom:

Waarbij

U0 Onbalans in homopolaire spanning I0 Onbalans in homopolaire stroom
U1 Onbalans in directe spanning I1 Onbalans in directe stroom
U2 Onbalans in inverse spanning I2 Onbalans in inverse stroom
u0 Onbalansfactor in enkelvoudige spanning a0 Onbalansfactor in stroom
u2 Inverse onbalansfactor in enkelvoudige spanning a2 Inverse onbalansfactor in stroom 

20.2.6. TRANSMISSIESPANNING VAN SIGNALEN OP DE VOEDINGSSPANNING (MSV)

De grootheden worden berekend in overeenstemming met de norm IEC 61000-4-30 editie 3.0 Wijziging 1 (2021), § 5.10.

De amplitude van de spanning van het signaal voor een aangegeven draaggolffrequentie wordt verkregen door de wortel van de som 
van de kwadraten van de effectieve waarden over 10/12 periodes van de vier dichtstbijzijnde spectraallijnen van interharmonischen.
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20.2.7. HARMONISCHE VERVORMINGSFACTOR VAN EEN GROEP

De grootheden worden berekend in overeenstemming met de norm IEC 61000-4-7 editie 2.0 Wijziging 1, § 3.3.2.

20.2.8. VERVORMING

20.2.9. K-FACTOR EN HARMONISCHE VERLIESFACTOR

Deze grootheden betreffen alleen de stroom en worden berekend in overeenstemming met de norm IEEE C57.110 editie 2004, § B.1 
en § B.2.

De K-factor (KF) is een nominale waarde die eventueel kan worden toegepast op een transformator, waarmee zijn geschiktheid om 
gebruikt te worden met lasten die niet-sinusvormige stroomwaarden wordt aangegeven:

Waarbij IR : nominale stroom van de transformator

Harmonische verliesfactor (HLF):

K-factor (FK)
Declassering van de transformator ten opzichte van de harmonischen:

Waarbij: e ∈ [0.05 ; 0.1] en q ∈ [1.5 ; 1.7] 

20.2.10. INDUSTRIËLE FREQUENTIE

Grootheid berekend in overeenstemming met de norm IEC 61000-4-30 editie 3.0 Wijziging 1 (2021), § 5.1.1.

Gebruik van de methode van de nuldoorgangen. De samenvoegingstijd hangt af van de configuratie van het instrument (10 seconden 
in de modus Klasse A).

20.2.11. GELIJKSPANNINGSCOMPONENT

Gemiddelde van de M samples YL.
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20.2.12. ACTIEF VERMOGEN (P)

Grootheid berekend in overeenstemming met de norm IEEE 1459 editie 2010, § 3.1.2.3.
Actief vermogen per fase:

Waarbij VL(n) en IL(n) = momentane waarden van de sample V of I index n van de weg L.

Totaal actief vermogen:

20.2.13. ACTIEF VERMOGEN GRONDTOON (PF)

Grootheid berekend in overeenstemming met de norm IEEE 1459 editie 2010, § 3.1.2.4.

Actief vermogen grondtoon per fase:

Waarbij VfL(n) en IfL(n) = momentane waarden van de sample index n van de grondspanning en -stroom van de weg L.

Totaal actief vermogen grondtoon:

N.B.: deze grootheden, die dienen voor het berekenen van andere grootheden, worden niet weergegeven.

20.2.14. REACTIEF VERMOGEN GRONDTOON (QF)

Grootheid berekend in overeenstemming met de norm IEEE 1459 editie 2010, § 3.1.2.6.

Reactief vermogen grondtoon per fase:

waarbij φVfL IfL = hoek tussen VfL en IfL, V en I grondtonen van de weg L.

Totaal reactief vermogen grondtoon:

20.2.15. ACTIEF VERMOGEN HARMONISCHE (PH)

Grootheid berekend in overeenstemming met de norm IEEE 1459 editie 2010, § 3.1.2.5.

Het actief vermogen van de harmonische houdt rekening met de gelijkspanningscomponent.

Actief vermogen harmonische per fase:

Totaal actief vermogen harmonische:

20.2.16. GELIJKSTROOMVERMOGEN (PDC)

Gelijkstroomvermogen per fase:

Waarbij VDCL en IDCL : gelijkspanning en -stroom van de weg L.

Totaal gelijkstroomvermogen:
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20.2.17. SCHIJNBAAR VERMOGEN (S)

Grootheid berekend in overeenstemming met de norm IEEE 1459 editie 2010, § 3.1.2.7.

Schijnbaar vermogen per fase:

Waarbij VL en IL : RMS spanning en stroom van de weg L. 

Totaal schijnbaar vermogen:

20.2.18. NIET-ACTIEF VERMOGEN (N)

Grootheid berekend in overeenstemming met de norm IEEE 1459 editie 2010, § 3.1.2.14.

Niet-actief vermogen per fase:

 
Totaal niet-actief vermogen:

20.2.19. VERVORMEND VERMOGEN (D)

Vervormend vermogen per fase:

Totaal vervormend vermogen:

20.2.20. VERMOGENSFACTOR (PF), VERMOGENSFACTOR GRONDTOON (PF1)

Grootheden berekend in overeenstemming met de norm IEEE 1459 editie 2010, § 3.1.2.16.

Vermogensfactor (PF) per fase:

Totale vermogensfactor (PF):

Verplaatsingsfactor (DPF) of cos φ of Vermogensfactor Grondtoon (PF1) per fase:

Verplaatsingsfactor (DPF) of cos φ of Vermogensfactor Grondtoon (PF1) totaal:

20.2.21. TANGENS

Tangens van het verschil tussen de hoek van de spanning van de grondtoon en en de hoek van de stroom van de grondtoon.

Tangens per fase:
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Totale tangens:

20.3. FLICKER (FLIKKERING)
De grootheden worden berekend in overeenstemming met de klasse F3 van de norm IEC 61000-4-15 editie 2.0, § 4.7.3, § 4.7.4 en § 4.7.5.

Met de flicker (flikkering of schittering) kan de menselijke perceptie van de effecten van verschillen in amplitude op de voedingsspanning 
van een lamp gemeten worden.

Deze verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door schommelingen in het reactieve vermogen op het net, die op hun beurt veroor-
zaakt worden door het aansluiten en losmaken van apparaten.

Om de effecten hiervan op het zien goed in aanmerking te nemen, moet de meting plaatsvinden gedurende een voldoende lange tijd  
(10 minuten of 2 uur). Ondanks dat kan de flicker aanzienlijk variëren in een korte tijdsinterval, aangezien deze afhangt van het aansluiten 
op het net en het losmaken. 

De CA 8345 meet derhalve:
 ■ de momentane flicker Pinst,

De weergegeven waarde is een max(Pinst) op een samenvoeging van 150/180 cycli. De max(Pinst) geregistreerd in de Trendmodus 
wordt berekend over de geselecteerde samenvoeging.

 ■ de korte termijn flicker Pst,
Deze wordt berekend over 10 minuten. Deze interval is voldoende lang om de kortstondige effecten van het aansluiten en losmaken 
te minimaliseren, maar ook voldoende lang om de afname van het zicht van een gebruiker in aanmerking te nemen.
 

 ■ de lange termijn flicker Plt.
Deze wordt berekend over 2 uur. Hiermee kunnen de apparaten met een lange cyclus in aanmerking genomen worden.
Voor de Plt kunt u met het apparaat de berekeningsmethode kiezen (zie § 3.4.1): vast of verschuivend venster. Langdurige flicker 
gebaseerd op een observeringsperiode van 2 uur.

Het gevoel van hinder hangt af van het kwadraat van de amplitude van de variatie vermenigvuldigd met de tijdsduur van de variatie.  
De gevoeligheid van een gemiddelde waarnemer voor lichtvariaties ligt maximaal rond 10 Hz.

20.4. DOOR HET APPARAAT VERDRAGEN DISTRIBUTIEBRONNEN
Zie de aansluitingen § 4.4.

20.5. HYSTERESIS
De hysteresis is een filterprincipe dat gebruikt wordt in de alarmmodus (zie § 12) en in de modus oproepstroom (zie § 11). Een juiste  
afstelling van de hysteresiswaarde voorkomt herhaald veranderen van de toestand wanneer de meting rond de drempelwaarde schommelt.

20.5.1. DETECTIE VAN OVERSPANNING

Voor een hysteresis van bijvoorbeeld 2% zal het retourniveau voor een detectie van overspanning gelijk zijn aan (100% - 2%), ofwel 98% 
van de drempelspanning.
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Figuur 153
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20.5.2. DETECTIE VAN SPANNINGSDIPS OF ONDERBREKINGEN

Voor een hysteresis van bijvoorbeeld 2% zal het retourniveau in het kader van de detectie van een kortstondige spanningsdaling gelijk 
zijn aan (100% + 2%), ofwel 102% van de drempelspanning. 
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Figuur 154

20.6. MINIMALE SCHAALWAARDEN VAN GOLFVORMEN EN MINIMALE RMS-WAARDEN 

Minimale schaalwaarde
(golfvormmodus) Minimale RMS-waarden

Enkelvoudige en samengestelde spanningen 8 V 0,2 V
AmpFlex® A193, MiniFlex MA194 (10 kA) 80 A 8 A
AmpFlex® A193, MiniFlex MA194 (1 kA) 8 A 800 mA
AmpFlex® A193, MiniFlex MA194 (100 A) 800 mA 80 mA
Tang J93 24 A 2 A
Tang C193 8 A 800 mA
Tang PAC93 8 A 800 mA
Tang MN93 2 A 150 mA
Tang MN93A (100 A) 800 mA 80 mA
Tang E94 (10 mV/A) 800 mA 100 mA
Tang E94 (100 mV/A) 80 mA 10 mA
Tang MN93A (5 A) 40 mA 4 mA
Tang MINI94 400 mA 40 mA
Adapters 5 A en Essailec® 40 mA 4 mA

Waarde te vermenigvuldigen met de geldende verhouding (indien geen eenheidsverhouding).
Schaalwaarde = (dynamiek volle schaal) / 2 = (Max - Min) / 2
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20.7. DIAGRAM VAN DE 4 KWADRANTEN 
Dit diagram wordt gebruikt in het kader van de metingen van vermogen en energie (zie § 7 en 8).

Gegenereerd Verbruikt

Figuur 155

20.8. ONTKOPPELINGSMECHANISME VOOR DE VERGARING VAN TRANSIËNTEN
Wanneer er een zoekopdracht naar transiënten wordt opgestart, wordt iedere sample vergeleken met de sample van de voorgaande 
periode. In de norm IEC 61000-4-30 wordt deze surveillancemethode de “methode van het verschuivende venster” genoemd. De vorige 
periode komt overeen met het midden van een virtuele buis; deze wordt als referentie gebruikt. Zodra een monster uit de buis komt, wordt 
deze beschouwd als een ontkoppelend evenement; de voorstelling van de transiënt wordt dan door het apparaat gevangen. De periode 
die aan het evenement vooraf gaat en de drie hierop volgende periodes worden in het geheugen opgeslagen.

Dit is de grafische voorstelling van het ontkoppelingsmechanisme van het vangen van een transiënt:

0

Referentieperiode (voorafgaand  
aan de periode onder toezicht)

Bovenzijde van de virtuele  
referentiebuis

Periode onder toezicht

Onderzijde van de virtuele  
referentiebuis

Ontkoppelend evenement

Figuur 156

De halve breedte van de virtuele buis, voor de spanning en de stroom, is gelijk aan de geprogrammeerde drempelwaarde  
in de configuratie van de transiëntmodus (zie § 3.4.5).
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20.9. VOORWAARDEN VOOR VERGARING IN DE MODUS OPROEPSTROOM
Het vergaren wordt geconditioneerd door een ontkoppelend evenement en een uitschakelingsevenement. Het vergaren stopt automatisch 
in een van de volgende gevallen: 

 ■ de uitschakelingsdrempel wordt bereikt in de afgaande richting,
 ■ het geheugen voor registratie is vol,
 ■ de registratieduur is langer dan 10 minuten in de modus RMS+WAVE,
 ■ de registratieduur is langer dan 30 minuten in de RMS-modus.

De uitschakelingsdrempel voor het vergaren wordt berekend volgens de volgende formule: 
 [Uitschakelingsdrempel [A]]=[Ontkoppelingsdrempel [A]]x(100 - [uitschakelingshysteresis [%]]) ÷ 100

Dit zijn de voorwaarden voor het ontkoppelen en uitschakelen van het vergaren: 

Ontkoppelings-
filter Ontkoppelings- en uitschakelingsvoorwaarden

A1 Ontkoppelingsvoorwaarde <=> [RMS waarde halve periode van A1] >[Ontkoppelingsdrempel]
Uitschakelingsvoorwaarde <=> [RMS waarde halve periode van A1] >[Uitschakelingsdrempel]

A2 Ontkoppelingsvoorwaarde<=> [RMS waarde halve periode van A2] >[Ontkoppelingsdrempel]
Uitschakelingsvoorwaarde <=> [RMS waarde halve periode van A2] >[Uitschakelingsdrempel]

A3 Ontkoppelingsvoorwaarde <=> [RMS waarde halve periode van A3] >[Ontkoppelingsdrempel]
Uitschakelingsvoorwaarde <=> [RMS waarde halve periode van A3] >[Uitschakelingsdrempel]

3 A
Ontkoppelingsvoorwaarde <=>

[de RMS waarde halve periode over een stroom weg] > [Ontkoppelingsdrempel]
Uitschakelingsdrempel <=> [de RMS waarde halve periode over alle stroom wegen] < [Uitschakelingsdrempel]

20.10. HET STOPPEN VAN EEN REGISTRATIE
Als bij de weergave van een lijst registraties (van een trend, een transiënt, oproepstroom, een alarm of toezicht) de einddatum 
rood is, betekent dit dat de registratie niet kon doorgaan tot de geplande einddatum. Er wordt dan naast de rode datum een fout-
code weergegeven. Gebruik om te weten waar het aangegeven foutnummer mee overeenkomt de helptoets .

Voor het registreren van trends, transiënten, oproepstroom of toezicht:
 ■ Code 1: De registratie is gestopt op de geprogrammeerde eindtijd.
 ■ Code 2: Handmatige stop van de registratie.
 ■ Code 3: Geheugen vol.
 ■ Code 4: Andere registratiefout.
 ■ Code 5: Stop van de registratie na het uitschakelen van het apparaat (niveau van de accu te laag en geen netvoeding aanwezig).
 ■ Code 6: Het maximum aantal evenementen (transiënt, oproepstroom) is bereikt.

Voor de alarmregistraties:
 ■ Code 2: Handmatige stop van de registratie.
 ■ Code 4: Andere registratiefout.
 ■ Code 5: Geheugen vol
 ■ Code 6: De registratie is gestopt op de geprogrammeerde eindtijd.
 ■ Code 7: Stop van de registratie na het uitschakelen van het apparaat (niveau van de accu te laag en geen netvoeding aanwezig)
 ■ Code 8: Het maximum aantal evenementen is bereikt.
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20.11. LEXICON
 Wissel- en gelijkstroom- of -spanningscomponent.
 Alleen wisselstroom- of wisselspanningscomponent.
 Alleen gelijkstroom- of gelijkspanningscomponent.

 Inductieve faseverschuiving.

  Capacitieve faseverschuiving.
° Graad.
|    | Absolute waarde.
φVA Faseverschuiving van de enkelvoudige spanning (fasespanning) ten opzichte van de enkelvoudige stroom (lijnstroom).
φUA Faseverschuiving van de samengestelde spanning (lijnspanning) t.o.v. de enkelvoudige stroom (lijnstroom). Uitsluitend 

tweefasen modus met 2 draden.
Σ Waarde van het systeem.
% Percentage.
%f Basiswaarde als referentie (percentage van de basiswaarde).
%r Totale waarde als referentie (percentage van de totale waarde).
A Lijnstroom of ampère-eenheid.
a0 Onbalansfactor in stroom. 
a2 Inverse onbalansfactor in stroom.
A1 Stroom van de fase 1.
A2 Stroom van de fase 2.
A3 Stroom van de fase 3.
A-h Harmonische in stroom. 
AC Wisselstroom- of spanningscomponent.
Acf Piekfactor van de stroom.
Ad Vervormende RMS-stroom.
Adc  Gelijkstroom.
Anom Nominale stroom van de stroomsensoren.
Apk+ Maximale piekwaarde stroom.
Apk- Minimale piekwaarde stroom.
Arms Effectieve stroom.
Athd Totale harmonische vervorming van de stroom.
Athdf Harmonische vervorming van de stroom met de RMS-waarde van de grondtoon als referentie.
Athdr Harmonische vervorming van de stroom met de totale RMS-waarde zonder DC als referentie.
AVG Gemiddelde waarde (rekenkundig gemiddelde).
Bandbreedte: frequentie-interval waarvoor de responsie van een apparaat groter is dan een minimumwaarde. 
Basiscomponent: component waarvan de frequentie de basisfrequentie is.
BTU British Thermal Unit (Britse energie-eenheid).
CF Piekfactor (Crest Factor) in stroom of in spanning: verhouding tussen de piekwaarde en de effectieve waarde van de 

stroom.
cos φ Cosinus van de faseverschuiving van de spanning ten opzichte van de stroom (verplaatsingsfactor– DPF).
D Vervormend vermogen.
DC Gelijkstroom- of spanningscomponent.
DPF Verplaatsingsfactor (cos φ).
DHCP Protocol voor de dynamische configuratie van hosts (Dynamic Host Configuration Protocol).
Drempel spanningsdip: gespecificeerde spanningswaarde om het begin en het einde van een spanningsdip te kunnen detecteren
E Exa (1018)
ED Vervormende energie.
EPDC Gelijkstroomenergie.
EQf Reactieve energie.
EP Actieve energie. 
EN Niet-actieve energie.
ES Schijnbare energie.
FK K-factor. Declassering van de transformator ten opzichte van de harmonischen.
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HLF  Harmonische verliesfactor. Hiermee kan het verlies a.g.v. de harmonischen in de transformatoren gekwantificeerd worden.
Flicker (flikkering) : visueel effect veroorzaakt door variaties in de elektrische spanning.
Frequentie aantal complete spannings- of stroomcycli die in een seconde geproduceerd worden.
G Giga (109 )
GPS Plaatsbepalingssysteem d.m.v. een satelliet (Global Positioning System). 
Harmonischen: spanning of stroom aanwezig in elektrische exploitaties met frequenties die het veelvoud zijn van de basisfrequentie.
Hysteresis verschil in amplitude tussen de heen- en weerwaarden van drempels.
Hz Netfrequentie.
J Joule
k kilo (103)
KF K-factor berekend volgens de norm IEEE C57.110. Geeft de geschiktheid aan van een transformator om gebruikt te worden 

met lasten die niet-sinusvormige stroomwaarden verbruiken.
L Weg (Line).
m milli (10-3)
M  Mega (106) 
MAX Max. waarde berekend over 10 of 12 periodes, al naargelang dat het signaal 50 of 60 Hz is.
MIN Min. waarde berekend over 10 of 12 periodes, al naargelang dat het signaal 50 of 60 Hz is.
ms milliseconde.
MSV Signaleringsspanning op het spanningsnet (Mains Signaling Voltage). 
N Niet-actief vermogen.
Nominale spanning: spanning waarmee een net wordt aangewezen of geïdentificeerd.
NTP Netwerk tijdprotocol (Network Time Protocol) waarmee tijdsynchronisatie mogelijk is via een tijdserver.
P Actief vermogen.
Onbalans van spanning in een meerfasig energienet: toestand waarin de effectieve waarden van de spanningen tussen geleiders 

(basiscomponent) en/of de faseverschillen tussen opeenvolgende geleiders niet alle gelijk zijn.
Onderbreking : spanningsvermindering op een punt van het elektriciteitsnet onder de onderbrekingsdrempel.
P  Peta (1015)
Pdc Gelijkstroomvermogen.
PF Vermogensfactor (Power Factor): verhouding tussen het actieve vermogen en het schijnbare vermogen. 
PF1 Grondtoonvermogensfactor. 
Fase tijdelijke relatie tussen stroom en spanning in de wisselstroomkringen.
PK of PEAK. Max. (+) of min. (-) piekwaarde van het signaal, over 10/12 cycli.
Plt Intensiteit van de lange termijn flicker (Long term severity) berekend over 2 uur.
Pst Intensiteit van de korte termijn flicker (Short term severity) berekend over 10 minuten.
Qf Reactief vermogen.
Rij van een harmonische: heel getal gelijk aan de verhouding tussen de frequentie van de harmonische en de frequentie van de grondtoon.
RMS Effectieve stroom- of spanningswaarde (Root Mean Square). Vierkantswortel van het rekenkundige gemiddelde van de 

kwadraten van de momentane waarden van een grootheid tijdens een specifieke tijdsinterval (200 ms, 1 s of 3 s).
RVC Snel spanningsverschil (Rapid Voltage Change).
S Schijnbaar vermogen.
S-h Harmonischen in vermogen.
Spanningsdip: tijdelijke daling van de amplitude van de spanning op een punt van het elektriciteitsnet onder een gegeven drempel.
Tijdelijke overspanning met industriële frequentie: tijdelijke verhoging van de amplitude van de spanning op een punt van het elek-

triciteitsnet boven een gegeven drempel.
t Relatieve datum van de tijdcursor.
T Tera (1012)
tan φ Tangens van de faseverschuiving van de spanning t.o.v. de stroom.
toe Ton olie-equivalent (nucleair of niet-nucleair).
THD Totale harmonische distorsie (Total Harmonic Distorsion). De totale harmonische vervormingsfactor stelt de verhouding 

voor van de harmonischen van een signaal ten opzichte van de RMS basiswaarde (%f) of ten opzichte van de totale RMS 
waarde zonder DC (%r).

U Samengestelde spanning of spanning tussen fasen.
u0 Onbalansfactor in enkelvoudige spanning. 
u2 Inverse onbalansfactor in enkelvoudige spanning als de nulleider is aangesloten of anders in samengestelde spanning.
U1 = U12 Samengestelde spanning tussen de fasen 1 en 2.
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U2 = U23 Samengestelde spanning tussen de fasen 2 en 3.
U3 = U31 Samengestelde spanning tussen de fasen 3 en 1.
U-h Harmonischen in samengestelde spanning.
Uc Opgegeven voedingsspanning, normaliter Uc = Un.
Ucf Piekfactor van de samengestelde spanning (lijnspanning).
Ud Vervormende samengestelde RMS-spanning.
Udc Samengestelde gelijkspanning.
Udin Opgegeven ingangsspanning, Udin = Uc x verhouding transducer.
Uh Harmonische van de samengestelde spanning.
Upk+ Max. piekwaarde samengestelde spanning.
Upk- Min. piekwaarde samengestelde spanning.
Un Nominale netspanning.

Nominale netspanning

Figuur 157

De spanningsnetten met een nominale spanning 100 V < Un > 1000 V hebben standaard spanningswaarden van:
 ■ Enkelvoudige spanning: 120, 230, 347, 400 V
 ■ Samengestelde spanning: 208, 230, 240, 400, 480, 600, 690, 1000 V

In sommige landen bestaat ook:
 ■ Enkelvoudige spanning: 100, 220, 240, 380 V
 ■ Samengestelde spanning: 200, 220, 380, 415, 600, 660 V

Urms Effectieve samengestelde spanning.
UTC Gecoördineerde Universele Tijd (Coordinated Universal Time).
Uthd Totale harmonische vervorming van de samengestelde spanning.
Uthdf Harmonische vervorming van de samengestelde spanning met de RMS waarde van de grondtoon als referentie.
Uthdr Harmonische vervorming van de samengestelde spanning met de totale RMS waarde zonder DC als referentie.
V Enkelvoudige spanning of fase-nulleider spanning of eenheid volt.
V1 Enkelvoudige spanning op de fase 1.
V2 Enkelvoudige spanning op de fase 2.
V3 Enkelvoudige spanning op de fase 3.
V-h Harmonischen in enkelvoudige spanning.
VA Eenheid voltampère.
VAh Eenheid voltampèreuur.
var Eenheid reactieve voltampère.
varh Eenheid reactieve voltampèreuur.
Vcf Piekfactor van de enkelvoudige spanning.
Vd Vervormende enkelvoudige RMS-spanning.
Vdc Enkelvoudige gelijkspanning.
Vpk+ Maximale piekwaarde enkelvoudige spanning.
Vpk- Minimale piekwaarde enkelvoudige spanning.
Vh Harmonische van de enkelvoudige spanning.
VN Enkelvoudige spanning op de nulleider.
Vrms Effectieve enkelvoudige spanning.

Elektriciteitsnet

Nominale 
spanning van het net.

Opgegeven 
voedingsspanning.

Opgegeven 
ingangsspanning.

Un
Toeleveringscontract 

elektriciteit

Uc
Meettransformator

Udin
Meetapparaat Controleapparaat Apparaat voor 

rapport

Elektrisch 
ingangssignaal

Te meten 
ingangssignaal Meetresultaat Controle 

van de meting
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Vthd Totale harmonische vervorming van de enkelvoudige spanning.
Vthdf Harmonische vervorming van de enkelvoudige spanning met de RMS-waarde van de grondtoon als referentie.
Vthdr Harmonische vervorming van de enkelvoudige spanning met de totale RMS-waarde zonder DC als referentie.
W Eenheid watt.
Weg et fase: een meetweg komt overeen met een capaciteitsverschil tussen twee geleiders. Een fase komt overeen met een enkel-

voudige geleider. In de meerfasen systemen kan een meetweg zich bevinden tussen twee fasen of tussen een fase en 
de nulleider, of tussen een fase en de aarde, of tussen de nulleider en de aarde.

Wh  Eenheid wattuur.

20.12. DE AFKORTINGEN
Prefixen (van de eenheden) van het Internationale Stelsel (I.S.) 

Prefix Symbool Vermenigvuldigingsfactor

milli m 10-3

kilo k 103

Mega M 106

Giga G 109

Tera T 1012

Peta P 1015

Exa E 1018
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