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Głównym zadaniem nowego laboratorium oraz 
prowadzonych w nim badań będzie sprawdzenie, 
czy innowacyjne technologicznie rozwiązania, 
proponowane przez przedsiębiorców skupionych 
w ramach Powiązania z Pomorską Specjalna Stre-
fą Ekonomiczną, są zgodne z standardami bez-
pieczeństwa, odpowiadają normom unijnym  i są 
efektywne energetycznie.  W celu zrealizowania 
głównego celu laboratorium, jakim jest sprawdze-
nie nowych technologii i urządzeń elektrycznych 
jesteśmy na etapie przygotowania laboratorium 
do akredytacji przez jednostkę nostryfikującą (np. 
Polskie Centrum Akredytacji), która to jednostka 
może nadać laboratorium certyfikat jakości na 
zgodność z normami PN-EN ISO/IEC 17025:2001.    
           
Laboratorium Badawcze, jako jednostką akre-
dytowana w zakresie następujących Dyrektyw 
Nowego Podejścia (certyfikacja dla oznakowania 
CE), będzie sprawdzić urządzenia na zgodność  
z dyrektywami:
•	 Dyrektywa niskonapięciowa LVD (bezpie-

czeństwo elektryczne)- 2006/95/WE ,
•	 Dyrektywa EMC (kompatybilność elektroma-

gnetyczna) - 2004/108/WE. 

Szanowni 
Państwo,
Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6, po-
wstało przy współudziale Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej i Wydziału Elektrotechniki  
i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach 
projektu POIG 5.1 o nazwie MOLANOTE (Moduło-
we Laboratoria Nowoczesnych Technologii Ener-
gooszczędnych)  i jest zlokalizowane w budyn-
kach przy ul. Sobieskiego 5 i 7 w Gdańsku. 

W założeniu laboratorium jest projektem komer-
cyjnym. Może świadczyć usługi w cenie 20-30% 
niższej niż ceny rynkowe, ze względu na to , że 
urządzenia pomiarowe zostały w całości zakupio-
ne w ramach projektu unijnego. Głównym benefi-
cjentem i właścicielem laboratorium jest Pomor-
ska Specjalna Strefa Ekonomiczna („PSSE”), zaś 
Politechnika Gdańska jest operatorem laborato-
rium.
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Dzięki urządzeniom niemieckiej firmy EmTest 
są możliwe badania mikrogeneratrów zgodnie  
z normą: PN EN 50438 – Wymagania dla instalacji 
mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równole-
głego przyłączania do publicznych sieci dystrybu-
cyjnych niskiego napięcia.

Laboratorium LAB-6 ponad to będzie świadczyć: 
usługi audytorskie, usługi  w zakresie prac badaw-
czo-rozwojowych, szkolenia, usługi doradcze i pro-
jektowe w obszarze budowy urządzeń elektrycz-
nych, energetyki odnawialnej, instalacji domu 
energooszczędnego, efektywności energetycznej 
oraz generacji rozproszonej (biogazownie, farmy 
wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne).

Posiadamy dobrze przygotowana kadrę i zaplecze 
w postaci pracowników Wydziału Elektrotechniki 
i Automatyki.  W laboratorium niemal wszystkie  
urządzenia pomiarowe są przenośne i umożliwia-
ją przeprowadzenie badań w dowolnym miejscu w 
Polsce i za granicą. 

Laboratorium może wykonywać badania niezbęd-
ne do przeprowadzenia audytów:
•	 energetycznych budynków,
•	 elektroenergetycznych urządzeń i linii tech-

nologicznych,
•	 efektywności energetycznej na potrzeby bia-

łych certyfikatów.  
 

dr inż. Mirosław Włas
Kierownik Laboratorium LAB-6 

Zapraszamy 
do współpracy 
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Laboratorium Inteligentnej 
Energetyki LAB-6

Podstawowym zadaniem nowego laboratorium oraz prowadzonych w nim badań będzie sprawdzenie czy nowe 
urządzenia elektryczne, są zgodne z standardami bezpieczeństwa i mogą być wprowadzone do sprzedaży na rynku 
polskim i Unii Europejskiej. Swobodny przepływ towarów na rynku może dotyczyć tylko wyrobów bezpiecznych, 
niezagrażających zdrowiu, życiu człowieka oraz środowisku i oznaczonych zgodnie z przepisami oznaczeniem CE. 
Certyfikat zgodności CE oznacza wyprodukowanie wyrobu zgodnie z dyrektywami, przepisami i normami Unij-
nymi. Laboratorium Badawcze LAB-6 będzie wykonywać badania, na podstawie których producenci i importerzy 
urządzeń elektrycznych będą mogli uznać swoje produktu za bezpieczne i nadać oznaczenia CE.

Drugim nie mniej ważnym zadaniem laboratorium będzie sprawdzenie efektywności energetycznej, jakości ener-
gii oraz współpracy odnawialnych źródeł z siecią energetyczna.     
 

          

Laboratorium Badawcze wyposażone jest w następujące stanowiska pomiarowe:

Do badań EMC i LVD:

1. Stanowisko do pomiarów emisji zaburzeń przewodzonych oraz do badania odporności urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej zgod-
nych z wymaganiami aktualnej normy IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2,

2. Stanowisko do badania odporności na udary napięcia (surge – zgodnie z IEC/EN 61000-4-5), serie szybkich 
elektrycznych stanów przejściowych (electrical fast transients – „burst” – zgodnie z IEC/EN 61000-4-4), 

3. Stanowisko do badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych zasilanych z sieci prądu prze-
miennego jedno- i trójfazowej (o napięciu znamionowym do 400VAC i prądzie znamionowych do 32A na fazę) 
oraz zasilanych napięciem stałym (min. 1000V / 32A ) na zapady, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania,

4. Stanowisko do badania odporności urządzeń elektronicznych i elektrycznych na wyładowania elektryczności 
statycznej o poziomach do 16,5 kV,

5. Stanowisko do badania wymagań dyrektywy niskonapięciowej LVD i dyrektywy hałasowej. Dodatkowo po-
miar natężenia światła, wilgotności i temperatur,

Do badań efektywność energetycznej: 

6. Stanowisko do badania jakości energii zgodnie z normą PN-IEC 50160 takich urządzeń jak: panele fotowolta-
iczne, kogeneratory, agregaty rezerwowe, elektrownie wiatrowe, przekształtniki energoelektroniczne

7.  Stanowisko do badań termowizyjnych
8. Stanowisko do badania układów cieplnych, gazowych, kogeneratorów, agregatów chłodniczych zgodnie z wy-

maganiami norm efektywności energetycznej w celu określenia sprawności układów cieplnych i gazowych, 
jakości energii elektrycznej i cieplnej, hałasu oraz efektywności energetycznej.

9.  Stanowisko do badań instalacji elektrycznych i oświetlenia elektrycznego
10.  Stanowisko do systemu zarządzania energią z oprogramowaniem bazodanowym.
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Badania EMC i LVD

Pomiary emisji zaburzeń przewodzonych oraz do badania odporności urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia przewodzone, indukowane przez 
pola o częstotliwości radiowej zgodnych z wymaganiami aktualnej normy IEC/EN 
61000-4-6, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, 

1

Badanie produktu jest zgodne z  Dyrektywa EMC 
2004/108/WE dotycząca kompatybilności elek-
tromagnetycznej. Jeżeli takie urządzenie spełnia 
dyrektywę co oznacza, że urządzenie nie emituje 
zaburzeń o takim poziomie który mógł by zakłócić 
pracę innych urządzeń w jego otoczeniu.
Procedura badania zawiera:
•	 sprawdzenie laboratoryjnych warunków od-

niesienia;
•	 wstępne sprawdzenie poprawności działania 

sprzętu;
•	 wykonanie badania;
•	 ocenę wyników badania.

PARAMETRY TECHNICZNE: 
Badania będą prowadzona za pomocą urządzenia: 
Symulator Zakłóceń przewodzonych model : CWS 
500N1.3 firmy  Emtest, Analizator Zakłóceń prze-
wodzonych 9010 firmy PMM, Oscyloskop RTO1024 
firmy Rohde & Schwarz

Podstawowe parametry techniczne :
•	 zgodny z IEC/EN 61000-4-6 edycja 3 i IEC/EN 

61000-4-6 edycja 4 (która dopiero będzie obo-
wiązywać)

•	 miernik mocy sygnału 9kHz – 1GHz
•	 wzmacniacz 80W, 10kHz-400MHz
•	 automatyczna kalibracja poprzez wbudowa-

ny miernik mocy
•	 wyposażony w komplet akcesoriów sprzęga-

jących i odsprzęgających (np. klamra EM 101) 
idealnych do testowania np. interfejsów ko-
munikacyjnych

•	 współpraca z oprogramowaniem PC przezna-
czonym do zaawansowanej analizy badanych 
przebiegów
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Badania odporności na udary napięcia (surge – zgodnie z IEC/EN 61000-4-5), serie 
szybkich elektrycznych stanów przejściowych (electrical fast transients – „burst” – 
zgodnie z IEC/EN 61000-4-4)

Badanie dotyczy wymagań odporności sprzętu oraz metod badań i zakresu 
zalecanych poziomów probierczych w odniesieniu do jednokierunkowych 
udarów powodowanych przez przepięcia łączeniowe i piorunowe stany przej-
ściowe. Określono kilka poziomów probierczych odnoszących się do różnych 
warunków środowiskowych i instalacyjnych. Celem badania jest ustalenie 
wspólnego odniesienia do oceny działania sprzętu, którego linie zasilające  
i połączeniowe są narażone na zaburzenia o dużej energii

PARAMETRY TECHNICZNE:  
Badania będą prowadzona za pomocą urządzenia:  Generator impulsów/uda-
rów model : UCS 500 N5.7 firmy Emtest

Podstawowe parametry techniczne :
•	 generator serii elektrycznych stanów przejściowych zgodnie z EN61000-

4-4 edycja 2 i 3 (do 5,5kV)
•	 generator impulsów udarowych zgodnie z EN61000-4-5
•	 generator zapadów, zaników i szybkich zmian napięcia wg. EN61000-4-11
•	 wraz z klemami sprzęgającymi (pojemnościowe i EM) pozwala także na 

testy dotyczące pól magnetycznych

2
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Na sprzęt elektroniczny i elektryczny mogą wpły-
wać spadki napięcia, krótkie przerwy i zmiany na-
pięcia. Spadki i przerwy są spowodowane przez 
bledy w sieci energetycznej, w instalacjach lub 
spowodowane przez nagłe obciążenia sieci. Testy 
tych zjawisk muszą udowodnić, że urządzenia nie 
wchodzą w niebezpieczne warunku pracy przy 
tego typu zjawiskach.
Procedura badania zawiera:
•	 sprawdzenie laboratoryjnych warunków od-

niesienia;
•	 wstępne sprawdzenie poprawności działania 

sprzętu;
•	 wykonanie badania;
•	 ocenę wyników badania.

PARAMETRY TECHNICZNE:  
Badania będą prowadzone za pomocą urządzenia: 
Symulator awarii zasilania model : PFS 503N32 
firmy Emtest.

Podstawowe parametry techniczne:
•	 generator zaników, krótkich przerw i wahań 

napięcia
•	 zgodność z normą EN/IEC 61000-4-11 edycja2 
•	 zgodność z normą EN/IEC 61000-4-34 dla te-

stów połączeń trójkąt i gwiazda
•	 testy w zakresie napięć 3x690V AC i 600V DC
•	 nominalny prąd 100A na fazę
•	 bardzo bogate możliwości tworzenia schema-

tów testów i ich późniejszego przeprowadza-
nia

Badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych zasilanych z sieci  
prądu przemiennego jedno i trój fazowego (o napięciu znamionowym do 400VAC  
i prądzie znamionowym 32A) na zapady, krótkie przerwy z zmiany zasilania3
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Badanie polega na ustaleniu wspólnych i odtwa-
rzalnych podstaw do oceny działania sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, który narażony 
jest na wyładowania elektrostatyczne. Przedmiot 
normy obejmuje ponadto wyładowania elektro-
statyczne, które mogą występować między perso-
nelem i obiektami znajdującymi się blisko rozwa-
żanego sprzętu. 
Procedura badania zawiera:
•	 sprawdzenie laboratoryjnych warunków od-

niesienia;
•	 wstępne sprawdzenie poprawności działania 

sprzętu;
•	 wykonanie badania;
•	 ocenę wyników badania.

PARAMETRY TECHNICZNE:  
Badania będą prowadzona za pomocą urządzenia: 
DITO Symulator ESD firmy  EMTEST .

Podstawowe parametry techniczne :
•	 przeznaczony do symulowania wyładowań 

elektrostatycznych z ludzkiego ciała
•	 wykonuje testy zgodnie z normą 61000-4-2, 

-6-1 i -6-2
•	 szereg unikalnych funkcji (np. jednoczesne 

wykonanie serii testów) przyspieszających 
proces szukania słabych stron EUT

•	 rejestracja w wewnętrznej pamięci wyników 
pomiarów

•	 energia akumulatora wystarcza do wygenero-
wania do 50000 impulsów o napięciu 16,5kV

Badania odporności urządzeń elektronicznych i elektrycznych na wyładowania 
elektryczności statycznej o poziomach do 16,5 kVA4
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Dyrektywa LVD dotyczy każdego sprzętu elektrycznego przeznaczonego do 
użytku przy napięciu w zakresie pomiędzy 50V i 1000V prądu przemiennego lub 
stałego, z wyłączeniem sprzętu i zjawisk wymieniowych w dyrektywie (na ogół 
będących przedmiotem innych dyrektyw). Dyrektywa LVD jest jedną z dyrektyw 
mających często zastosowanie w procesie oznakowania CE wyrobu elektronicz-
nego, w szczególności jeżeli wyrób jest zasilany napięciem sieciowym 230 VAC  
i zawiera aktywne układy elektroniczne, cyfrowe i/lub analogowe.

Procedura badania zawiera:
•	 sprawdzenie laboratoryjnych warunków odniesienia;
•	 wstępne sprawdzenie poprawności działania sprzętu;
•	 wykonanie badania;
•	 ocenę wyników badania.
•	 certyfikację

PARAMETRY TECHNICZNE:   
Tester parametrów elektrycznych i bezpieczeństwa elektrycznego model  
COMPACT TESTER KT 3881H firmy SPS ELECTRONIC

Podstawowe Parametry techniczne :
Tester HV /PE AC + DC
•	 napięcia testowe: 0,1..2,5 / 0,2..5 kV AC 6kV DC
•	 pomiar rezystancji izolacji  z funkcją BURN
•	 zakres pomiarowy: 1, 10, 100 MOhm 
•	 omomierz 
•	 pomiar połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem ³200mA
•	 osiem zakresów pomiarowych od 200 mOhm do 2 Mohm.
•	 testy zgodnie z normą EN 60335 dotyczy urządzeń elektrycznych do użyt-

ku domowego 
•	 testy zgodne z normą EN 60204 dotyczy wyposażenie elektroniczne  

i elektryczne oraz układy di maszyn nieprzenośnych w ręku, włączając 
grupę maszyn pracujących w sposób skoordynowany 

Normy według których możemy przeprowadzić badania: EN 50106,EN 50144, 
EN 60204, EN 60335,EN 60598, EN 60601, EN 61010, EN 61029 ,IEC 60065 ,IEC 
60598 ,IEC 60745 , VDE 0411 

Badania wymagań dyrektywy niskonapięciowej LVD5
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Przedmiotowe pomiary wykonywane są przy wykorzystaniu analizatora ja-
kości energii elektrycznej PQBOX 200. PQBOX jest analizatorem o najwyższej 
klasie dokładności pomiarowej, zaliczony został do klasy „A” normy IEC 61000-
4-30, umożliwia rejestrację oraz badanie wszystkich parametrów napięcia, 
ułatwia wyszukiwanie, przewidywanie, zapobieganie i usuwanie problemów 
w systemach zasilania energetycznego. Pomiary mogą być wykonywane na 
niskim, średnim lub wysokim napięciu (przy wykorzystaniu przekładników 
napięciowych i prądowych). Wykorzystanie analizatora umożliwia również 
przeprowadzenie analizy napięcia, prądu i mocy, pomiar obciążenia i energii, 
rejestrację i analizę stanów nieustalonych. Zarejestrowane wyniki pomiarów 
mogą być odnoszone do wymagań normy PN-EN 50160 , Instrukcji Ruchu i Eks-
ploatacji Sieci Dystrybucyjnej lub innych szczegółowych wymagań określo-
nych przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

PARAMETRY TECHNICZNE: 
Badania będą prowadzone za pomocą urządzenia: Analizator jakości energii 
model PQ-Box200 firmy A-Eberle oraz Analizor Mocy 3337 firmy Hioki

Podstawowe parametry techniczne PQ BOX 200:
•	 analizator jakości energii klasy A
•	 w pełni zgodny z IEC61000-4-30 rel.2
•	 pomiary według normy EN60160
•	 pomiar 3fazowy + linia N + dodatkowe wejście (np. prąd w PE, tempera-

tura)
•	 częstotliwość pomiarów 41kHz
•	 zaawansowane funkcje analizowania        stanów przejściowych (2MHz, 

zakres 5kV)
•	 FFT do 20kHz
•	 komplet 4 cewek Rogowskiego 3000A
•	 zestaw 4 sond 20/200A 
•	 sonda DC (pomiar w oparciu o zajwisko Halla) 

Podstawowe parametry techniczne HIOKI 3337:
•	 bezpośredni pomiar napięcia 3f do 1kV 
•	 bezpośredni pomiar prądu 3f do 65A
•	 możliwość podłączenia zewnętrznych sond
•	 dokładność 0,1% (także dla bardzo małych obciążeń) 
•	 zakres od 2 mA do 65A
•	 pasmo od DC do 100kHz
•	 próbkowanie 700kHz, 16bit
•	 pomiar harmonicznych (do 50-tej) zgodnie z IEC61000-4-7
•	 współpraca z oprogramowaniem na PC (analiza i rejestracja danych) 

Badania efektywności energetycznej

Badanie jakości energii1
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Badanie polega na wizji lokalnej w siedzibie klienta. Tam za pomocą kamery 
termowizyjnej dokonuje się sprawdzenia temperatur wszystkich miejsc w in-
stalacji elektrycznej, gdzie potencjalnie mogą wystąpić problemy związane  
z przegrzaniem elementów elektrotechnicznych. Wykonane oględziny wyma-
gają następnie ich interpretacji i wyciągnięcia wniosków na temat przyczyn 
nieprawidłowości. 

PARAMETRY TECHNICZNE: 
•	 Kamera termowizyjna FLIR E40
•	 rozdzielczość matrycy bolometrycznej 160*120
•	 zakres mierzonych temperatur: -20 do 650°C
•	 czułość < 0.07°C
•	 odświeżanie 60Hz
•	 wyświetlacz dotykowy 320*240
•	 kamera światła widzialnego 3,1Mpix
•	 zaawansowane techniki wzbogacania obrazu termograficznego z obra-

zem naturalnym
•	 wskaźnik laserowy
•	 komunikacja Wi-Fi 
•	 jednoczesny zapis obu typów obrazów
•	 dużo funkcji pomiarów automatycznych (min, max, zakresy, uśrednianie)
•	 rozbudowane oprogramowanie PC przeznaczone do obróbki zapisanych 

obrazów

Badanie termowizyjne2



14 M O L A N O T E

Badanie ma na celu określenie sprawności układu kogeneracyjnych, jakości energii elektrycznej i ciepl-
nej oraz zdolność pracy na sieć wydzieloną. 

Procedura badania zawiera:
•	 sprawdzenie laboratoryjnych warunków odniesienia,
•	 wstępne sprawdzenie poprawności działania sprzętu, 
•	 wykonanie badania,
•	 ocenę wyników badania.

Badania będą wykonywane przy pomocy bezinwazyjnego ciepłomierza model : FLUXUS F601 firmy 
FLEXIM, Analizator biogazu model : AwiFLEX Cool+ firmy Awite, oraz analizatora energii PQ-BOX 200 
firmy A-eberle.

PARAMETRY TECHNICZNE: 
Przenośny przepływomierz/ciepłomierz bezinwazyjny model : FLUXUS F601 firmy FLEXIM
Podstawowe parametry techniczne :
•	 pomiar przepływu z funkcją pomiaru ilości ciepła na średnice DN15...DN150. 
•	 temperatura maksymalna Tmax=130°C.
•	 zakres pomiarowy 0,01 ... 25 m/s,
•	 dokładność pomiaru:  ± 1,2 % wskazań ± 0,01 m/s
•	 dwa kanały pomiarowe, do współpracy z bezinwazyjnymi sondami ultradźwiękowymi do cieczy
•	 2 wejścia temperaturowe Pt100/Pt1000
•	 możliwość współpracy z sondą grubościomierza
•	  wskazania: przepływu objętościowego, przepływu masowego, prędkości przepływu, energii ciepl-

nej, licznika przepływu objętościowego i masowego, ilości ciepła

Badanie układów cieplnych,  gazowych,  kogeneratorów,  agregatów chłodniczych3
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Badania natężenia hałasu wykonuje się ze wzglę-
du na ochronę środowiska, oraz np. ochrony zdro-
wia pracowników. 
Procedura badania zawiera:
•	 sprawdzenie laboratoryjnych warunków od-

niesienia,
•	 wstępne sprawdzenie poprawności działania 

sprzętu,
•	 wykonanie badania,
•	 ocenę wyników badania.

PARAMETRY TECHNICZNE: 
Analizator dźwięku DSA-50 firmy SONOPAN
•	 1 klasa dokładności
•	 praca zgodna z normą PN-EN 61260:2000/

A1:2004
•	 tryb pracy: miernik poziomu dźwięku, analiza-

tor oktawowy, analizator 1/3 oktawowy
•	 zakres pomiarowy: 20-135dB(A)
•	 funkcja dozymetru hałasu
•	 wizualizacja charakterystyk bezpośrednio na 

graficznym wyświetlaczu urządzenia
•	 konstrukcja odporna na warunki atmosfe-

ryczne

Badanie natężenia hałasu4

Analizator biogazu model : AwiFLEX Cool+ firmy Awite
Podstawowe parametry techniczne :
Na podstawie wartości przepływu chwilowego oraz danych dotyczących składu mieszanki (CH4, CO2), 
analizator oblicza:
•	 wartość kaloryczną spalanego gazu,
•	 przepływ metanu, 
•	 przepływ energii,
•	 sensor do pomiaru metanu CH4, zakres pomiarowy od 0 – 100%obj, powtarzalność +/- 0,2%
•	 sensor do pomiaru dwutlenku węgla CO2, zakres pomiarowy od 0 – 100%obj, powtarzalność +/- 0,2%
•	 sensor do pomiaru siarkowodoru H2S: zakres pomiarowy od 0 – 20ppm , powtarzalność +/- 2,5%
•	 zakres pomiarowy od 0 – 200ppm , powtarzalność +/- 2,5%, zakres pomiarowy od 0 – 1500ppm , po-

wtarzalność +/- 1,0%, zakres pomiarowy od 0 – 3000ppm , powtarzalność +/- 1,0%, zakres pomiaro-
wy od 0 – 5000ppm , powtarzalność +/- 1,0%, zakres pomiarowy od 0 – 20 000ppm , powtarzalność 
+/- 1,0%, zakres pomiarowy od 0 – 50 000ppm , powtarzalność +/- 1,0%



16 M O L A N O T E

Badanie ma na celu określenie sprawności instalacji elektrycznej niskiego napięcia
Procedura badania zawiera:
•	 oględziny miejsca instalacji,
•	 wstępne sprawdzenie poprawności działania sprzętu pomiarowego,
•	 wykonanie badania,
•	 ocenę wyników badania.
 
Badania instalacji elektrycznej wykonujemy z wykorzystaniem urządzeń firmy Sonel:
•	 MPI-530 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej
•	 Miernik rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu MRU-200 
•	 Miernik rezystancji izolacji MIC 5010
•	 Miernik impedancji pętli zwarcia MZC 310S 

 
 
PARAMETRY TECHNICZNE: 
Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej MPI-530
•	 pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 23A z rozdzielczością 0,001W 
•	 badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B o prądach znamionowych do 1000mA
•	 pomiar rezystancji izolacji napięciem do 1000V. Pomiar do 10GW 
•	 niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem ³200mA
•	 pomiary rezystancji uziemienia trzema metodami (techniczne 3p 4p, dwucęgowa)
•	 pomiar natężenia oświetlenia
•	 pomiar i rejestracja U, f, I, cosj, P, Q, S, harmonicznych U i I (do 40tej), THD
•	 rejestracja pomiarów i ich przesyłanie do PC

Miernik rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu MRU-200 
•	 rezystancji uziemień z wykorzystaniem elektrod pomocniczych,
•	 rezystancji uziemień z wykorzystaniem elektrod pomocniczych i cęgów (do pomiaru uziemień 

wielokrotnych),
•	 rezystancji uziemień z wykorzystaniem podwójnych cęgów (do pomiaru uziemień, gdy nie jest 

możliwe zastosowanie elektrod pomocniczych),
•	 uziemień metodą udarową (bez konieczności rozłączania mierzonych uziomów),
•	 rezystywność gruntu (metodą Wennera),
•	 prądu z wykorzystaniem cęgów (np. upływu) oraz cęgów elastycznych (cewka Rogowskiego)
•	 prądów uszkodzeniowych,
•	 pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych (spełniający wymogi PN-EN 60364 - 

6-61:2000 pkt 6.12.2) z funkcją autozerowania - prądem 200 mA.

Badanie instalacji elektrycznej5
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Miernik rezystancji izolacji MIC 5010
•	 rezystancji izolacji – napięciem wybieranym spośród 100, 250, 500, 1000, 2500 lub 5000 V.
•	 rezystancji izolacji – dowolnym, wybranym przez użytkownika napięciem z zakresu 50..5000 V 

(z krokiem 10 lub 25 V).
•	 współczynników DAR, PI lub Ab1, Ab2.
•	 rezystancji izolacji napięciami narastającymi schodkowo (SV)
•	 wskaźnika rozładowania dielektryka (DD).
•	 ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem ≥200 mA,
•	 umożliwia ustawiane limitu minimalnej rezystancji izolacji i maksymalnej rezystancji RCONT

Miernik impedancji pętli zwarcia MZC 310S 
•	 Pomiary bardzo małych impedancji pętli zwarcia (z rozdzielczością 0,1 mΩ) prądem rzędu 150 A 

przy 230 V; maksymalnie 280 A przy 440 V lub pomiary prądem rzędu 23 A przy 230 V, maksymal-
nie 42 A przy 440 V.

•	 pomiary w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380 V i 230/400 V o częstotliwościach 45 
-65 Hz,

•	 możliwość pomiaru w obwodzie zwarciowym: faza-faza, faza-ochronny, faza-neutralny,
•	 rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego przy obliczeniach prądu zwarciowego,
•	 metoda czteroprzewodowa, brak konieczności kalibracji przewodów (pomiar 150/280 A).
•	 możliwość zmiany długości przewodów pomiarowych (pomiar 23/42 A)
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Badanie ma na celu określenie poprawności roz-
kładu i natężenia oświetlenia
 w miejscach użyteczności publicznej, zakładach 
pracy, itp.
Procedura badania zawiera:
•	 oględziny miejsca instalacji,
•	 wstępne sprawdzenie poprawności działania 

sprzętu pomiarowego,
•	 wykonanie badania,
•	 ocenę wyników badania.

PARAMETRY TECHNICZNE:
Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji 
elektrycznej i oświetlenia MPI-530 wraz z sondą 
luksomierza LP1-WS-06
•	 pomiar z błędem podstawowym ±5% w.m. +2 

cyfry
•	 rozdzielczość : od 0,1lx (dla zakresu 0,1lx … 

99,9lx) , do 0,1klx (dla zakresu 10,0klx … 19,9klx)
•	 rejestracja pomiarów i ich przesyłanie do PC 

Badanie natężenia oświetlenia

Stanowisko do systemu zarzą-
dzania energią z oprogramowa-
niem bazodanowym

Oprogramowanie SCADA (ang. supervisory control 
and data acquisition) zakupione do Laboratorium 
LAB6 umożliwia wprowadzenie efektywnego 
systemu do zarządzania energią elektryczna dla 
kilkudziesięciu odbiorców energii elektrycznej  
o łącznym rocznym wolumenie około 100GWh lub 
jest przygotowane do obsługi sieci energetycznej 
15kV na powierzchni odpowiadającej Rejonowi 
Energetycznemu lub sieci energetycznej 110kV na 
powierzchni Zakładu Energetycznego. Zainstalo-
wane na serwerach oprogramowanie  SCADA nazy-
wa się Zenon firmy Coap-Data. Jest ono kompaty-
bilne z normą ISO 50001.

System SCADA o nawie Zenon składa się z czterech 
odrębnych modułów  :
•	 zenon Analyzer – System do Dynamicznego 

Raportowania
•	 zenon Supervisory – Niezależny System SCA-

DA
•	 zenon Operator – Ergonomiczny HMI (ang. 

Human Machine Interface) System
•	 zenon Logic – Zintegrowany system Soft-PLC 

(IEC 61131-3)

Oprogramowanie zawiera gotowe protokoły ko-
munikacyjne międzynarodowych standardów: 
SNMP, IEC 61850 Client/Server and GOOSE – KEMA 
Certyfikat, IEC 61400-25, IEC 60870-5 (101/103/104), 
IEC 61508, IEC 62056-21, MODBUS Energy, IEEE 
C37.118 (Synchrophasor), Profinet, Profibus, So-
ftNet, Modbus Slave/Server, OPC/OPC UA Server, 
SQL Server, dodatkowo oprogramowanie zawiera 
do dyspozycji około 300 różnych protokołów ko-
munikacyjnych dla takich producentów jak: Sie-
mens, ABB, Areva, Schneider Electric, GE idp.

6 7
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