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 ساخت کشور سوئد UNIPOWER کیفیت توانپرتابل مشخصات فنی آناالیزر 

UNILYZER 900 - Power Quality Analyzer – Made in Sweden 

 

 (Voltage Channels) های ولتاژ مشخصات فنی کانال 

 ورودی ولتاژکانال  4دارای  -1

 wire –Direct,2PT,3PT ،3 wire- Direct,2PT,3PT ،Single phase ،Split Phase 4قابلیت اتصال دستگاه به صورت  -2

 درصد 1/0بیت و دقت  24با رزولوشن  ولت 1000تا  0ولتاژ ورودی دستگاه  -3

 هرتز 50در فرکانس  نمونه در هر سیکل 5000برداری  نرخ نمونهدارا بودن  -4

 کیلو هرتز 5با پهنای باند  Anti-Aliasing Filterدارا بودن  -5
 

 (High speed voltage channelsهای ولتاژ در مد گذرا ) مشخصات فنی کانال 

 براساس زمان گذرا  نمونه در هر سیکل 31000 تا برداری نمونه امکانتشخیص گذراهای ولتاژ با  -6

 در صورت تریگر شدن طور همزمانبه  ی ولتاژ و جریانها ثبت شکل موج -7

 Anti-Aliasing Filterدارا بودن  -8
 

 (inputs Current)های جریان مشخصات فنی کانال 

 جریانکانال ورودی  (Optional) 4یا  3دارای  -9

 wire –Direct,2CT,3CT ،3 wire- Direct,2CT,3CT ،Single phase ،Split Phase 4قابلیت اتصال دستگاه به صورت  -10

 درصد 1/0بیت و دقت  24با رزولوشن ورودی دستگاه  جریان -11

 هرتز 50در فرکانس  نمونه در هر سیکل 5000برداری  نرخ نمونهدارا بودن  -12

 Anti-Aliasing Filterدارا بودن  -13
 

 (Selected calculated parameters)پارامترهای الکتریکی محاسبه شده توسط دستگاه 

 ضریب توان هارمونیکی و اهری، ضریب توان، توان ظراکتیوتوان ، توان اکتیو، ، فرکانسولتاژ، جریانپارامترهای  گیری اندازه -14

 راکتیو، انرژی ظاهری و انرژی اکتیو ،بصورت همزمان

 IEC 61000-4-30مطابق استاندارد  Aبا کالس دقت  توان گیری پارامترهای کیفیت اندازه -15

 100تا مرتبه دستگاه   Real Timeافزار  های ولتاژ و جریان در نرم نمایش هارمونیک -16

  IEC 61000-4-30مطابق استاندارد  Aبا کالس دقت  50تا مرتبه های ولتاژ و جریان  ذخیره مقادیرهارمونیک -17

 ای ثانیه 3ترانسفورمر و حداکثر  THD-F K-factor , THD-Odd ,THD-Even ,THD-I, TDD ,THD-R,های  محاسبه شاخص -18

 ولتاژ و جریان بصورت مجزا هارمونیکیگیری زاویه  اندازه -19

 ها ها به منظور تعیین جهت آن محاسبه زاویه و توان هارمونیک -20

  IEC 61000-4-15و  IEC 61000-4-30استاندارد  مطابق Aبا کالس دقت  Pltو  Pstهای فلیکر  گیری شاخص اندازه -21

 جریانهای توالی مثبت، منفی و صفر ولتاژ و  محاسبه عدم تعادل و مولفه -22

 IEC 61000-4-30و  IEC 61000-3-7مطابق استاندارد ( RVC=Rapid Voltage Change) قابلیت ثبت تغییرات سریع ولتاژ -23

 نمونه در هر سیکل 256ا دقت ها ب پدیده و جریان سازی شکل موج ولتاژ ذخیرهو  مدت  کوتاهو  های بلند مدت پدیدهثبت  -24
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 (Disturbance direction detection)-(Sag & Swell)تعیین جهت و منشاء پدیده های کوتاه مدت  -25

 و گذراها و ... (Sag & Swellپدیده های کوتاه مدت )برداری  قابلیت تعیین حد تریگر به منظور نمونه -26

 

 (Memory capacity)حافظه دستگاه 

 با کمترین فضا ذخیره اطالعات در حافظه داخلی -27
 

 

 (Communication)ارتباط با دستگاه 

 Ethernetو  USB، Wifi ارتباط از طریق برقراری -28

 

 (Standard Compliance)المللی مطابقت با استانداردهای بین 

 EN50160 , IEC 61000-2-2 , IEC 61000-2-12کیفیت ولتاژ مطابق استانداردهای   -29

 IEC 61000-4-30 , IEC 62586-2 , IEC 61000-4-7 , IEC 61000-4-15کیفیت توان مطابق استانداردهای  -30

 

 (General Data)مشخصات عمومی دستگاه 

 W=175 mm , H=50 mm , D=109 mmابعاد دستگاه   -31

 گراد + درجه سانتی55گراد تا  درجه سانتی -10دمای کاری دستگاه از  -32

 درصد 98درصد تا  10قابلیت تحمل رطوبت از  -33

 65دستگاه برابر  IPحفاظت محیطی  -34

 کیلوگرم 7/0وزن دستگاه  -35

 IEC 61010-1 ابق دستگاه مط Safetyاستاندارد  -36

 IEC 61000-6-3 , IEC 61000-6-2 دستگاه مطابق EMCاستاندارد  -37

 

 (Power Supply)تغذیه دستگاه 

 .VAC 600-90 یا VDC 300-100ولتاژ تغذیه دستگاه در رنج  -38

 شارژ ساعت 5/1باطری داخلی با حدود  -39

 

 افزار دستگاه نرم 

 باشد: افزار اصلی می نرم 2دستگاه دارای  -40

 Real Time (PQ Online)افزار  نرم -

 (PQ Secureافزار مدیریت و پایش کیفیت توان ) نرم -

 کاربر پسند  و گرافیکی نرم افزار تحلیلیدارا بودن  -41

 txt.به فرمت  Sag/Swellبرداری شده شکل موج گذرا و  های نمونه امکان ذخیره داده -42

 .ها آن Durationها به همراه  ثبت زمان رخداد پدیده -43

 مدت ولتاژ های کوتاه برای پدیده EN50160 ،SEMI-F47 ،NRS ،SSGو  CBEMA ،ITIC ،EIFSهای  رسم منحنی -44
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و ... و امکان مقایسه رفتار پارامترها در  ، فازدستگاهسریال گیری شده بر اساس نوع متغیر،  تفکیک پارامترهای اندازهقابلیت  -45

 یک بازه زمانی یکسان

 ها های گذرا جهت آنالیز پدیده های اصلی و اعوجاجی ولتاژ و جریان به صورت خودکار برای پدیده امکان تفکیک مولفه -46

 گیری شده برای پارامترهای اندازه MAX , 99.5% , 99% , 95% , Avg , 5% , 1% , 0.5% , MINمحاسبه خودکار مقادیر  -47
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