PQ400
PQ Window
Průchozí zařízení pro měření napětí a proudu
v elektrorozvaděčích

Pokyny
PQ Window (výrobek) je příslušenství, které se montuje na
plochý povrch elektrorozvaděče typu 12 (snížení na typ 1
během měření). Po instalaci výrobku a zapojení přívodu
signálu můžete bezpečně provést měření napětí a proudu
z vnější strany skříně.
Standardní 4mm bezpečnostní zásuvka na přední straně
poskytuje přístup ke třem fázím (A/L1, B/L2, C/L3) nule (N)
a uzemnění pro měření napětí. Napěťové výstupy podporují
přístroje, které jsou napájeny z měřeného vedení
s maximálním příkonem 100 VA.
Výrobek podporuje měření proudu pomocí inteligentních
snímačů proudu Fluke (iFlex1500-12, iFlex 3000-24, i40S-EL
a i400S-EL). Kompletní seznam kompatibilních příslušenství
naleznete na stránce www.fluke.com.
Záznamníky kvality el. energie 354x FC, 173x Power a 174x
automaticky odečítají informace o snímači, například typ,
sériové číslo, měřítko a kompenzace fázového posuvu.
K připojení přístroje a snímačů proudu s konektory BNC
použijte volitelnou sadu adaptérů.
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Chcete-li kontaktovat společnost Fluke, zavolejte na jedno
z níže uvedených telefonních čísel:
•
Technická podpora USA: 1-800-44-FLUKE
(1-800-443-5853)
•

Kalibrace/oprava USA:

•

1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)

•

Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

•

Evropa: +31 402-675-200

•

Japonsko: +81-3-6714-3114

•

Singapur: +65-6799-5566

•

Čína: +86-400-921-0835

•

Brazílie: +55-11-3530-8901

•

Po celém světě: +1-425-446-5500

Nebo navštivte internetovou stránku Fluke www.fluke.com.
Pro registraci výrobku navštivte webovou stránku
http://register.fluke.com.
Chcete-li zobrazit, vytisknout nebo stáhnout nejnovější
dodatek k příručce, navštivte webovou stránku
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
Výraz Výstraha označuje podmínky a postupy, které jsou pro
uživatele nebezpečné.
XW Výstraha
Abyste předešli úrazu elektrickým proudem,
požáru nebo zranění, dodržujte následující
pokyny:
•

Před prací s výrobkem si přečtěte všechny
bezpečnostní informace.

•

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny.

•

Výrobek neupravujte a používejte jej pouze
podle pokynů, jinak nelze ochranu
poskytovanou výrobkem zaručit.

•

Nedotýkejte se objektů pod napětím
vyšším než 30 V AC rms, špičkovém
42 V AC nebo 60 V DC.

•

Nikdy výrobek nepoužívejte v přítomnosti
výbušných plynů nebo výparů.

•

Používejte výrobek pouze pro uvedenou
kategorii měření, napětí nebo kategorii
intenzity proudu.

•

Nepřevyšujte nejnižší jmenovitou hodnotu
kategorie měření (CAT) žádné komponenty
výrobku, sondy nebo příslušenství.

•

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený.

•

Před otevřením průchozí krabice odpojte
napěťové vstupy od napětí.

•

Dodržujte místní a státní bezpečnostní
předpisy. Používejte prostředky osobní
ochrany (schválené gumové rukavice,
ochranu obličeje, nehořlavé oblečení),
abyste zabránili úrazu elektrickým proudem
tam, kde jsou nebezpečné vodiče pod
proudem.

•

Použijte jistič s jmenovitými hodnotami pro
průřez kabelu na napěťových vstupech
výrobku.

•

Před zavřením krytu zkontrolujte, zda jsou
těsnicí plochy čisté.

•

Pro výměnu používejte pouze pojistky,
stanovené výrobcem v této příručce.

Symboly
Symbol

Popis

W

VÝSTRAHA. NEBEZPEČÍ.

X

VÝSTRAHA. NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ. Nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.



Nahlédněte do uživatelské dokumentace.



Kategorie měření CAT III se vztahuje na testovací
a měřicí obvody připojené k distribuční části
nízkonapěťového rozvodu v budově.



Kategorie měření CAT IV se vztahuje na testovací
a měřicí obvody připojené k přívodu
nízkonapěťového rozvodu v budově.

P

Vyhovuje směrnicím Evropské unie.

)

Certifikováno organizací CSA Group jako
vyhovující příslušným severoamerickým
bezpečnostním normám.



Vyhovuje příslušným australským normám EMC.

Typ 1

Typ skříně NEMA 250. Skříň vhodná pro vnitřní
použití za normálních atmosférických podmínek.
Ochrana proti přístupu k nebezpečným dílům
a vniknutí cizích pevných předmětů (padající
nečistoty).

Typ 12

Typ skříně NEMA 250. Skříň vhodná pro vnitřní
použití. Ochrana proti prachu, kapající vodě
a mírnému postříkání nekorozivními kapalinami.

~

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice na
označení WEEE. Štítek upozorňuje na skutečnost,
že toto elektrické/elektronické zařízení nepatří do
domovního odpadu. Kategorie výrobku:
S odkazem na typy zařízení uvedené ve směrnici
WEEE, dodatek I, je tento výrobek zařazen do
kategorie 9 „Monitorovací a kontrolní přístroj“.
Nevyhazujte tento výrobek do netříděného
komunálního odpadu.

Než začnete
Po doručení vybalte výrobek. Viz obrázek 1. Identifikujte díly
a zkontrolujte, zda byly dodány všechny součásti:
Průchozí krabice PQ Window
Horní deska (instalována na součásti )
Rám PQ Window s krytem
Sada štítků na horní desku
Šrouby: 6× s plochou hlavou (instalovány) / 6×
s čočkovou hlavou
Sada značkovačů kabelu
Kabely pro test proudu (4×)
Poznámka
Jednoduchý kabel pro test proudu je volitelným
příslušenstvím pro záznamníky, které podporují
pět proudových kanálů.
Sada kabelových stahovacích pásek (není znázorněna)
Návod k obsluze (není znázorněn)
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Obrázek 1. Součásti zařízení PQ Window

Obrázek 2 ukazuje nástroje požadované pro přípravu
a instalaci:
Děrovač
Razidlo 114,3 mm (4,5 palce), například Greenlee 742BB
Akumulátorová vrtačka
Důlčík
Kalibrovaný momentový šroubovák
Pilník
Odmašťovací prostředek (například isopropylalkohol
a měkký hadřík)
Inbusový bit 3/16" (není znázorněn)
Šroubovák Pozidriv #1 (není znázorněn)
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Obrázek 2. Požadované nářadí

Příslušenství
•

Pojistka, 2 A

•

ADAPTÉR PQ400-BNC, sada 5 adaptérů pro použití
snímačů proudu s konektory BNC

•

SADA KABELŮ PQ400-43x, sada kabelů pro přístroje
a kleště s konektory BNC

•

KABEL PRO MĚŘENÍ PROUDU PQ400, kabel pro
připojení k výstupu pro měření proudu zařízení
PQ Window s proudovým vstupem podporovaných
záznamníků Fluke, 2 m

Příprava
XW Výstraha
Abyste předešli úrazu elektrickým proudem,
požáru nebo zranění, před instalací výrobku
odpojte a zamkněte elektrorozvaděč
(v souladu s místními normami).
V tomto návodu je použito razidlo Greenlee 742BB. Při práci
s jinými modely razidel použijte návod dodaný s nástrojem.
Informace o přípravě místa instalace naleznete na obrázku 3:
1.

Označte si vodicí otvor pomocí důlčíku.

2.

Vyvrtejte 6mm (0,2") vodicí otvor akumulátorovou
vrtačkou a pomocí vrtáku zvětšete 6mm (0,2") vodicí
otvor na 20 mm (0,8").
Nebo vyvrtejte 10mm (0,4") vodicí otvor a poté jej
zvětšete na 22,5 mm (0,875") razidlem.

3.

Použijte razidlo s elektrohydraulickým děrovačem
a vytvořte otvor o velikosti 114,3 mm (4 ½").

4.

Odstraňte z otvoru otřepy a hobliny.

5.

Odmastěte přední panel.
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Obrázek 3. Příprava

Instalace
W Upozornění
Zkontrolujte, zda jsou těsnění a těsnicí
plochy čisté.
Před instalací se podívejte na obrázek 4:
1.

Vložte rám zařízení PQ Window do vyraženého otvoru.
Kryt se musí otevírat dovnitř.

2.

Zarovnejte a pevně přidržte rám na místě.

3.

Pomocí malého točivého momentu uvolněte čtyři šrouby
s pojistnými maticemi z instalační polohy.
Postupně, po krocích a křížem utáhněte všechny šrouby
s pojistnými maticemi utahovacím momentem 5,7 N⋅m
(50 lbf⋅in). Tento utahovací moment zaručuje, že se
těsnění rámu stlačí a bude zajišťovat optimální těsnění.

4.

Vložte průchozí krabici PQ Window ze zadní části
k přední desce. Upevněte přední desku pomocí 6 šroubů
s čočkovou hlavou.

5.

Pokud je prostor malý pro standardní konfiguraci,
odstraňte horní desku a otočením po krocích 90° změňte
její orientaci.

6.

Instalujte štítek na horní desku ze sady štítků, tak aby
byl v souladu s orientací průchozí krabice.

7.

Uzavřete dvířka zařízení PQ Window a otočením
čtvrtotáčkového upevňovacího prvku ze svislé polohy do
vodorovné polohy zajistěte dvířka.
1

2

3

5

4 a.
1

3

4

2
90°

6

180°

Obrázek 4. Instalace
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Připojení pro měření napětí
Připojení pro měření napětí:
1.

Povolte šrouby na průchozí krabici a sejměte víko.

2.

V elektrorozvaděči vytvořte spojení pro měření napětí
pomocí vodičů se správnými jmenovitými hodnotami pro
fáze A/L1, B/L2, C/L3, nulu N a ochranné uzemnění PE.
Použijte barevné rozlišení, které odpovídá místním
předpisům.
Poznámka
Musíte instalovat jistič se jmenovitými hodnotami
pro průřez kabelu.

3.

Stáhněte 10 mm izolace. U vícežilových vodičů použijte
krimpovací dutinku.

4.

Zatlačte vodič do kulatého otvoru svorky.
Poznámka
Chcete-li vyjmout vodič, zatlačte 3,5mm plochý
šroubovák do obdélníkového otvoru svorky
a vytáhněte vodič.

5.

Utáhněte vodiče a kabelové stahovací pásky.

6.

Nasaďte víko a utáhněte šrouby.

Připojení pro měření proudu
Připojení pro měření proudu.
1.

Umístěte sondu iFlex nebo kleště kolem fázového
vodiče a změřte proud. Viz obrázek 5. Zkontrolujte, zda
šipka na snímači proudu odpovídá směru průtoku
proudu.
XW Výstraha
Abyste předešli úrazu elektrickým proudem,
požáru nebo zranění, dodržujte pokyny pro
sondu iFlex nebo proudové kleště a jejich
příslušenství.
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Obrázek 5. Připojení pro měření proudu
2.

Zajistěte nadbytečný kabel. Nezkracujte ani neměňte
délku kabelu.

3.

Připojte zástrčky do zásuvek na zařízení PQ Window.
Ověřte připojení k správné fázi. V případě snímačů
proudu s výstupem BNC použijte ADAPTÉR
PQ400-BNC.

4.

Na kabelech pro test proudu použijte značkovač
kabelu 1 ze sady (viz obrázek 1, položka ) na obou
koncích kabelu pro fázi A/L1. Pokračujte se
značkovačem 2 u fáze B/L2 a značkovačem 3 u fáze
C/L3, nuly N a uzemnění.

5.

Proveďte všechny požadované testy, které potvrdí
bezpečný provoz podle místních předpisů.

6.

Zavřete elektrorozvaděč.
Poznámka
Při zavírání dvířek dávejte pozor, abyste
nepřiskřípli a nepoškodili vodiče a kabely
připojené k zařízení PQ Window.

7.

Proveďte test funkčnosti pro měření. Viz část Měření.

Měření
Postup měření:
1.

Otočením čtvrtotáčkového upevňovacího prvku
z vodorovné do svislé polohy odjistěte dvířka.

2.

Pomocí kabelu pro napěťový test, který je přiložen
k měřicímu přístroji, propojte zásuvky napěťového
výstupu zařízení PQ Window s přístrojem.
Poznámka
Zařízení PQ Window také umožňuje napájení
měřicího přístroje ze zásuvek napěťového
výstupu až do 100 VA.
W Upozornění
Zkontrolujte, zda kategorie měření měřicího
přístroje a příslušenství odpovídá nebo
překračuje jmenovité hodnoty instalace.

3.

Pomocí kabelu pro test proudu připojte výstup signálu
pro měření proudu zařízení PQ Window k měřicímu
přístroji.
Poznámka
U záznamníků se vstupem BNC použijte SADU
KABELŮ PQ400-43x. Je nutné používat sondy
Flexi nebo kleště, které podporuje záznamník. Při
použití sond Flexi nebo kleští pro modely 17xx
dochází u záznamníků se vstupem BNC
k nesprávným odečtům.

4.

Proveďte měření. Další informace k měřicímu přístroji
naleznete v uživatelské příručce.
Poznámka
S otevřenými dvířka je ochrana krytím IP50/
NEMA TYP 1.

Čištění
XW Výstraha
Abyste předešli úrazu elektrickým proudem,
požáru nebo zranění, nečistěte zařízení
PQ Window, pokud je připojeno pod
nebezpečným napětím.
Vyčistěte výrobek pomocí čistého hadříku, jemného mýdla
a vody. Aby se zabránilo poškození výrobku, nečistěte jej
pomocí abrazivních prostředků ani rozpouštědel.

Specifikace
Rozměry
Vnější ............................. 148 mm × 187 mm × 23 mm (Š × V × H)
(148 mm × 370 mm × 19 mm
s otevřeným krytem)
Vnitřní ............................. 148 mm × 187 mm × Di (Š × V × H)
Di = 58 – tloušťka panelu v mm.
Podporované elektrorozvaděče
Prostředí UL 50/NEMA
Skříň ............................... typ 1 (typ 12 se zavřeným krytem
zařízení PQ Window)
Tloušťka panelu.............. max. 3,5 mm (kalibr 10)
Prostředí
Teplota
Provozní/skladovací ....... -25 °C až 60 °C (-13 °F až 140 °F)
Vlhkost............................ 10 % až 90 % v závislosti na teplotě
podle normy IEC 60721-3-3 třída 3K6
(modifikovaná):
-25 °C až 35 °C: 10 % až 90 %,
50 °C: max. 35 %,
60 °C: max. 23 %
Nadmořská výška
Provozní ......................... 2000 m (až 4000 m, snížení na
CAT II 1 000 V, CAT III 600 V,
CAT IV 300 V)
Uskladnění ..................... 12 000 m
Ochrana krytím
Krytí ................................... IEC 60529: IP67 se zavřeným krytem
IP50 s otevřeným krytem a upevněnými
všemi konektory
Vibrace .............................. IEC 60068–2-6
Hmotnost........................... 2,1 kg (4,6 lb)

Napětí
Vstup
Počet vstupů ............. 5 (A/L1, B/L2, C/L3, N a uzemnění)
Průřez vodiče............ pevný/ohebný: 0,25 mm² až 1,5 mm²
(AWG 24 až AWG 16)
Napětí ....................... max. 1000 V
Pojistka ..................... 2 A 1000 V 1,5 A²s
Výstup
Konektory ................. 5× bezpečnostní svorka 4 mm, 3×
červený pro
A/L1, B/L2, C/L3, 1× černý pro N, 1×
zelený pro uzemnění
Zátěžový proud ......... max. 1 A rms
Proudový vstup/výstup
Konektory.......................... 5× 4kolíkový kulatý kompatibilní se
záznamník kvality el. energie
Fluke 354x FC, 173x a 174x
Bezpečnost ....................... IEC 61010-2-030
IEC 61010-1: CAT IV 600 V/CAT III
1000 V, stupeň znečištění 2
OMEZENÁ ZÁRUKA A OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI
Tento výrobek Fluke nebude obsahovat žádné vady materiálu a provedení po
dobu jednoho roku od data zakoupení. Tato záruka nepokrývá pojistky,
vyměnitelné baterie nebo poškození při nehodách, nedbalém zacházení,
nesprávném použití, úpravách, kontaminaci nebo abnormálních podmínkách
při použití nebo manipulaci. Autorizovaní maloobchodníci nejsou oprávněni
prodlužovat jménem společnosti Fluke jakékoli jiné záruky. Servis v záruční
době vám poskytne vaše nejbližší autorizované servisní centrum Fluke, abyste
získali informace o autorizaci vrácení, potom zašlete výrobek tomuto
servisnímu centru s popisem problému.
TATO ZÁRUKA JE VAŠÍM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM. ŽÁDNÉ
DALŠÍ ZÁRUKY, JAKO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, TÍM NEJSOU
VYJÁDŘENY ANI ODVOZENY. SPOLEČNOST FLUKE NEODPOVÍDÁ ZA
ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO
ZTRÁTY, VČETNĚ ZTRÁTY DAT, VZNIKLÉ Z JAKÉKOLIV PŘÍČINY NEBO
PŘEDPOKLADU. Jelikož některé státy nepřipouštějí vyloučení nebo omezení
vyplývající záruky nebo náhodných nebo následných škod, nemusí se na vás
toto omezení odpovědnosti vztahovat.
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