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PRZENOŚNE ŹRÓDŁO MOCY DO KONTROLI LICZNIKÓW  PPS 

Wykonanie do kontroli liczników 

 

 
 

Małe źródło mocy typu PPS jest przenośnym jednofazowym 
źródłem sygnałów do prób kontrolnych i ustawiania 
wszystkich typów liczników. Urządzeniem tym można 
zasilać liczniki w celu ich odczytu, ustawiania 
i programowania. W kombinacji z roboczym miernikiem 
wzorcowym WS można sprawdzać dokładność liczników w 
miejscu ich instalacji.   

Urządzenie jest dostarczane w przenośnej walizeczce 
z wysokim stopniem ochrony. 

Charakterystyka 
• Zgrubna i precyzyjna płynna regulacja prądu; 
• Indykacja prądu na wyjściu;  
• Galwaniczna separacja wyjścia napięciowego i prądowego;  
• Zerowe wartości wyjściowego napięcia i prądu przy pierwszym 

włączeniu; 
• Wyjścia napięciowe U i U1/2 tworzą galwanicznie oddzielone 

napięcie sieciowe; 
• Nastawne przesunięcie fazowe bez zmiany amplitudy prądu;  
• Ochrona cieplna i prądowa stopni końcowych; 
• Zasilanie z sieci jednofazowej. 

Dane techniczne   

 
Prenośny zasilacz fantomowy PPS 111  

 

 
Zestaw urządzenia próbnego STE 1111 

Maksymalne prądy według typu obciążenia 

 licznik jednofazowy  licznik trójfazowy 
1xS 1xT 1x(S+T) 3xS 3xT 

100 A 120 A 80 A 80 A 100 A 

Czujnik prądowy licznika: S - bocznik, T - transformator 

Te maksymalne prądy można osiągnąć tylko wtedy, gdy 
przewody prądowe są przykręcone do zacisków licznika. 
W przypadku użycia systemu szybkomocującego 
maksymalne prądy są niższe o ok. 25 %. 

Oznaczenie produktu 
PPS x1 x2 x3 
x1  – 1 - seria inowacyjna 
x2 –  1 - zródło jednofazowe    
x3   –  1 - moc zasilacza 80 W 

Zródło napięcia 
Napięcie na 

wyjściu  (wartość 
skuteczna) 

230 (220, 240) V / 115 (110, 120) V 
według napięcia sieciowego 

Moc na wejściu  80 W 
Stabilność według napięcia sieciowego 
Współcz. 

zniekształcenia według napięcia sieciowego 
Dokładność według napięcia sieciowego 

Źródło prądu 
Prąd na wyjściu 

(wartość skuteczna) 
maks. 120 A w zależności od typu 
obciążenia (patrz tab. maks. prądów) 

Zakres prądowy     2 A, 20 A, 120 A    
Moc na wejściu  80 W 

Rozdzielczość 
1 mA w zakresie 2 A  
10 mA w zakresie 20 A 
100 mA w zakresie 120 A 

Stabilność według napięcia sieciowego 
Współcz. 

zniekształcenia według napięcia sieciowego 

Regulacja  płynna - zgrubna i precyzyjna   
Kąt fazowy 

Zakres -90°, -60°, -30°, 0°, +30°, +60°, +90°, +180° 
Dokładność 
ustawienia  2° 

Wymiary 410 x 350 x 175 mm 
Masa 12 kg 
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Schematy podłączeń 

 
 

Pomiar licznika jednofazowego   

 

 
 

Pomiar licznika trójfazowego z użyciem zasilacza jednofazowego  

 
 

http://www.appliedmeters.sk
mailto:info@appliedmeters.sk

