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NP45 
- przenośny analizator parametrów sieci
analizator np45 jest profesjonalnym przenośnym urządzeniem 
przeznaczonym do pomiaru, rejestracji i analizy parametrów sieci energetycznych. 
analizator umożliwia ocenę jakościową i ilościową energii elektrycznej. 
wszystkie parametry mierzone prezentowane są w wygodny sposób w formie: 
wskazań cyfrowych, oscylogramów, bargrafów, trendów czasowych, listy 
zdarzeń oraz wykresów wektorowych. Dzięki temu służby techniczne zyskują 
możliwość przeprowadzenia zaawansowanej analizy sieci energetycznej. 
ze względu na wygodną konstrukcję obudowy i komplet akcesoriów  
pomiarowych analizator może być używany w różnych warunkach pracy i w różnych 
obiektach technicznych. załączone oprogramowanie umożliwia łatwe przekazanie 
danych z analizatora do pc-ta w celu przeprowadzenia pełnej analizy parametrów. 

cechy funkcjonalne

•	 Ekran	kolorowy	5,6"	TFT	o	rozdzielczości	640	x	480	pikseli.
•	 Wyświetlanie	przebiegów	w	czasie	rzeczywistym	(4	napięcia/4	prądy).
•	 Pomiar	RMS	co	pół	okresu	(napięcia	i	prądy).
•	 Pomiar	True	RMS	prądu	do	6000A	(z	dodatkowymi	cęgami	prądowymi).
•	 Pomiary	w	sieciach	1-fazowych	i	3-fazowych	(3	-	i	4-przewodowych).
•	 Pomiary	napięć,	prądów,	harmonicznych,	mocy,	enerii,	prądu	rozruchu,	flicker	i	inne.
•	 Graficzna	prezentacja	danych	m.	in.	w	formie	oscylogramu	i	wykresu	wektorowego.
•	 Rejestracja	zdarzeń:	zaniki,	zapady,	przepięcia.
•	 Pomiary	i	rejestracja	jakości	energii	zgodnie	z	normą	EN-50160	lub	wg	kryteriów	użytkownika.
•	 Rejestracja	parametrów	zdefiniowanych	przez	użytkownika	w	wewnętrznej	pamięci	32GB	(częstotliwość	zapisu	od	1	sekundy	do	60	minut,	 
	 okres	rejestracji	od	2	godz.	do	1	roku)	
•	 Interfejs	Ethernet	do	zdalnej	obsługi	analizatora.
•	 USB	Host	do	przenoszenia	danych	archiwalnych	na	zewnętrzną	pamięć	USB.
•	 Funkcja	zrzutu	ekranów	na	zewnętrzną	pamięć	USB.
•	 Standardy	bezpieczeństwa:	EN	61010-1,	KAT	III	1000V	/	KAT	IV	600V.
•	 W	zestawie:	analizator,	przewody	napięciowe	z	krokodylkami	(5x),	zasilacz	DC,	płyta	CD	z	oprogramowaniem,	instrukcja	obsługi.
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Shows the phase relation between voltages and currents in a vector diagram divided in 30 

degree sections. The vector of the reference voltage L1/A points to the horizontal direction. 

Additional numerical values are given: negative voltage and negative current unbalance 

percentage, unbalance percentage of zero sequence voltage and zero sequence current, 

fundamental phase voltage and current, frequency, phase angles.  

Function keys instruction:  

【F1】:  Switch measured parameters, V displays all voltages; A displays all currents. L1, L2, 

L3 give simultaneous display of phase voltage and current.  

【F4】:    Return to unbalance table screen.  

【F5】:    Switch between RUN and HOLD. 

3.8 Transients  

The Analyzer can capture waveforms at high-resolution during a variety of disturbances. The 

Analyzer will give a snapshot of the voltage and current waveforms at the precise time of the 

disturbance. This allows you to see the waveforms during transients.  

Transients are fast spikes on the voltages waveform. Transients can have so much energy that 

sensitive electronic equipment can be affected or even damaged. A waveform is captured each 

time that the voltage exceeds the setting limits. A maximum of 100 events can be captured. The 

sample rate is 163.84kS/s. 

 Waveform display 

 

Function keys instruction:  

【F1】: Playback captured Transients waveforms. 

【F2】: Let waveform adapt to the size of screen automatically 
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Chapter 3 Function Introduction 

3.1 Scope 

Scope mode shows voltages and currents in the power system under test by means of 

waveforms. Also numerical values are shown such as phase voltages, phase currents and 

frequency etc. The Scope waveform screen offers an oscilloscope style of display of voltage 

and current waveforms with a fast update rate. The screen header shows the related rms 

voltage/current values. Channel L1/A is the reference channel. 

 

Function keys instruction:  

【F1】: Select the waveform to be displayed: U displays all voltages and I displays all 

currents. L1, L2, L3 and N (neutral) simultaneously display voltage and current of the selected 

phase.  

【F2】: Press this key to adjust the waveform display automatically according to screen to get 

a better observation effect. 

【F3】: Enable or disable the cursor. After enable the cursor, the waveform value at the Cursor 

position are displayed in the screen header. Move cursor by pressing【◄】or【►】key. 

【F4】: Open/close the Zoom function. After open the Zoom function, zoom waveform though 

pressing direction keys. 

【F5】:    Switch between HOLD and RUN.  

After starting measurement, press 【SAVE】key  to save  current screenshot or measured data. 

3.2 Voltage/Current/Frequency 

This function is used for measuring steady voltage, current, frequency and crest factors. The 

Crest Factor (CF) indicates the amount of distortion; a CF of 1.41 means no distortion and 

NP45 - przenośny analizator parametrów sieci

TRyBy	PoMIARU

1Oscylogramy

widok przebiegu napięcia i 
prądu. funkcja zoom.

2 Napięcie/Prąd/Częstotliwość

pomiar napięcia, prądu,
częstotliwości oraz  

współczynnika szczytu. 

3Zaniki, zapady i przepięcia

rejestracja nagłych zdarzeń:  
zaniki, zapady, przepięcia
 i szybkie zmiany napięcia.

4 Harmoniczne

pomiar harmonicznych i inter-
harmonicznych	do	50-tej,	THD,	
składowej Dc, współczynnik k.

5Moc i energia

kompleksowe pomiary parametrów 
sieci:	Vrms,	Arms,	kW,	kVA,	kVAR,	TPF,	

DPF,	kWh,	kVAh,	kVARh.

6 Flicker

pomiar współczynników 
migotania	światła:	Pst	(<10min.),	

Plt(<2h),	Pst	(1min).

7Asymetria

sprawdzanie asymetrii w sieciach  
3-fazowych,	zgodnie	z	normą

		EN	61000-4-30.

8 Stany nieustalone

szybka rejestracja przebiegów 
napięcia w trakcie zakłóceń. maksy-
malnie	100	zdarzeń,	częstotliwość	

próbkowania	20Ks/s.
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 Trend 

 

Both voltage and current are recorded to help user to observe causation of causing 

deviation. 

Function keys instruction:  

【F1】: Switch between voltage and current trends, the header shows parameters being 

displayed.  

【F2】：Access to Events tables 

【F3】：Open /close cursor,  remove cursor by 【◄】【►】key after cursor is opened. 

【F4】：Open /close Zoom function. 

【F5】：    Switch between RUN and HOLD. 

Event criteria such as threshold, hysteresis and others are preset, but they may be adjusted. The 

adjustment menu is reached via the 【SETUP】 key and limits setup.  

 Events tables 
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【F3】: select %f or %r to display harmonic. 

【F4】: Return to bar graph of harmonic 

【F5】:  Switch between RUN and HOLD. 

Instruction: 

%f: the percentage of harmonic component and fundamental signal. 

%r: the percentage of harmonic component and signal RMS value. 

 

3.5 Power and Energy 

Power and Energy displays a table with all important power parameters. The related Trend 

screen shows the changes over time of all measuring values in the table. The power 

measurement is compliant with IEEE1459. 

 

 Table screen 

 

Parameters instruction: 

P (kW): active power. 
S (kVA): apparent power, multiply voltage RMS by current RMS. 
Q1 (kvar): reactive power of fundamental waveform. 
PF: power factor, divide active power by apparent power.  
cosФ: displacement power factor, the cosine value of angle between fundamental voltage 

and current. 
tanФ: the ratio divided reactive power by active power.  
Urms: voltage root mean square. 
Irms: current root mean square. 

：inductive load    ：capacitive load 

Q1：the computing method is as below: 

 Reactive vector power of fundamental:  
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Function keys instruction:  

【F4】:  Open Phasor screen.  

【F5】:   Switch between RUN and HOLD. 

Parameters instruction: 

Uneg: Negative sequence voltage unbalance 
Ineg： Negative sequence current unbalance 
Uzero:  Zero-sequence voltage unbalance   
Izero:   Zero-sequence current unbalance  
Ufund： Fundamental voltage   Ifund：Fundamental current 

ФU(°) ：Fundamental voltage angle  ФI(°) ：Fundamental current angle 

ФI-U(°) ：The angle between fundamental voltage and current 
The angle of each phase voltage and current is relative to angle of reference voltage L1/A. 
 
 Phasor 
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 1.5 Screen and Function Keys 

The Analyzer has different screen types to present measuring results. 

 Table screen 

 

Table screen gives an instantaneous overview of important numerical measuring values under 

Volts/Amps/Hertz mode.  

Screen information:  

① The screen header shows current measurement mode, some information will 

display in scroll. 

② Table in the middle of the screen display the measurement parameters and value, 

which depends on measurement mode, phase number and wiring configuration. 

③ Function option lies in the bottom of the screen, corresponding to 【F1】~

【F5】key. 

  Function keys instruction: 

【F4】: Open Trend screen. 

【F5】: Switch between RUN and HOLD.  
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The Bar Graph display shows the percentage contribution of each of the components related to 

the fundamental or full signal. A signal without distortion should show a 1st harmonic at 100% 

while the others are at 0: in practice this will not occur because there always is a certain amount 

of harmonics resulting in distortion.  

A sinewave becomes distorted when harmonics components are added to it. Distortion is 

represented by the Total Harmonic Distortion (THD) percentage. The display can also show the 

percentage of the DC component and each harmonic ratio.  

【◄】【►】 arrow keys are used to position the Cursor on particular bar. The screen header 

will show harmonic voltage/current, harmonic component ratio, frequency and phase angle. If 

not all bars are shown on the screen, you can bring the next set within the viewing area by 

moving the Cursor off the left or right end of the screen.  

Function keys instruction:  

【F1】:  Selection of harmonics type: voltage, current. 

【F2】:    Selection of bar set to be displayed: L1, L2, L3, N or all 

【F3】 :  Interharmonics display on/off 

【F4】:  Acess to table screen 

【F5】:  Switch between RUN and HOLD. 

 Table Screen 

 

The table screen lists all the harmonic parameters, including Harmonic Voltage, Harmonic 

Current, Interharmonic Voltage and Interharmonic Current. Select next page with up/down 

keys. 

        Function keys instruction: 

Power Quality Analyzer                                                                                                                    User’s Guide 

 

                                                       -30-  

resulting flicker of a 60W lamp. A high flicker reading means that most people would find the 

luminance changes irritating. The voltage variation can be relatively small. The measurement is 

optimized to lamps powered by 120V/60Hz or 230V/50Hz. The Trend screen shows changes 

of instantaneous flicker sensation level over time.  

Note: Flicker function is not applied to 400Hz power system measurement. 

 Table 

 

Function keys instruction:  

【F4】:   To open PF5 Trend screen 

【F5】:   Switch between RUN and HOLD 

Parameters instruction: 

Pinst：Instantaneous flicker 

Pst：   Short-term flicker severity (measured in ten minutes). 

Plt：    Long-term flicker severity (measured in two hours). 
3.7 Unbalance 

Unbalance displays phase relations between voltages and currents. Measuring results are based 

upon the fundamental frequency component (50 or 60Hz, use symmetrical components). In a 3-

phase power system, the phase shift between voltages and between currents should be close to 

120°. Unbalance mode offers a measurement table and a vector diagram screen. 

 Table 
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【F3】: Open/ close cursor 

【F4】: Open/ close Zoom function 

【F5】: Switch between RUN and HOLD 

The following figure shows the captured transient events: 

 

3.9 Inrush currents  

Inrush currents can be captured by the Analyzer. Inrush currents are surge currents that occur 

when a large, or low-impedance load comes on line. Normally the current will stabilize after 

some time when the load has reached normal working condition. For example the start-up 

current in induction motors can be ten times the normal working current. Inrush is a ‘single 

shot’ mode that records current and voltage Trends after a current event has occurred. An 

Inrush occurs when the current waveform exceeds adjustable limits. The Trends builds up from 

the right of the screen. Pretrigger information allows you to see what occurred in advance of 

the inrush.  

 Trend display 

 

TRyBy	PoMIARU

9Prąd rozruchowy

rejestracja prądów rozruchowych.

10 Rejestracja
rejestracja danych dla wybranych parametrów 

 z programowalnym okresem próbkowania.  
zapis danych w pamięci wewnętrznej. 

	Pobieranie	przez	USB	i	odczyt	w	dedykowanym	
programie.

11Monitoring jakości energii

Jednoczesny	pomiar	parametrów:	Vrms,	Arms,	
harmoniczne,	flicker,	zapady,	zaniki,	szybkie	
zmiany napięcia, asymetria, częstotliwość. 

Monitoring	jakości	zgodnie	z	normą	EN-50160	
lub wg kryteriów użytkownika. rejestracja ciągła 

parametrów	jakości	od	2	godzin	do	7	dni.

oPRoGRAMoWANIE		lUMEl	PoWER	ANAlyzER
LUMEL Power Analyzer *  to proste w obsłudze oprogramowanie do zdalnej obsługi analizatora i podglądu danych archiwalnych pobranych z analizatora.
 autodetekcja analizatora poprzez interfejs ethernet interfejs zdalnej obsługi

monitoring parametrów zadanych przez użytkownika

Wizualizacja	trendów	danych	(max,	min,	średnia) Wizualizacja	trendów	danych	(max,	min,	średnia)

* - oprogramowanie tylko w angielskiej wersji językowej
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The file with WAV format could be generated after finishing recording and user could review 
it through PC software. 
 
3.11 Logger 

Logger function is used to record a group of measurement data as your selected parameter, the 

interval selected from 1s to 1hour. When each interval ends, the maximum, minimum and 

average of selected parameters are recorded to memory and then start next interval recording. 

The whole process lasts as you selected duration time and the record parameter are all 

selectable for users. 

Press 【MENU】key, use direction key to select logger function, press 【ENTER】key to 

enter into logger setting interface. 
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For single phase measurements, please use current input terminal L1/A, GND, N and voltage 

inputs terminal L1/A. Voltage phase L1/A is the reference phase for all measurement. 

 

 1.4 Rapid Overview of Measuring Modes 

 MENU 

Below measurements are available with 【MENU】 key:  

 

 

 MONITOR 

Press 【MONITOR】key can enter into monitor function,  can monitor parameters of RMS, 

harmonic, flick, Dips&Swell, interruption, unbalance and frequency. The bar graph screen is as 

blow picture shown: 
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The file with WAV format could be generated after finishing recording and user could review 
it through PC software. 
 
3.11 Logger 

Logger function is used to record a group of measurement data as your selected parameter, the 

interval selected from 1s to 1hour. When each interval ends, the maximum, minimum and 

average of selected parameters are recorded to memory and then start next interval recording. 

The whole process lasts as you selected duration time and the record parameter are all 

selectable for users. 

Press 【MENU】key, use direction key to select logger function, press 【ENTER】key to 

enter into logger setting interface. 

 

 

12 Zapis przebiegów
rejestracja przebiegów czasowych prądu 

	i	napięcia.	Konfigurowalna	przez	użytkownika	
częstotliwość próbkowania 

(do	20	000	próbek/s)	oraz	czas	logowania.
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WEJŚCIA PRądOWE
ilość wejść 4	(3-fazowe	+	neutralny)	

typ do	cęgów	prądowych	z	wyjściem	napięciowym	(mV)

zakres pomiarowy zależny	od	cęgów	pomiarowych:	5A/50A/100A/1000A/1500A/3000A/5000A/6000A

impedancja wejściowa 100	kΩ

pasmo pomiarowe <3kHz

PRóBKoWANIE
Rozdzielczość	przetwornika	A/C 8	kanałów	16	bit	A/C

częstotliwośc próbkowania 163,84kS/s	na	każdy	kanał,	8	kanałów	próbkowane	synchronicznie

rms próbkowanie 5000	punktów	dla	10/12	cykli	(według	EN	61000-4-30)

pll synchronizacja 4096	punktów	dla	10/12	cykli	(według	EN	61000-4-7)

NP45 - przenośny analizator parametrów sieci

parametry techniczne

WEJŚCIA NAPIĘCIOWE
ilość wejść 4	(3-fazowe	+	neutralny)

Max.	napięcie	wejściowe 1000Vrms

zakres znamionowych napięć wejściowych 50...500V

Max	napięcie	szczytowe 6kV

pasmo pomiarowe <3kHz

impedancja wejściowa 4MΩ/5pF

wejścia

Zakres pomiarowy Rozdzielczość dokładność

NAPIĘCIE/ PRąd/ CZĘSTOTLIWOŚć
Vrms	(AC+DC) 1	~	1000	Vrms 0,01	Vrms ±	0,1%	napięcia	znamionowego

Vpk 1	~	1400	Vpk 0,01	Vpk ±	0,5%	napięcia	znamionowego

V	(Współczynnik	szczytu) 1,0	~	>2,8 0,01 ±	5%

Arms	(AC)

10mV/A 0~150	A 0,01A ±	0,1%	±	0,1A

1mV/A 1~	2000	A 0,01A ±	0,1%	±	0,1A

65mV/1000A 10~6000A 0,01	A ±1%	±2A

A	(Współczynnik	szczytu) 1	~	10 0,01 ±	5%

częstotliwość

42,5	~	57,5	Hz	(znamionowo	50	Hz) 0,01Hz ±	0,01	Hz

51	~	69	Hz	(znamionowo	60	Hz) 0,01Hz ±	0,01	Hz

320~480	(znamionowo	400	Hz) 0,01	Hz ±	0,01	Hz

ZANIkI, ZAPAdy I PRZEPIĘCIA
Vrms1/2 0	~	200%	nominalnego	napięcia	 0,01	Vrms ±	0,2	%

Arms1/2 zależny od cęgów prądowych 0,01	A ±	1%	

pomiar
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Zakres pomiarowy Rozdzielczość dokładność
HARMONICZNE
harmonniczne 1	~	100	(50/60	Hz);	1~12	(400	Hz)

harmoniczne napięcia 0,0	~	100,0% 0,01% ±0,1%	±	n	x	0,1%

harmoniczne prądu 0,0	~	100,0% 0,01% ±0,1%	±	n	x	0,1o

współczynnik thD 0,0	~	100,0% 0,01% ±2,5%

kąt przesunięcia fazowego -180°~180,0° 0,1° ± n x	0,1o

MOC I ENERgIA
Moc	czynna	P(kW),	moc	pozorna	S(kVA),					
moc	bierna	Q(kvar)						

maks	6000	MW 0,1kW ±	1%		±10	znaków

kWh,	kVAh,	kvarh zależny od napięcia znamionowego i cęgów prądowych  ±	1%		±10	znaków

Współczynnik	mocy	(TPF)												 0	~	1 0,01 ±	0,1	%

cosφ (DPF)	      0	~	1 0,01 ±	0,1	%

FLICkER 
Pst	(1min),	Pst,	Plt,	PF5 0,00	~	20,00 0,01 ±5%

ASyMETRIA
napięcie 0,0	~	20,0% 0,1% ±	0,1%

prąd 0,0	~	20,0% 0,1% ±	1%

przesunięcie fazowe napięcia -360°	~	0° 0,1° ±	0,1°

przesunięcie fazowe prądu -360°	~	0° 0,1° ±	0,5°

pomiar

PIkI NAPIĘCIA
Vpk ±6000Vpk 1V ±15%

Vrms 10	~	1000Vrms 1V ±2.5%

min. test time 6,5	µs

częstotliwość próbkowania 163,84kS/s	(50/60Hz)

PRąd ROZRUCHU
Arms	(AC+DC) zależny od cęgów prądowych 0,01 ±1%	±	5cyfr

czas trwania rozruchu 1s	~	32min	(konfigurowalny) 10ms ±20ms

ARCHIWIZACJA
zapis Parametry	zdefiniowane	przez	użytkownika	dla	4	faz	w	tym	samym	czasie	

pamięć Dane	przechowywane	w	pamięci	32	GB

okres rejestracji 2	godz	do	1	roku	

częstotliwość zapisu 1s	do	1	godz
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CHARAKTERySTyKA	oGólNA

WyŚWIETLACZ
ekran kolorowy tft lcD

wielkość 5,6	cala

rozdzielczość 640×480

jasność regulowana

OBUdOWA
ochrona osłona zabezpieczająca

ip IP53,	zgodnie	z	EN	60529

INTERFEJS
USB	Host pobieranie plików do komputera do analizy przy pomocy oprogramowania pc 

lan do zdalnego sterowania analizatora oraz transmisji danych pomiarowych

GPS	(opcja)	 aktywowany z dodatkowym odbiornikiem zewnętrznym

wifi do zdalnego sterowania analizatora oraz transmisji danych pomiarowych

PAMIĘć
pamięć flash 1GB

pamięć wewnętrzna archiwum 32GB

POZOSTAłE
wymiary 270×	190	×	66	mm

waga 2,0	kg

ŚROdOWISkO
temperatura pracy 0°C~	40°C

temperatura przechowywania -20°C~	60°C

wilgotność 90%	wilgotność	względna

ZASILANIE
wejście zasilacza 90~264	V

wyjście zasilacza 9V		2,2	A

Bateria Akumulator	litowo-jonowy	7,4	V				5200	mAh

czas pracy baterii >	7	godzin

czas ładowania baterii 6	godzin

NORMy
metoda pomiaru EN	61000-4-30	Class-A

Dokładność pomiaru EN	61000-4-30	Class-S

monitorowanie jakości zasilania EN	50160

flicker EN	61000-4-15	

harmoniczne EN	61000-4-7

BEZPIECZEńSTWO
normy EN	61010-1

maksymalne napięcie na wejściu 
napięciowym

600	V	KAT	IV,	1000	V	KAT	III

maksymalne napięcie na wejściu 
prądowym 

30	V
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zestaw analizatora
przewody napięciowe długość	3m,	5	szt.

krokodylki 5 szt.

zasilacz Dc 1	szt.

przewód zasilający 1	szt.

torba 1	szt.

pasek 1	szt.

oprogramowanie na cD, instrukcja po	1	szt.	

Tablica 1. NP45 kod wykonania:
przenośny analizator paramerów sieci np45 - X XX X X

Wyposażenie dodatkowe:
brak 0
4	szt.	cewek	Rogowskiego	Py			3000	A 1
4	szt.	cewek	Rogowskiego	Py			5000	A 2
4	szt.	cęg	prądowych	KlC8C			5	A 3
4	szt.	cęg	prądowych	CTC0080			50	A 4
4	szt.	cęg	prądowych	CTC0130			100	A 5
4	szt.	cęg	prądowych	CTC1535			1000	A 6
4szt.	cęg	prądowych	ETCR035AD	1000A	ac/dc 7
4szt.	cewek	Rogowskiego	Sy	1500A     8
4szt.	cewek	Rogowskiego	Sy	6000A   9
Wykonanie:
standardowe 00
specjalne* XX
Wersja językowa:
Wielojęzyczna	(polska/angielska) m
inna* X
Próby odbiorcze:
bez dodatkowych wymagań 0
z dodatkowym atestem kontroli jakości 1
ze świadectwem wzorcowania 2
wg uzgodnień z odbiorcą* X

* tylko po uzgodnieniu z producentem

zamawianie - koDy wykonań

SPECyFIKACJA	WyPoSAżENIA	DoDATKoWEGo	(CęGI	PRąDoWE	/	CEWKI	RoGoWSKIEGo)

Model
kLC8C-5A 

(cęgi prądowe)
CTC0080-50A 

(cęgi prądowe)
CTC0130-100A 
(cęgi prądowe)

CTC1535-1000A 
(cęgi prądowe)

Py-3000A 
(cewki 

Rogowskiego)

Py-5000A
 (cewki 

Rogowskiego)
ETCR035Ad 

(cęgi prądowe) 
Sy-1500A

 (cewki 
Rogowskiego)

Sy-6000A
 (cewki 

Rogowskiego)

Zakres 0-5A 0-50A 1-100A 1-1000A 15-3000A 20-5000A 0-1000A	ac/dc 1-1500A 20-6000A

Współczynnik 10mV/A 10	mV/A 10	mV/A 1	mV/A 65	mV/1000A 50	mV/1000A 1mV/A 100mV/1000A 65mV/1000A

Dokładność 0,2% 0,2% 0,2% 1,0%
1,0%	

(+2%	błąd	
położenia)

1,0%	
(+2%	błąd	
położenia)

±4% 
±0,5%	

(+błąd	pozycji)
±1%	

(+błąd	pozycji)

Rozmiar mm Φ8 Φ8 Φ13 Φ52 Φ162 Φ143 30x35 Φ111 Φ255

Kod 
zamówienia Cz/20-199-00-00115 Cz/20-199-00-00116 Cz/20-199-00-00117 Cz/20-199-00-00118 Cz/20-199-00-00120 Cz/20-199-00-00119 Cz/20-199-00-00128 Cz/20-199-00-00129 Cz/20-199-00-00130
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/ Dlaczego warto nam zaufać ? /
Aparatura ze znakiem LUMEL jest znana od ponad 6o lat w kilkudzie-
sięciu krajach na całym świecie. Jednym z jej atutów jest gwarancja 
najwyższej  jakości i niezawodności działania. Uzyskujemy ją dzięki 
specjalistycznym i kompleksowym badaniom, którym poddawane są 
wszystkie nasze wyroby w Laboratorium Badawczym.

/ Nasze usługi dla Ciebie /
Jeżeli chcesz mieć gwaraNCję, że Twoja aparatura pracuje prawidłowo -  
- skorzystaj z Naszego laboratorium!
Oferujemy usługi w zakresie wzorcowania przyrządów analogowych 
i cyfrowych m.in.:
•	 amperomierzy, 
•	 woltomierzy, 
•	 watomierzy, 
•	 mierników uniwersalnych, 
•	 boczników, 

SPRAWDŹ SWOJĄ APARATURĘ 

                                   W NASZYM LABORATORIUM

NP45-19

multimetry i mierniki przenośne

Informacja techniczna:
tel.:	(68)	45	75	140,	45	75	141,	45	75	142,	45	75	145,	45	75	146		
e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl

LUMEL S.A.
ul.	Słubicka	4,	65-127	zielona	Góra,	Poland
tel.:	+48	68	45	75	100,	fax	+48	68	45	75	508
www.lumel.com.pl

Pracownia systemów automatyki:
tel.:	(68)	45	75	145,	45	75	146

Wzorcowanie:
tel.:	(68)	45	75	163
e-mail: laboratorium@lumel.com.pl

Realizacja zamówień:
tel.:	(68)	45	75	150,	45	75	151,	45	75	152,	45	75	153,	45	75	154,	45	75	155
fax.:	(68)	32	55	650


