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Przenośny analizator jakości energii i 
rejestrator zakłóceń
Wydajny, wielofunkcyjny system pomiarowy i analityczny 
służący do kompleksowego i dokładnego nadzorowania 
urządzeń energetycznych.

 Wejścia pomiarowe czujników

 Bezpośrednie wejścia prądowe

 Galwaniczna izolacja wszystkich wejść prądowych
 i napięciowych

 Innowacyjny graficzny ekran dotykowy 7‘‘

 Monitory online, wskaźniki stanu i możliwości analizy  
 bezpośrednio na urządzeniu

 Możliwość przyłączenia routera LTE/UMTS

 Zintegrowany rejestrator zakłóceń

 Kategoria pomiarowa CAT IV

 
 

EPPE PX .

Instalacja
Wytrzymała oraz wodo i pyłoszczelna walizka chroni 
przyrząd także w trudnych warunkach otoczenia. 
Specjalne uchwyty pozwalają na zabezpieczenie 
urządzenia kłódką w przypadku pomiarów w miejscach 
publicznych.

Szeroka oferta osprzętu upraszcza poszczególne zadania 
pomiarowe:

Dane techniczne

Wyświetlacz Kolorowy graficzny ekran dotykowy  
7“ z podświetleniem

Obsługa Klawiatura foliowa na płycie czołowej 
urządzenia i ekran dotykowy

Pamięć 4 GB Flash 

Synchronizacja GPS, DCF, NTP, Sync Bus

Interfejsy 1 x Ethernet 
2 x USB (aktywne, pasywne)

Napięcie zasilania zew.: AC 100...240 V 
(DC 100…350 V), 47...63 Hz 
wew.: DC 9...18 V

Wejścia 4 x wejście napięciowe 
4 x bezpośrednie wejście prądowe
4 x  wejście cęgi prądowe
4 x wejście czujników
1 x wejście czujnik temperatury

Wyjścia 1 x wyjście procesowe (U)

Wejścia binarne 8 (2 grupy)

Wyjścia binarne 2 x wyjście przekaźnikowe

Obudowa Walizkowa 
424 x 340 x 173 mm (D x W x G)
Stopień ochrony IP 65 (zamknięta)

Kategoria pomiarowa CAT IV

Normy EN 50160
IEC 61000-4-7
IEC 61000-4-15
IEC 61000-4-30 Klasa A

Walizka z osprzętem, 
outdoor

Kabel przyłączeniowy

Elastyczne cęgi  
prądowe

Zaciski krokodylowe
Magnetyczny rozdzielacz 
napięcia (zacisk)

Końcówki kablowe/
adaptery

Zaciski pomiarowe płaskie

Adapter bezpiecznika z  
bezpiecznikiem dużej mocy Chwytak pomiarowy

Elastyczne cęgi prądowe 
mini Cęgi prądowe

Czujnik temperaturyAntena GPS
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KoCoS Polska Sp. z o.o.
ul. Michałowicza 12
43-300, Bielsko-Biała
Tel.  +48 33 444 75 00 
info@pl.kocos.com



Funkcje pomiarowe
Dzięki następującym funkcjom możliwe są precyzyjne pomiary i 
rozbudowane analizy urządzeń energetycznych:

 Ciągła rejestracja wszystkich parametrów sieci z regulowanym 
interwałem pomiarów (analiza trendu, EN 50160)

 Rejestracja zdarzeń z ustawialnymi kryteriami inicjującymi 
pozwalająca na dokładne śledzenie zakłóceń sieci

 Rejestrator wartości skutecznej do wykrywania i oceny 
procesów wolnozmiennych takich jak oscylacje mocy oraz do 
nadzorowania generatorów

 Wysokiej rozdzielczości zapisy rejestratora do szczegółowej 
analizy zakłóceń

 Wejścia czujników specjalnie do nadzorowania systemów 
energii odnawialnej i urządzeń przemysłowych

 Licznik energii do nadzorowania i optymalizacji zużycia energii

 Funkcje logiczne do przejrzystej kontroli i nadzorowania 
urządzeń energetycznych

 
Ekran dotykowy
Kolorowy graficzny 
ekran dotykowy 7“ 
umożliwia łatwą i 
intuicyjną obsługę 
urządzenia. Przekrocze-
nia wartości granicz-
nych i wykresy zakłóceń 
mogą być bezpośrednio 
wyświetlane na ekra-
nie i analizowane, co 
umożliwia wykonanie 
analizy na miejscu, bez komputera.

Synchronizacja czasu
Warunkiem szczegółowej analizy jakości zasilania i zdarzeń jest 
dokładna synchronizacja czasu. Urządzenie EPPE PX można 
zsynchronizować poprzez GPS, DCF i NTP.

Komunikacja
Zintegrowany system dwuprocesorowy z osobnym procesorem 
odpowiedzialnym za interfejs użytkownika i osobnym dla 
interfejsów komunikacyjnych gwarantuje szybką transmisję 
danych.
Zintegrowany SERWER WEBOWY umożliwia dostęp do 
wszystkich istotnych danych pomiarowych także poprzez 
dowolną przeglądarkę internetową.

Sieć komórkowa
Możliwość przyłączenia routera LTE/UMTS z zasilaniem z 
przyrządu pomiarowego upraszcza pobór danych poprzez 
sieć komórkową. Dzięki temu podczas trwania pomiaru 
można wygodnie przesyłać dane do odległego komputera 
osobistego i analizować.

Wymiana danych poprzez pendrive USB
Pliki nastaw urządzenia można wczytywać z pendrive‘a. Przy 
braku połączenia teleinformatycznego dane z pomiarów dają 
się szybko i łatwo zapisywać na pendrive.

Analiza
Oprócz analizy na samym urządzeniu możliwa jest też 
analiza szczegółowa danych pomiarowych w wydajnym 
oprogramowaniu zainstalowanym na komputerze osobistym. 
Obszerne grafiki i tabele, automatyczne raporty i funkcje 
eksportu a także liczne narzędzia analityczne ułatwiają 
precyzyjną analizę uzyskanych wyników.

Zasilacz awaryjny
Całkowicie bezobsługowy, wewnętrzny zasilacz awaryjny 
podaje napięcie na urządzenie w przypadku krótkookresowego 
zaniku napięcia zasilania. Z odpowiednio dużymi bateriami 
(powerbanks) urządzenie EPPE PX może pracować bez 
zewnętrznego zasilania nawet przez kilka godzin.

EPPE PX został skonstruowany specjalnie do pomiarów i 
nadzorowania urządzeń w warunkach mobilnych. Katego-
ria pomiarowa CAT IV zarówno przyrządu pomiarowego 
jak i osprzętu gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo pracy i 
użytkowników.

Oto przykładowe zastosowania tego urządzenia:
 Analiza jakości zasilania
 Nadzorowanie jakości zasilania
 Pomiar prądu różnicowego
 Nadzorowanie generatorów
 Rejestracja i wykrywanie oscylacji mocy
 Cyfrowy rejestrator zakłóceń z wysoką częstotliwością  
 próbkowania do szczegółowych analiz zakłóceń  
 wolnozmiennych
 Pomiar harmonicznych
 Nadzorowanie i analiza systemów energii odnawialnej
 Optymalizacja sieci i zarządzanie obciążeniami
 Nadzór zgodnie z EN 50160
 Lokalizacja zwarć
 Rejestrowanie trendów
 Analiza rozruchów maszyn
 Nadzorowanie odbiorników krytycznych
 Nadzorowanie poboru energii np. w celu optymalizacji  
 obciążenia

                 Wejścia i wyjścia
Galwanicznie izolowane wejścia 
napięciowe umożliwiają pro-
wadzenie złożonych pomia-
rów za pomocą rejestratora 
zakłóceń. Wejścia czujników 
prądu, bezpośrednie wejścia 
prądowe i wejścia czuj-
ników rejestrujących np. 

temperaturę, promienio-
wanie świetlne, oscy-

lacje skrętne, siłę 
lub kierunek 

wiatru czynią 
to urządzenie 
niezwykle uni-

wersalnym.


