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 Analisadores de Qualidade de Energia Trifásico AEMC 8435 
 

 
 
 O PowerPad ® III Modelo 8435 é um trifásico analisador de qualidade de energia, que é fácil de usar, compacto 
e resistente ao choque. Ele permite que os técnicos e engenheiros para medir e realizar diagnósticos e um 
trabalho de qualidade de energia em um, dois ou redes trifásicas. Quatro terminais de entrada de tensão e 
quatro terminais de entrada de corrente são fornecidos. É à prova d'água IP67 avaliado durante a gravação com 
a tampa fechada.  
 
O modelo 8435 tem 2GB de memória disponível para armazenar os dados de tendência. Memória interna 
adicional é convenientemente dividida para permitir que você armazene alarmes, transientes, irrupção e dados 
do instantâneo sincronizados ou independentes um do outro. O usuário pode armazenar até 50 fotos de tela, até 
210 transientes capturados que contêm quatro ciclos para cada entrada ativa e 10.000 eventos de alarme de até 
40 parâmetros diferentes. Dados de tendência também pode ser gravada por dias, semanas ou mesmo meses. 
Corrente de entrada também pode ser capturado e armazenado. 
 
Características  

 Medição de tensões TRMS até 1000Vrms AC / DC para dois, e três, sistemas de quatro ou cinco fios  

 Medição das correntes TRMS até 6500Arms (sensor dependente)  

 A medida direta da corrente de neutro e tensão  

 Medição de frequência (40 a sistemas de 70Hz)  

 Registra e exibe os dados de tendência tão rápido quanto uma vez por segundo durante um mês, até 
25 variáveis  

 Captura até 210 ocorrências transitórias em todos os V e A insumos  

 Medidas harmônicos (referenciados ao valor fundamental ou RMS) para tensão, corrente ou potência 
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até ao 50 º harmônico  

 A gravação, carimbo do tempo e caracterização de perturbação (incha, sábios e interrupções, 
superação de limites de potência e harmônicas)  

 Cartão SD de 2GB de memória Tendência de gravação; Alarme, Snapshot, transitória e energização 
armazenados na memória flash interna  

 VAh Medidas de energia, VARh & Wh  

 65μs/sample gravação transitória  

 GRÁTIS DataView ® software está incluído para configurar visualização em tempo real e geração de 
relatórios  

 

Aplicações  

 Verificação dos circuitos de distribuição de energia  

 Montagem Pole  

 Em planta soluções de problemas de painéis de distribuição de energia e máquinas individuais  

 Montar pad Monitor de transformadores e desequilíbrios de fase  

 Determinar problemas harmônicos provenientes de fonte ou carga  

 Determine transformador K-Factor  

 Medição de energia (kVAh, VARh, kWh)  
 
 


