
PQ-Box 300, ориг. версия 03/2018 

1. Приложение  

Уредът PQ-Box 300 е висококачествен преносим 

мрежов анализатор, анализатор на качеството на 

електроенергията и регистратор на преходни 

явления. Разработен е с особено внимание към 

удобството при ползване.  

Постоянно и непрекъснато записва честотите до 170 

kHz. PQ-Box 300 е създаден за лесно пренасяне с клас 

на защита IP65; приложим е за измервания в 

електропреносни мрежи (CAT IV), както обществени, 

така и индустриални до 1000V. 

PQ-Box 300 отговаря 100% на изискванията по 

стандарти IEC 61000-4-30 Ed.3 и IEC 62586-2 Ed.2 за 

устройства от клас А:  

Параметър Клас 

Измервателна точност по 

напрежение 

А 

Определяне на времеви интервали А 

Отбелязване на измерените 

стойности при настъпили събития 

А 

Хармоници, Интерхармоници А 

Трептене А 

Честота А 

Асиметрия по напрежение А 

Запис на събития А 

Синхронизация по време А 
 

Компактните му размери позволяват поставянето му в 

малки пространства и ел. табла. Изолираният му 

корпус позволява да се закача директно към 

електропреносни кабели. Поради различните си, в 

зависимост от приложението, възможности за 

стартиране на измерването, уредът е много лесен за 

употреба. 

За да може бързо да идентифицира причината за 

смущение по мрежата, PQ-Box 300 разполага с много 

различни опции на задействане (тригери). 

За бързо прехвърляне на данни, уредът има USB 2.0 

интерфейс, TCP/IP интерфейс и като опция WLAN 

интерфейс. Разполага и с Micro-SD карта памет (8GB), 

която може да бъде лесно подменена. 

В случай на липса на захранване от мрежата, вградена 

акумулаторна батерия позволява непрекъсната работа 

до 3 ч. и 30 мин. 

2. Измервателни функции  
PQ-Box 300 се предлага с допълнителни опции като 

анализ на контролни сигнали (ripple) и WLAN 

интерфейс.  

▶ PQ-Box 300  
- Честотен анализ до 170 kHz  

- Регистратор на данни 

- Регистриране на повреди 

- Онлайн измерване (в реално време) 

- Програмируем тригер за регистратор Осцилоскоп 

- Програмируем тригер за регистратор 10ms RMS 

- Отчети по стандартите EN 50160, IEC 61000-2-2/-2-4 

▶ Опция “Анализ на контролни сигнали” (R1) 
- Контролни сигнали Ripple по ток и напрежение 
 

▶ Опция “WLAN интерфейс” (S1) 
- Безжична комуникация между компютър и PQ-Box 

 

  

Технически данни  
  

Анализатор на качеството на 

електроенергията / 

Високочестотен регистратор 

 /   модел PQ-Box 300  

  ▶ Регистриране на повреди  

▶ Оценка на качеството на електроенергията 

съответно EN 50160 и IEC 61000-2-2/-2-4 

▶ Постоянен анализ на FFT по DC до 170 kHz 

▶ Анализ на товара; измерване на енергия;  

▶ Анализ на контролни сигнали по мрежата 

▶ Висококачествен софтуер за серията PQ-Box 

50/100/150/200/300 

 

  
  
  
  

300V CAT IV / 600V CAT III 
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Измерване / Функции    

PQ-Box 300    

Автоматично засичане на събития и оценка съответно следните стандарти:  

EN 50160 (2015) / IEC 61000-2-2 / IEC 61000-2-12 / IEC 61000-2-4 (Class 1; 2; 3) / NRS 048 / IEEE 519 / VDE N-4105 / 

IEC 61000-4-30 Ed. 3 Class A / IEC 61000-4-7 / IEC 61000-4-15 / IEC 62586-2 Ed. 2 / IEC 62586-1 

Запис в конфигурируеми от потребителя интервали от 1 сек. до 30 мин. 

(>3900 параметъра се измерват и изчисляват едновременно):  

  

Напрежение: мин. макс. средна стойност   

Ток: мин. макс. средна стойност   

Мощност: P, Q, S, PF, cos phi, sin phi    

Базова, модулационно реактивна мощност, мощност на изкривяване и небаланс   

Енергия: P, Q, P+, P-, Q+, Q-    

Трептене / фликер (Pst, Plt, Pinst)    

Напрежение на небаланс, ток на небаланс; права, обратна и нулева последователност    

Хармоници по напрежение съответно EN 61000-4-30 Клас A  До 50ти 

Хармоници по напрежение до 9kHz (200Hz честотна лента)  2kHz до 9kHz  

Висши хармоници до 170kHz (2kHz честотна лента); средни и 200ms мин. и макс. стойности 8kHz до 170kHz  

Хармоници по ток  До 50ти  

Хармоници по ток до 9 kHz (200Hz честотна лента)  2kHz до 9kHz  

Фазов ъгъл на хармониците по напрежение и ток  До 50ти 

THD в ток и напрежение; PWHD, PHC    

FFT изчисления по напрежение и ток  DC до 20kHz  

Ripple контролни сигнали   100 Hz до 3 kHz  

Честота, 10sec, мин. макс. средна стойност   

10/15/30 мин. интервал за стойности на мощността P, Q, S, D, cos phi, sin phi    

Онлайн режим (в реално време):    

Регистратор Осцилоскоп    

3D триъгълник на мощностите: активна, реактивна, пълна и на изкривяване    

Хармоници по напрежение и ток (5Hz честотна лента)  DC до 20kHz  

Висши хармоници по напрежение до 170kHz (200Hz честотна лента)  8kHz до 170kHz  

Посока и фазов ъгъл на хармониците   

Функции на задействане (тригери) (Rec A / Rec B)    

Ръчен тригер – чрез тригер бутон    

Тригер от RMS ниво (по напрежение или ток)    

Тригер от RMS отскок (по напрежение или ток)    

Тригер от фазова смяна    

Тригер Envelope   

Автоматичен тригер    

Тригер от дискретния вход (0 – 250V AC/DC; 10 V граница)    
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3. Дизайн  
Подходящ за взискателни условия на измерване: 

- изключително надеждна механична конструкция 

- клас на защита на корпуса IP65 

- стандартно с 8 GB Micro-SD карта памет, с възможност 

за разширение от потребителя до 32 GB (позволявайки 

няколко години запис) 

- вградена акумулаторна батерия позволява работа до 

3ч. 30 мин. при липса на мрежово захранване 

3.1 Оценка на измерванията 
Следните  измервателни интервали могат да се 

използват за запис едновременно от PQ-Box 300: 

- 200 ms стойности 

- 3 sec. стойности 

- произволно зададен интервал от 1 сек. до 30 мин. 

- 10/15/30 мин. интервал за мощност и енергия 

Записаните данни се прехвърлят на компютър за 

анализ през високоскоростен USB интерфейс, TCP/IP 

интерфейс или опционален WLAN интерфейс. 

Многофункционален, бърз и лесен за употреба 

софтуер се предоставя безплатно заедно с уреда, 

който може да бъде инсталиран свободно на 

произволен брой компютри. 

3.2 Захранване 

PQ-Box 300 е снабден с изключително издръжлив 

захранващ модул. Захранването е създадено да 

издържа на външни шумове съответно CAT IV до 600 V 

и също е със степен на защита IP65. 

Захранващият модул позволява захранване или от 

стандартен Шуко контакт, или директно от 

измерваната мрежа през измервателните сонди. 

Следните захранващи напрежения се допускат: 

- 100V до 440V AC 

- 100V до 400V DC 

3.3 Свързване на устройството  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 напрежителни 

входа 

Дискретен 

вход с 4 mm 

накрайници 

Общ 

накрайник 

за 4 токови 

клещи 

AUX вход  

8 бутона 

15V DC 

захранване 
GPS / DCF77 часовник USB TCP/IP 
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3.4 Цветен дисплей 
Дисплеят на уреда показва информация за правилното свързване на измервателните кабели и токовите сонди, 

както и моментните стойности по напрежение, ток, THD, мощност и др. Червените показания подсказват за 

възможност за неправилно свързани сонди. В допълнение, се показва броят на различни по вид настъпили 

събития, изминалият период от започване на измерването, оставащата памет, батерия и др. С цел да се ограничи 

достъпът от неоторизирани лица, дисплеят и комуникационните интерфейси могат да бъдат заключени с парола.   

3.5 Гумирани бутони  
Бутонът Start/Stop служи за пускане и спиране на измерването. Можете да изпълните произволен брой различни 

последователни измервания без необходимост да извличате предишните записани данни от уреда, стига да 

разполага с достатъчно памет. 

Бутонът „manual trigger“ позволява моментната картина (snapshot) от измервателни стойности да бъде записана 

с помощта на специалните регистратори Осцилоскоп и 10ms RMS. 

Уредът има също бутони за „scrolling“, или прелистване на различните стойности и екрани, с цел по-цялостна 

представа за параметрите на свързаната мрежа. 

Бутонът „setup“ позволява на потребителя да променя различни настройки директно от PQ-Box, като например 

вида на мрежово свързване, коефициенти на преобразуване от токови или напреженови трансформатори, 

интервалите на измерване и др., без необходимостта от ползване на компютърния софтуер. 

3.6 Синхронизация по време  
Въпреки че уредът разполага с часовник с висока точност (Клас А), ако приложението го изисква, времето на PQ-

Box може да бъде синхронизирано по вградения интерфейс GPS/DCF77 от външен часовник. 

3.7 Дискретен вход  
Уредът разполага с един дискретен вход за външен тригер-сигнал, позволяващ свързване с 4mm накрайници. 

Външният тригер може да стартира регистраторите Осцилоскоп и 10ms RMS. Могат да бъдат прилагани различни 

AC/DC сигнали до 230 V с настройка за задействане на тригера при граница на падане или покачване. Границата 

на превключване е зададена на 10 V. 

3.8 Аналогов вход  
Аналогов вход 1 V (AC/DC) е предоставен за свързване на външни сензори като например 5та токова сонда за 
тока PE, токова сонда за DC, или температурен сензор. Обхватът и единицата на измервателната величина 
могат да бъдат свободно настроени през компютърния софтуер.  

3.9 Памет за данни 
Уредът е снабден с 8 GB Micro-SD карта памет, с възможност за разширение до 32 GB. Докато 8 GB памет е 

достатъчна за няколко месеца запис съотв. EN 50160, допълнителната памет осигурява по-дългосрочни 

измервания или по-високоскоростен запис. Картата памет може да бъде лесно подменена от оператора, 

позволявайки още един начин за бърз пренос на данни. 

Възможен е продължителен запис на множество последователни сесии, без да е необходимо прехвърляне на 

данните на компютър в края на всяка сесия. При започването на ново измерване уредът интелигентно и 

автоматично резервира достатъчно място от свободната памет за евентуалните данни и събития. 
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4 Оценка и статистики 

– Автоматични отчети съотв. EN50160 / IEC61000-2-2 / -2-12 (публични мрежи), IEC61000-2-4 (индустриални 

мрежи), NRS048  

– Лесен преглед на статистиките за качеството на електроенергията  

– Графика със стълбици предлага автоматично обобщение на важните хармоници 

– Показване на граници и стойности до 170 kHz  

  

Стандартен автоматичен отчет 

  

  

3-D анализ на честотата до 170 kHz отнесена към времето и амплитудата    
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4.1 Софтуер екрани за онлайн анализ  

  
Онлайн осцилоскоп с честота 409.6 kHz  Онлайн хармоници (до 170 kHz)  

    

  
 Онлайн диаграма по време  Посока и фазов ъгъл на хармониците  

    

  
Онлайн таблица с измерени стойности                   Онлайн куб на мощностите  

    

  
 FFT DC анализ до 170 kHz  Онлайн фазорна диаграма  
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4.2 Анализ на контролни сигнали 

Ripple  

- Запис на конфигурируема честота от 100Hz до 

3kHz.  

- Преглед на контролни сигнали Ripple   

(амплитуда, структура на импулсите)  

- Нивата на контролните сигнали се измерват с 

постоянни записи  

- Регистраторът на импулси е подходящ за 

оценка на структурата на контролните импулси 

Ripple   
 

  
Нива на контролни сигнали за няколко дни  

 

Тригер от контролен сигнал Ripple (Опция)  

В допълнение към измерването на нивата на 

контролни сигнали, функцията тригер позволява 

задействане при определена контролна честота. 

Изобразява се цялото съобщение и смущенията 

във формата на сигнала могат да бъдат 

анализирани. 

 

Следните параметри могат да бъдат зададени:  

• Гранична стойност на задействане  

• Продължителност на записа  

• Контролна честота за Ripple  

• Честотна лента на филтърната крива  

  
Ripple контролна телеграма по напрежение и 

ток  

 

4.3 Тригер функции на задействане  

PQ-Box 300 предлага богат избор от тригер функции по напрежение, ток и честота (под 

заданието, над заданието, RMS отскок, envelope тригер, фазова смяна и др.).   

- Програмируеми граници на задействане  

- Програмируема продължителност на записа, предварително/последващо време и хистерезис  

- Избор на автоматичен тригер (в случай на неправилна конфигурация, стойностите на задействане 

се настройват автоматично от авто-тригера; така се избягва препълване на паметта).  

- Външен тригер от сигнал през дискретния вход 

- Тригер от превишаване на граница по честота до 170 kHz.  
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4.4 Записи на повреди, засечени чрез Осцилоскоп и 10ms RMS регистраторите  

  
   10 ms RMS запис (пример стартиране на машина)  Осцилоскопен запис 

 

5 Непрекъснати (продължителни) записи  
Повече от 4500 измервателни стойности се записват непрестанно при всяко измерване, които после 

могат да бъдат оценени от софтуера. Следните измервателни интервали могат да бъдат зададени 

едновременно: 

– 200ms стойности  

– 3sec стойности  

– 10sec честота  

– Произволно настроен интервал за стойности от 1 sec до 30 min 

– 10/15/30 min стойности за мощностите и енергиите  

– 2 часа за стойности на дълготрайно трептене / фликер  
  

  
72kHz сигнал 3-фазно напрежение  
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6 Измервателна процедура от 2kHz до 170kHz  
Напреженовите измервателни входове се сканират с помощта на 24-битови Делта-Сигма 

преобразуватели с честота на дискретизация 20 MHz. Изключително добро съотношение между сигнал 

и шумове достигащо чак до високите честоти се осигурява чрез 32х хипермодулиране. 

 

► Непрекъснато изчисление на FFT (бързи преобразувания на Фурие)   

► Програмируем интервал на запис за всички честоти (1 sec до 30 min)  

► Разделителната способност по честота е 200Hz или 2kHz  

  

  

► Честотен обхват 2 kHz до 9 kHz  

Изчислението от 2 kHz до 9 kHz се изпълнява съгласно стандарт IEC61000-4-7 за ток и напрежение в 

честотни ленти от по 200 Hz. 

Например: 8.9 kHz влиза в честотната лента от 8.8 kHz до 9 kHz.  

  

► Честотен обхват 8 kHz до 170 kHz  

Между 8 kHz и 170 kHz се извършва пълно изчисление на FFT като интервал от 200 ms. 

Измервателният интервал за запис на данни се задава свободно в обхват от 1 sec до 30 min с 200 

ms минимум и максимум стойности. 

 

- Агрегацията на честотни ленти е избираема (200 Hz или 2 kHz агрегация)  

- Средните стойности и 200 ms мин. и макс. стойности са налични за всеки интервал  

- От 8 kHz до 170 kHz базовата настройка е за честотни ленти от по 2 kHz   

- Честотните ленти могат да бъдат изчислявани като фаза-към-земя или фаза-към-нула  

- Честотните групи могат да бъдат групирани като четни или нечетни  

Вариант 1: 139 kHz до 141 kHz = 140 kHz (2 kHz агрегация)   

Вариант 2: 140 kHz до 142 kHz = 141 kHz (2 kHz агрегация)  

Граничните стойности на стандарт IEC61000-2-2 (2017) са предварително зададени в софтуера WinPQ 

mobil и могат да бъдат свободно променяни от потребителя. 

 



  

   We take care of it. 

Стр. 10 от 12 PQ-Box 300,ориг. версия 03/2018, превод от GB на BG 

 

6.1 Технически данни 

 

PQ-Box 300    

Условия на околната 

среда - температура:  

Работна: -20° … 60°C  

Съхранение: -30°… 80°C  

TFT цветен дисплей:  100 x 60 mm  

Захранване:  

През външен адаптер:  

100 V…400 V AC/ DC   

15V DC изход  

47Hz до 63Hz  

PQ-Box 300   

4 напреженови входа:   

Максимално входно 

напрежение: 

 

Честота на дискретизация:  

L1, L2, L3, N, PE  

565V AC/800V DC L-N  

980V AC/1380V DC L-L  

10 MΩ импеданс  

409.6 kHz  

4 токови входа (AC/DC): 

 

 
 

Честота на дискретизация :  

1000 mV вход за мини-
клещи и 330 mV за 
пояси на Роговски  

10 kΩ импеданс  

40.96 kHz  

AUX вход за други сонди:  1V AC / 1.4V DC 

10 MΩ импеданс 

АЦП:  20 MHz Делта-Сигма 
Преобразувател   

32x хипермодулация  

24 Bit  

Синхронизация към 

основния хармоник:  

  

45 Hz до 65 Hz  

Интервал на запис:  Свободно настройване 

от  1s до 30 min  

Памет за данни с 

Micro-SD карта:  

8 GB стандартно  

(опционално до 32 GB)  

Интерфейси:  USB 2.0  

TCP/IP  

WLAN IEEE 802.11  

Синхронизация по време:  DCF77 или GPS часовник  

Размери:  242 x 181 x 50 mm  

Тегло:  2.5 kg  

Степен на защита:  IP 65  

IEC 61000-4-30:  Клас A  

Точност (напрежение, ток):  < 0.1%  

Категория на изолация:  CAT III до 600V 

CAT IV до 300V  

Изолационен тест:  Импулсно напрежение 

6 kV  

5 sec при 5.4 kV RMS  

1 min при 3.6kV RMS  

EMC (електромагнитна съвместимост)  

CE съвместимост  

• Защита  

 

 
 EN 61326  

 

 
 EN 61000-6-2   

 Излъчвани смущения  

 

 
 EN 61326  

 

 
 EN 61000-6-4  

  

ESD  

 

 
 IEC 61000-4-2  

 

 
 IEC 60 255-22-2  

  

 kV / 16 kV  8 

Електромагнитни полета  

 

 
 IEC 61000-4-3  

 

 
 IEC 60 255-22-3  

  

 V/m  10 

Бързи преходни явления  

 

 
 IEC 61000-4-4  

 

 
 IEC 60 255-22-4  

  

4  kV / 2 kV  

Пикове на напрежение 

 

 
 IEC 61000-4-5  

  

2  kV / 1 kV  

Високочестотни сигнали   

 
 
 
IEC 61000-4-6  

  

10  V, 150 kHz … 80 MHz  

Спадове на напрежение  

 

 
 IEC 61000-4-11  

  

100   1min  

Излъчвани смущения:  
   

 Уред 

на разстояние от 10 m  

   
 AC захранващ адаптер   

на разстояние от 10 m  

  

  

  
 MHz, 40 dB  30...230 

230...1000  MHz, 47 dB  

  
0 .15...0.5 MHz, 79 dB  
0 .5...5 MHz, 73 dB   
5...30  MHz, 73 dB  

• 

• 

• 



  

Стр. 11 от 12 PQ-Box 300, ориг. версия 03/2018, превод на BG 

 

 

7 Кодове по характеристики при поръчка  
 ХАРАКТЕРИСТИКИ   КОД  

Анализатор на мрежи и регистратор на смущения съгл. EN 50160 и IEC 61000-4-30 клас A 

Преносим анализатор на мрежи и качеството на електроенергията за мрежи ниско, 
средно и високо напрежение съгласно DIN EN 50160 / IEC 61000-4-30 клас A  
• 8 GB Micro SD карта памет 
• Порт за Micro-SD карта памет (с размер от 1 до 32 GB) 
• USB 2.0 и TCP/IP интерфейс 
• Порт RS232 за свързване на радио часовник (GPS & DCF77) 
• Цветен дисплей 
• IP65 степен на защита на корпуса 
• Непрекъснато захранване от зарядна батерия до 3ч и 30 мин.  
• Кабели за връзка през USB и TCP/IP 
• Измервателни сонди за напрежение с 4 mm накрайници тип банан (с 

предпазители) 
• Допълнителен кабелен комплект за AUX входа (с 4mm накрайник тип банан) 
• 5 бр. накрайници тип крокодил 
• Твърд куфар за уреда PQ-Box 300 и аксесоарите му 
• Захранващ модул AC/DC за захранване през измервателните кабели 
• Софтуер за оценка и анализи WinPQ mobil  

PQ-Box 300  

Доп. Опции 

• Анализ на контролни сигнали Ripple (може да се добави чрез софтуерен лиценз) 
• WLAN интерфейс (може да се добави чрез софтуерен лиценз)  

  

R1  

S1  

Език на наръчника за ползване и потребителския интерфейс  

• Немски 
• Английски  
• Френски 
• Испански 
• Италиански 
• Холандски 
• Чешки 
• Руски 
• Полски 

 

G1   
G2   
G3   
G4   
G5  
G6  
G7  
G8  
G9  

АКСЕСОАРИ КОД  

• Накрайник за включване към еднофазни контакти; за 2х4mm накрайници банан 582.0511  

• Заключваща верига Kensington за PQ-Box 300, дължина 1.8 m  111.7032  

• Сензор за температура, за въздушна температура -20…80°C  111.7041  

• Комбиниран сензор за осветеност 0-1400W/m2 и температура -30…70°C  111.7040  

• Комплект магнитни накрайници за напрежение  111.7008  

• DCF 77 радио-контролиран часовник  111.9024.01  

• GPS радио часовник (230 V – RS 232)  111.9024.47  

• Индустриална SD карта памет, 8 GB 900.9099.8  

• Батериен комплект за смяна  570.0011  

 Предлагат се и много други аксесоари за уреда, които можете да разгледате в каталога с аксесоари. 
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PQ-Box 300, с куфар и токови клещи и аксесоари 
  

Производител: 

A. Eberle GmbH & Co. KG  

Frankenstraße 160, 

D-90461 Нюрнберг, Германия 

Тел.: +49 (0) 911 / 62 81 08-0  

Факс: +49 (0) 911 / 62 81 08 99 

Имейл: info@a-eberle.de  

http://www.a-eberle.de   

Дистрибутор за България: 

Делта Инструмент ООД  

кв. Бояна, ул. 732-ра 20, 

1616 София, България  

Тел.: +359 2 974 62 36  

   +359 2 974 62 37 

Имейл: delta@deltainst.com 

http://deltainst.com/  
 

Софтуер - Версия:  

  

_______________________________  
  
  

Инт. собственост на A. Eberle GmbH & Co. KG 

Всички права запазени. 
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