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КАЛІБРАТОРИ ПОТУЖНОСТІ ТА ЕНЕРГІЇ 

 
 
 
INMEL 8033 - це трифазний калібратор потужності та енергії, що має шість 
виходів: три фази напруги та три фази струму. Ці фази зміщуються між собою у 
відповідності до заданого фазового кута. 
Особливістю цього калібратора є цифровий метод генерування, вимірювання та 
стабілізації параметрів вихідних сигналів. Генерування сигналів напруги та 
струму реалізується на основі інтегрованої схеми прямого цифрового синтезу 
частоти (DDS). До реалізації петлі зворотного зв’язку застосовується точний 
цифровий мульти-перетворювач, реалізований на основі високоефективних A/C 
перетворювачів та процесора DSP сигналів. Таке виконання дозволяє генерувати 
сигнали, спотворені до 25-ї гармоніки, і забезпечує високу стабільність амплітуди, 
частоти та фази генерованих сигналів. 
 
Моделі калібраторів  

 Калібратор INMEL 8033 випускається у двох версіях: 
 INMEL 8033 - базова модель - трифазна - діапазон струму 0.005…50A 
 Опція: діапазон струму 0.005…100A 
 INMEL 8031 – однофазна модель 
 Опція живлення: 115 V AC. 

Функції калібратора INMEL 8033:  

 джерело AC напруги  
 джерело AC струму 
 частота напруги 
 джерело потужності 
 джерело гармонік 
 вимірювання DC напруги до 10V та DC струму до 20 mA 



Ефективність калібратора значно підвищується завдяки набору додаткових 
функцій, які спрощують вимірювання. 
Ручним колесом можна збільшувати або зменшувати значення вихідних 
параметрів: U, I,*, f, cos*, P, Q.  
Розрахунок похибки перевіреного лічильника електроенергії після встановлення 
кількості обертів диска (імпульс). 
Генерування заданих порцій енергії.   
Вимкнення та увімкнення автоматичної зміни діапазонів виходів напруги та 
струму з переходом на:  
140  140.001V,  
280  280.001V,  
0.5 0.500001A,  
2.5  2.50001A,  
10 10.00001 A. 
Незалежне вмикання та вимикання каналів напруги та струму CH(U), CH(V), 
CH(W), лише напруга, лише струм. 
Вибір локального / віддаленого управління через інтерфейси RS 232, IEEE 488. 
Одночасне увімкнення / вимкнення всіх виходів клавішами OPERATE, STANDBY. 
Вибір трифазної, двофазної або однофазної системи.  
Установка гармонічних параметрів сигналів  напруги або струму. 
Працює в трифазній несиметричній системі.  
Можливість синхронізації вихідного сигналу калібратора з частотою мережі. 
Можливість генерування струму до 300A при паралельному з'єднанні струмових 
терміналів. 
 
Застосування:  
 
Повірка та калібрування: 

 ватметрів, варметрів, 
 фазометрів, 
 частотомірів, 
 AC вольтметрів та амперметрів, 
 вимірювачів коефіцієнта потужності та фазового кута, 
 вимірювальних перетворювачів, 
 лічильників електроенергії в одно- та трифазних системах, 
 засобів електрозахисту. 

Метрологічні параметри приладу адаптовані насамперед до вимірювань, що 
зазвичай виконуються в енергетичному секторі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технічні характеристики 
 
Основні параметри 

 

Параметр Діапазон  Діапазон установки    Роздільність   Навантаження Похибка1), 2) 

U 

140 V 1.400...140.00 V 

10 mV 

0...360 mA 

ΔU= +/-[0.04%US+0.01%UR] 280 V 2.80...280.00 V 
0…180 

mA 
P = 

50VA 
750 V 7.50...750.00 V 0…67 mA 

 
1) Похибка у нормальних умовах протягом року з дня калібрування.  2) US – установлене значення, UR – 
номінальний діапазон.  
Параметр Діапазон  Діапазон установки    Роздільність     Навантаження Похибка

1), 2) 

I 

0.5 A 0.00500...0.50000 A 0.01 mA 0...20 V 
P = 10 

VA 

ΔU= +/- [0.04%IS +0.01%IR] 2.5 A 0.0250...2.5000 A 0.1 mA 0...10 V 
P = 25 

VA 

10 A 0.100...10.000 A 1 mA 0...5 V 
P = 50 

VA 

50 A 0.500...50.000 A 1 mA 0...1 V 
P = 50 

VA 
ΔU= +/- [0.05%IS +0.02%IR] 

100A* 0.500...100.000 A 1 mA 0...5 V 
P = 50 

VA 
ΔU= +/- [0.05%IS +0.02%IR] 

 
1) Похибка у нормальних умовах протягом року з дня калібрування. 2) IS – установлене значення, IR – 
номінальний діапазон. * - опція ( замість діапазону 50A)  

Параметр Діапазон установки Роздільність  Похибка1), 2) 

f 
40.00...99.99 Hz 
100.0...1250 Hz 

0.01 Hz 
0.1 Hz 

Δf=+/-0.01 
Δf=+/-0.1 

φ +/-180° 0.01° 
0.1° (48..62)Hz 

0.3° (40..1250)Hz 
cos φ 0...1 похідна з роздільності  φ Δcosφ=[cosφ-cos(φ-Δφ)] 

P 0.007...3 x 37 500W похідна з роздільності    U, I та cos φ 

для cosφ=1 
+/-0.06%S+0.02%R 

для cosφ-0.5 
+/-0.08%S+0.02%R 

Q 0.007...112.5 var похідна з роздільності  U, I та sin φ 

для cosφ=1 
+/-0.06%S+0.02%R 

для cosφ=0.5 
+/-0.08%S+0.02%R 

E макс.590 kWh 0.001 kWh δE= [δtE+ EX] 
Вимірювання  
DC напруги  

0...10.0 V 0.001 V +/-[0.04%US+0.01%UR] 

Вимірювання 
DC струму 

0...20.0 mA 0.001 mA +/-[0.04%IS+0.01%IZ] 

 
1) Похибка у нормальних умовах протягом року з дня калібрування. 2) S, US, IS - установлене 
значення, R, UR, IR - номінальний діапазон.  

Нормальні та робочі умови 
 

Фактори впливу Нормальний діапазон  
Робочий 
діапазон  

Температура навколишнього середовища +23 °C +/- 2 °C 
+5...+40 

°C 
Атмосферний тиск 70...106 kPa 
Відносна вологість 20...80 % 
Напруга живлення 230 V +/-10% / 115V+/-10% 

Частота напруги живлення 50 Hz +/-5% / 60 Hz +/-5% 
Форма напруги живлення та коефіцієнт спотворення синусоїда; коефіцієнт спотворення β<0.5 

Прогрів не менше 60 хв. до повної точності 



Реактивність навантаження 0...10 nF або 0...10 mH 
Частота вихідних напруги і струму 40.00...1250 Hz 

Робоче положення горизонтальне +/-30° 
Швидкість потоку повітря 0...0.5 m/s 

Вентиляція примусова 
Радіочастотні перешкоди немає (незначні) 

Вібрації та удари немає (незначні) 
Магнітне та електричне поле немає (поле Землі) 

Інсоляція немає 
Вміст у повітрі пилу, пороху, солі, води та агресивних газів немає (незначний) 

  

 
Загальні характеристики 

 
Споживана 
потужність 

300 V 

Розміри 
ширина 449 mm, висота 286 mm, 

довжина 506 mm 
Вага 48 kg 
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