
w	INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96

w ZASTOSOWANIE
Analizator parametrów sieci NA 96 powinien być instalowany 
przez wykwalifikowany personel. 
Przed montażem analizatora należy koniecznie sprawdzić i 
porównać parametry analizatora (mierzone napięcie, dodatkowe 
napięcie zasilające, mierzony prąd, częstotliwość) z parametrami 
sieci do której analizator będzie podpięty. 
Przy podłączaniu przewodów należy bezwzględnie przestrzegać 
schematu połączeniowego. 
Niewłaściwe podłaczenie przewodów spowoduje błędne wska-
zania analizatora. 
W celu zabezpieczenia wejść woltomierza i dodatkowego napię-
cia zasilającego, proponujemy zastosowanie bezpieczników 
0,5A. 
 

w PROGRAMOWANIE
Programowanie analizatora NA96 jest podzielone na dwa pozio-
my zabezpieczone dwoma różnymi numerycznymi hasłami.

w	 POZIOM 1 (LEVEL 1) 
Hasło (password) 1000 = wybór rodzaju wyświetlacza, połącze-
nie, czas opóźnienia i średnia moc, kontrast wyświetlacza, pod-
świetlenie wyświetlacza, 
Prąd znamionowy

w POZIOM 2 (LEVEL 2) 
Hasło (password) 2001 = przekałdnia prądowa i napięciowa 
przekładników.
Nie jest możliwe bezpośrednie przejście do programowania na 
POZIOM 2. Można to zrobić w momencie zakończenia progra-
mowania na POZIOM 1. 

w PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW 
• PASSWORD 1000 
WYBÓR RODZAJU WYŚWIETLACZA 
Możliwość wyboru parametrów które będą wyświetlane w 
trzech liniach. 
Jeżeli użytkownik zatwierdzi wprowadzony przez siebie wygląd 
wyświetlacza to wygląd ten stanie się standardowym po uru-
chomieniu analizatora.
Wybór wyświetlacza opisany jest w tabeli.
POŁĄCZENIE 
Analizator może pracować w układzie 1-fazowym lub 3-fazo-
wym (3 lub 4 przewody) 
Do wyboru są następujące układy połączeń: 
1n1E S1000/ 1 fazowy 
3-2E S1000/ 3-fazowy 3 przewody, układ Arona L1, L3 
3-3E S1000/ 3-fazy 3 przewody, 3 fazowy system 
3n3E S1000/ 3-fazy 4 przewody, 3 fazowy system
MOC ŚREDNIA - ŚREDNI PRĄD 
Możliwe nastawy czasu uśredniania: 5, 8, 10, 15, 20, 30, 60 
minut
KONTRAST WYŚWIETLACZA 
Dostępne są cztery poziomy kontrastu wyświetlacza.
PODŚWIETLENIE WYŚWIETLACZA 
Dostępne są cztery poziomy podświetlenia:0 - 30 - 70 - 100%, 
które podświetlają wyświetlacz w przypadku bezczynności kla-
wiatury dłuższej niż 20s..  
Naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku powoduje podświetlenie 
wyświetlacza w 100%. 
W przypadku wyboru poziowu podświetlenia =100 (loaded level 
= 100) wyświetlacz pozostaje podświetlony w 100% bez wzglę-
du na stan jego pracy.
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PRĄD ZNAMIONOWY (przekładnika prądowego) 
Warość 1A (dla przekładnika z prądem uzwojenia wtórnego 
1A) lub 5A (dla przekładnika z prądem uzwojenia wtórnego 
5A).
HASŁO 2001
USTAWIENIA PRZEKŁADNI PRĄDOWEJ I NAPIĘCIOWEJ 
PRZEKŁADNIKA
Ct = ustawia przekładnię prądową ( stosunek wartości strony 
pierwotnej/wtórnej)  np.dla przekładnika 800/5A Ct=160
Vt = ustawia przekładnię napięciową ( stosunek wartości stro-
ny pierwotnej/wtórnej)  np.dla przekładnika 600/100V Vt=6)
Ct = wybór w zakresie 1…9999
Vt = wybór w zakresie 1,0 … 10,0
UWAGA:
Przy bezpośrednim podpięciu napięcia (bez zewnętrznego 
przekładnika) Vt należy ustawić na 1,0.
Podczas modyfikacji współczynnika Vt i/lub Ct następuje auto-
matyczny reset wskazań..
WYŚWIETLACZ
Wyświetlacz podzielony jest na 4 podmenu, które są dostępne 
po przyciśnięciu odpowiednich klawiszy funkcyjnych:
U / I / P-Q-S / E-T

U - napięcie
I - prąd
P - Q - S - moc czynna, bierna i pozorna
E-T pomiar energii, współczynnika mocy, częstotliwości oraz 
opcje zegara
Wchodząc w menu poprzez wielokrotne wciśnięcie tego 
samego klawisza funkcyjnego możemy przewinąć wszystkie 
jego podstrony dotyczące danej funkcjonalności.W pierwszych 
3 wyświetlanych liniach, poza wartościami numerycznymi mie-
rzonych wartości, znajdują się również identyfikatory pokazu-
jące procentowy udział wartości mierzonej. W linii 4 wyświe-
tlany jest zawsze wynik pomiaru energii
UWAGA: Jeżeli miernik jest włączony, a na wyświetlaczu poja-
wił się błąd Err 123, oznacza to, że prawidłowa sekwencja 
podłączeniowa (styki 2-5-8-11) nie została zachowana.
Jest możliwe wejście do menu licznika podczas sygnalizacji 
błędu, jednak po 5 sekundach komunikat Err 123 pojawi się 
ponownie.
Sygnalizacja błędu zniknie kiedy miernik zostanie podpięty 
prawidłowo.

Zasilanie zewnętrzne musi być podpięte do 
styków 20 i 21.

Obciążenie

Obciążenie

Faza 1

Faza 2

Faza 3

Faza 1 - 2

Faza 2 - 3

Faza 3 - 1

3 fazy

Napięcie 

Prąd

Moc czynna

Moc bierna

Moc pozorna

Częstotliwość

Współczynnik mocy

w WYśWIETLANA STRONA
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USTAWIENIA KONTRASTU 
WYŚWIETLACZA

HASŁO 2

HASŁO 1

STAWIANIE
STRONY

wejście 
do programowania strona poprzednia

wyjscie bez strony 
poprzedajacej

WSPÓŁCZYNNIK 
CT = PRZEKŁADNIA 

PRZEKŁADNIKA 
PRĄDOWEGO

WSPÓŁCZYNNIK 
VT= PRZEKŁADNIA 

PRZEKŁADNIKA 
NAPIĘCIOWEGO

PRĄD ZNAMIONOWY

ZAPIS
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Napięcie fazowe - Energia czynna

Napięcie międzyfazowe - Energia bierna

Napięcie fazowe - Wartość minimalna

Napięcie fazowe - Wartość maksymalna

Harmoniczne napięcia - Energia czynna

Połączenie - Wersja oprogramowania - Opcja

Prąd fazowy- Energia czynna

Napięcie międzyfazowe - Energia bierna

Napięcie - min. i max. napięcie - Energia czynna Prąd - min. i max. prąd - Energia czynna

Prąd - Energia czynna

Napięcie międzyfazowe - Wartość max.

Połączenie - Wersja oprogramowania – Opcja Połączenie - Wersja oprogramowania - Opcja

Współczynnik zapotrzebowania prądu max- Energia 
czynna

Współczynnik zapotrzebowania prądu – Energia 
bierna

Napięcie międzyfazowe - Wartość min.

Harmoniczne napięcia - Energia bierna Harmoniczne prądu - Energia bierna

Współczynnik zapotrzebowania prądu - Energia 
bierna

Harmoniczne napięcia międzyfazowego - Energia 
czynna

Harmoniczne prądu - Energia bierna

Połączenie - Wersja oprogramowania - Opcja Połączenie - Wersja oprogramowania - Opcja

Współczynnik zapotrzebowania prądu max- Energia 
czynna

Prąd neutralny - Suma prądów - Energia bierna

Harmoniczne prądu fazowego- Energia czynna

Połączenie - Wersja oprogramowania - Opcja
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Moc czynna, bierna, pozorna - Energia czynna

Moc czynna, bierna, pozorna - Energia czynna

Moc czynna, bierna, pozorna - Energia czynna

Współczynnik zapotrzebowania max mocy czynnej, 
biernej, pozornej - Energia bierna

Połączenie - Wersja oprogramowania - Opcja

Współczynnik zapotrzebowania max mocy czynnej, 
biernej, pozornej - Energia bierna

Moc czynna - Energia bierna

Współczynnik zapotrzebowania mocy czynnej, bier-
nej, pozornej - Energia czynna

Współczynnik zapotrzebowania mocy czynnej, bier-
nej, pozornej - Energia czynna

Połączenie - Wersja oprogramowania - Opcja

Moc bierna - Energia czynna

Częściowa energia czynna

Częściowa energia czynna

Ekran wyboru

Połączenie - Wersja 
oprogramowania - Opcja

Ekran wyboru

Częściowa moc bierna

Częściowa moc bierna

Częściowa moc bierna

Połączenie - Wersja 
oprogramowania- Opcja

Ekran wyboru

Połączenie - Wersja 
oprogramowania - Opcja

Moc pozorna - Energia bierna

Współczynnik zapotrzebowania mocy czynnej, bier-
nej, pozornej - Energia czynna

Współczynnik zapotrzebowania max mocy czynnej, 
biernej, pozornej - Energia bierna

Połączenie - Wersja oprogramowania - Opcja

Wsp. Mocy - Czas pracy w godzinach 
i minutach - Energia czynna

Wsp. Mocy - Czas pracy w godzinach 
i minutach - Energia czynna

Pozytywna energia bierna

Negatywna energia czynna

Nagatywna energia bierna

Energia bierna pobierana

Wsp. mocy (cos fi) - Czas pracy w godzinach 
i minutach –Energia czynna

Pozytywna energia czynna

Energia czynna pobierana

Energia czynna oddawana

Energia bierna oddawana

Współczynnik mocy - Energia czynna

Energia czynna pobierana

Energia bierna pobierana

Energia czynna oddawana

Energia bierna oddawana

Częściowa energia czynna
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w	SCHEMAT POŁĄCZEŃ

WEJŚCIE

WEJŚCIE

NAPIĘCIE
NAPIĘCIE

PRĄD
PRĄD

WEJŚCIE

WEJŚCIEZASILANIE

ZASILANIE ZASILANIE

ZASILANIE

OBCIĄŻENIE

OBCIĄŻENIE OBCIĄŻENIE

OBCIĄŻENIE

SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa
tel. +48 22 / 205 31 00, fax. +48 22 / 
205 31 11
e-mail: se@schrack.pl

BIURO HANdLOWE śLĄSK:
41-200 Sosnowiec
ul. Radocha 4 A
tel.   +48 32 / 292 53 60
fax.  +48 32 / 292 40 48

BIURO HANdLOWE WIELKOPOLSKA:
61-008 Poznań
ul. Prymasa Augusta Hlonda 5
tel.  +48 61 / 652 33 60
fax. +48 61 / 652 33 61

BIURO HANdLOWE POMORZE:
80-337 Gdańsk-Oliwa
ul. Grunwaldzka 613
tel. / fax. +48 / 58 554 18 44
               +48 / 58 559 81 29

BIURO HANdLOWE dOLNY śLĄSK:
52-326 Wrocław
ul. E. Kwiatkowskiego 15
tel. +48 71 / 336 26 02
fax. +48 71 / 336 29 17

BIURO TECHNICZNE KRAKÓW
ul. Zakopiańska 85
30-418 Kraków
tel. +48 12 / 260 94 70
fax. +48 12 / 260 94 71

BIURO TECHNICZNE SZCZECIN
ul. duńska 27b /2
71-795 Szczecin
tel./fax. +48 91 / 453 65 23

SCHRACK STORE KIELCE
ul. Klonowa 55 A lok. H 
25-553 Kielce
tel. +48 600 257 134

WWW.SCHRACK.PL


