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PROFITEST PV 1500
Csúcsteljesítménymérő és karakterisztika ellenőrző
műszer kapacitív terheléshez PV modulok és
sztringek mérésére

Alkalmazások
A PROFITEST PV 1500 lehetővé teszi a jellemző I-U görbék mérését
az egyes napelemes modulok és sztringek esetén is.
Szabadalmaztatott eljárás biztosítja, hogy a műszer egyetlen méréssel,
a modul adatainak bevitele nélkül a helyszínen képes meghatározni
a csúcsteljesítményt, a belső soros ellenállást és a belső párhuzamos
ellenállást, amelyeket nagy felbontású színes grafika jelenít meg az
érintőképernyőn, amely alkalmas napfényben történő használatra is.
A PV rendszerek hibaelhárítása, valamint a rendszer minőségének
dokumentálása gyorsan és gazdaságosan végezhető el az első indítás
és az azt követő tesztelés során, hosszú tanulási görbe nélkül. Ez az
egyszerű, mégis meghatározó mérés biztonságot garantál az ügyfél
számára, és kiküszöböli a járulékos költségeket. A mért csúcstel-
jesítmény például felhasználható a teljesítményarány meghatározására.
Ezen túlmenően a gyűjtött karakterisztikákból további következtetések
vonhatók le a mért modul vagy sztring elektromos jellemzőiről. Így a
műszer alkalmas K + F munkákra is.

Jellemzők
● Belső adatmemória akár több ezer méréshez
● A mért I-U karakterisztika nagyon pontos, köszönhetően a kapacitív

terhelésen végzett folyamatos mérésnek.
● Megjelenített (számított) értékek: csúcsteljesítmény PPk, soros

ellenállás RS, belső párhuzamos ellenállás RP, pillanatnyi értékek:
Upmax, Ipmax, Pmax, UOC, ISC, FF, Tmod, Tref, ERMS

● Az energia és a hőmérséklet mérése négyvezetékes kábellel a
hibamentes eredmények elérése érdekében

● A napsugárzás és a hőmérséklet érzékelőket analóg technológia
integrálja egy robusztus adatátviteli vonallal. Ennek eredményeként
a napsugárzás mindig valós időben mérhető és az ingadozásait
megbízhatóan fel lehet mérni az ezredmásodperces tartományon
belül. A mérési adatok általában nem továbbíthatók folyamatosan
a rádióátvitel alapú megoldásokkal, így csak egy pillanatkép áll
rendelkezésre. A napsugárzás azonban jellemzően akár több száz
W / m2-rel is megváltozik, még az ezredmásod-perces tartomány-
ban is.

● Modul/sztring feszültség 1500 V DC-ig, áramerősség 20 A DC-ig
● ISC rövidzárlati áram, Usc kapocsfeszültség, napelem pillanat-

nyi csúcsteljesítményének Pmax, RS soros belső ellenállás és
RP belső párhuzamos ellenállás mérése

● A pillanatnyi mért értékek automatikus konvertálása STC-be
● Szabadalmaztatott számítási folyamat a napelemes rendszer

kiértékeléséhez a gyártó specifikációjának ismerete nélkül
● Szabadalmaztatott számítási folyamat a napelem rendszer

belső soros ellenállásának meghatározására, kizárólag egyetlen
jellemző IU-görbe alapján

● A hőmérséklet külön mérése napsugárzás érzékelővel és a
modul hátulján a nagyobb mérési pontosság érdekében

● Nagy saját biztonság. A beépített terhelés-leválasztónak (1500
V / 20 A DC) köszönhetően a mérőműszer teljes pólusú
leválasztása a PV rendszerről

● IEC / EN 60904-2 szerinti kalibrált napsugárzási érzékelő,
beépített Pt1000 hőmérséklet-érzékelővel

● Integrált vevői adatbázis kétirányú adatcserével
● Integrált modul adatbázis kétirányú adatcserével
● Szoftver grafikus ábrázoláshoz, kiértékeléshez, hibaelemzéshez

és dokumentációhoz, integrált adatbázis segítségével

● A pillanatnyi napsugárzás és a hőmérséklet folyamatos kijelzése
információkat nyújt a mérési körülményekről.

● Az univerzális bemenet lehetővé teszi a kereskedelemben kapható
napsugárzás referencia-érzékelők használatát, biztosítva ezzel az
adaptált érzékelők problémamentes helyszíni használatát és az
érzékelők cseréjét.

● A PROFITEST PV 1500 működtetése számítógépen keresztül, az
eredmények közvetlen importálásával (pl. folyamatos mérésekhez)

● Külső tápegység széles tartományú bemenettel az telepek
töltéséhez és a műszer folyamatos működéséhez.

● A nyitott interfészek lehetővé teszik a műszer működését speciális
alkalmazásokban is.

● Nagy saját biztonság a beépített terhelés-leválasztónak (1500 V /
20 A DC) köszönhetően.

A készülék gyártásánál és ellenőrzésénél figyelembe vett előírá-
sok és szabványok

IEC 61010-1/
EN 61010-1/
VDE 0411-1

Mérési, ellenőrzési és laboratóriumi használatra
szolgáló elektromos berendezések biztonsági köve-
telményei
- Általános követelmények

EN 60529
VDE 0470, part 1

Vizsgáló műszerek és vizsgálati eljárások. A
tokozás által biztosított védettségi fok (IP-kód)

DIN EN 61326-1
VDE 0843-20-1

Elektromos berendezés méréshez, vezérléshez és
laboratóriumi használatra - EMC követelmények
- 1. rész: Általános követelmények

A készülék használatára vonatkozó előírások és szabványok

IEC 62446-1
VDE 0126-23-1

Hálózatra csatlakoztatott napelemes rendszerek -
A rendszer-dokumentáció, az üzembe helyezési
tesztek és az ellenőrzés minimum követelményei
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● A méréstartományok kombinálhatók egymással.
● A mérőműszer automatikusan kiválasztja az optimális mérési

tartományt.

Számítógép egység
Miniatűr ipari PC, valós idejű óra, nincsenek mozgó mechanikus alkatré-
szek, például merevlemezek, ventilátorok stb.
● A / D mintavételi gyakoriság: max. 100 kHz, felbontás: 12 bit
● Az I-U görbe mérési pontossága jobb, mint 1%, csúcsteljesítmény

± 5%
● Több ezer mérésből származó adatok automatikusan véglegesen

mentésre kerülnek az eszközön (flash memória)

Mérési szakasz
● Mintavételi sebesség Max. 100 kHz
● Felbontás: 0,01 V ... 0,25 V, 0,005 A ... 0,001 A
● (a kiválasztott mérési tartománytól függően)
● Mérési pontosság Jobb, mint 1% (10 W-tól)

A csúcsteljesítmény megállapítása
● Tolerancia ± 5%
● Ismételhetőség ± 2%

Az egyes modulok mérésének időtartama:> 20 ms (kb. 100 pár mért
érték), így a vizsgált eszköz kapacitív jellemzői nem befolyásolják a
mérést
● A generátorhoz tartozó négyvezetékes mérővezeték megakadá-

lyozza a szisztematikus feszültségmérési hibákat
● Napsugárzás referencia-érzékelő (Phox) beépített Pt1000 hőmér-

séklet-érzékelővel
A hőmérséklet kiegészítő mérése a modul hátulján lehetséges (ehhez
egy második Pt100 bemenet áll rendelkezésre)
A kereskedelemben kapható referencia-érzékelők, például az ISET-
Sensor® interferenciamentes kábelcsatlakozással csatlakoztathatók
Csatlakozás csak áramkorlátozású közvetlen feszültségforrásokhoz
megengedett (pl. napelemek).

Környezeti feltételek
● Működés: 0... +50°C
● Tárolás: -10... +85°C
● Relatív páratartalom
� Működés: 10–90% (nem kondenzáló), lecsapódás nélkül
� Tárolás: 5% és 95% között, kondenzáció nélkül

Táplálás
● Telep: újratölthető lítium-ion telep, 11,25 V, 8850 mAh, 99,6 Wh

(folyamatos működés: kb. 8 óra)
● Energiafogyasztás: kb. 40 W
● Külső tápegység: Be: 90 - 263 V AC, 47 - 63 Hz, 60 W
● Beépített töltésvezérlő az akkumulátor túltöltése és túlzott leme-

rülése ellen
● Töltési szint kijelzése a házon lévő ellenőrző LED segítségével

(állapotkijelző a PROFITEST PV 1500 készüléken)

MŰSZAKI ADATOK
Standard méréstartományok
Feszültség, V Áram, A Hőmérséklet Napsugárzás
25, 100, 500,

1500
2, 5, 10,

20
-40 ... +120 °C

Pt1000-el
0 ... 1300 W/m²

(standard érzékelő)

Kezelés
● Menü vezérelt kezelés érintőképernyőn keresztül közvetlenül a

műszeren
● Kezelés és értékelés alternatívaként a Windows szoftverrel
● Csatlakozás a számítógéphez: Mini USB B típusú aljzat
● USB-kábel: Normál USB 2.0-kábel

Mechanikai kivitel
● Védelem: IP 20
● Méretek: szélesség x magasság: 406 x 330 x 175 mm
● Súly: kb. 7,6 kg (kiegészítők nélkül)

Adat interfész
A PROFITEST PV 1500 a következő bemenetekkel és kimenetekkel
rendelkezik (az összes interfész az előlapon helyezkedik el és feliratozva
van):
Interfész Funkció

Hálózat Külső tápegység: csatlakozás hordódugón ke-
resztül, 5,5 x 2,1 mm

Hőmérséklet

Csatlakozás hőmérséklet-érzékelőhöz
● Második hőmérsékletmérő bemenettel rendel-

kező műszerek: a modul hátsó rész hőmérés-
keltének külső Pt100-al történő méréséhez

● Egyéb műszerek: külső Pt100 vagy Pt1000
(változattól függően) a hőmérséklet mérésére
a referenciacella hátulján

Napsugárzás

Csatlakozás a napsugárzás referencia-érzé-
kelőhöz (Phox)
• A Pt100 / Pt1000 referencia-érzékelő és a mért
napsugárzás értékek egyetlen 8 tűs dugaszba
egyesítve.

4-vezetékes mérés Mérési bemenet (feszültségmérés)
Áram bemenet Teljesítmény bemenet (áramméréshez)
PC Csatlakozás USB-kábellel

Készülékkel szállított PC-szoftver: PV Analyzer
Szoftver a mért jellemző görbe értékeinek megjelenítéséhez, értékelésé-
hez és dokumentálásához adatbázisban
● A mért jellemző görbe értékeit a PROFITEST PV 1500-ból olvas-

hatja le
● A karakterisztikus I-U görbe grafikus ábrázolása
� A kiszámított MPP-vel - maximális teljesítménypont (Pmax)
� Összehasonlítva a jellemző teljesítménygörbével
� Összehasonlítva a TRMS görbével
� Összehasonlítva az STC görbével
�  Jellemző I-U görbe a mérési pontok megjelenítésével

● A mért és számított értékek ábrázolása STC szerint
● Az adott mérési sorozat jellemző IU-görbéinek megjelenítése a

böngészőablakban
● A mért értékek vagy eredmények exportálása (pl. XLS fájlként)
● Jegyzőkönyv készítés (pl. PDF fájlként)
● Online mérés - a jellemző görbe és a mért értékek grafikus

ábrázolása (folyamatos mérésre is alkalmas)
● Online hozzáférés az adatbázishoz és fájlkezelés a PROFITEST

PV 1500-on
● Kompatibilis a Microsoft® Windows® Vista, 7, 8 és 10 verzióval

Kijelző:
● színes LCD háttérvilágítással
● Felbontás: 480 x 272 pixel
● Alkalmas napfényben történő felhasználásra
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Árnyékolt Mini USB kábel
A PC és a PROFITEST PV1500ú közötti kommunikációhoz

Hordtáska a tartozékokhoz

4-vezetékes mérőkábel, 10 m hosszú a terhelés-leválasztó és a PV
rendszer csatlakoztatásához

Tartozékok

Külső Pt100 hőmérséklet-érzékelő, 10 m

Külső biztonsági leválasztó egység
Külső terhelés-leválasztó (1500 V / 20 A) a mérőműszernek a PV
rendszerről történő teljes pólusú leválasztásához

Napsugárzás referencia-érzékelő
Kalibrált monokristályos napsugárzási érzékelő, integrált Pt1000
hőmérséklet-érzékelő, rögzítő elemmel és 10 m-es csatlakozókábellel

Külső tápegység, 60 W
A PROFITEST PV 1500 tápellátásához
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PV Adapter készlet  MC3–MC4 (Z360K) PV Adapter készlet SUNCLIX–MC4 (Z360H)

MC4 SUNCLIX

PV Adapter készlet TYCO–MC4 (Z360J)

MC4 TYCO

RENDELÉSI ADATOK
Leírás Típus Rendelési

kód.
Mérőműszer TFT grafikus kijelzővel, PV modulok és sztringek jellemző elektromos értékeinek
1500 V / 20 A-ig DIN EN 62446 szerint történő meghatározásához. Kalibrált napsugárzás
érzékelővel és Pt1000 hőmérséklet-érzékelővel, külső terhelés-leválasztóval, mérő kábelekkel,
USB kábellel, hordtáska a tartozékoknak és PV szoftver, gyári kalibrációs tanúsítvánnyal

PROFITESTPV 1500 M360F

Külön rendelhető tartozékok
Napelemes csatlakozó kábel, hossz: 300 mm, keresztmetszet: 4 mm2 PV adapter set MC3-MC4 Z360K
Napelemes csatlakozó kábel, hossz: 300 mm, keresztmetszet: 4 mm2 PV adapter set SUNCLIX-MC4 Z360H
Napelemes csatlakozó kábel, hossz: 300 mm, keresztmetszet: 4 mm2 PV adapter set TYCO-MC4 Z360J
Hosszabbító kábel a Pt100 külső felületérzékelőhöz, 10 m, a PROFITEST PV 1500-hoz Extension cord for Pt100
Hosszabbító kábel referencia-érzékelőhöz, beépített Pt100 hőmérséklet-érzékelővel, 10 m, a
PROFITEST PV 1500-hoz Extension cord for reference sensor

DAkkS kalibrációs tanúsítvány opcionálisan kapható

GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH
Thomas-Mann-Str. 16-20, 90471 Nürnberg, Germany

Phone: +49-(0)-911-8602-0 Fax: +49-(0)-911-8602-669
E-mail: info@gossenmetrawatt.com
Internet: www.gossenmetrawatt.com
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