
fotovoltických systémov

Silná dvojka
pre meranie 

PV 1
Batériový prístroj pre mobilné meranie zapojených 

fotovoltických zariadení

SUN 2
Merací prístroj slnečného žiarenia a okolitej teploty 

s integrovaným digitálnym kompasom 

pre zameranie na streche a zmeranie uhla sklonu

NOVINKA!

Bezkonkurenčná v SR!

• Úsporný – nahradí až 4 rôzne meracie prístroje!

• Mobilný – meranie možno vykonávať nezávisle na elektrickej sieti

• Jednoduchý – jednoduchá obsluha pomocou tlačidiel

• Rýchly – meranie vykonané v priebehu niekoľkých sekúnd

• Spoľahlivý – bezporuchový a bezpečný

• Meranie podľa normy VDE 0126-23

• Merací adaptér pre všetky bežné fotovoltické zariadenia

• Ľahko zrozumiteľné zobrazenie výsledkov merania

• USB rozhranie pre prenos hodnôt merania

• Pamäť až do 200 fotovoltických radov

• Univerzálny merací prístroj 4 v 1 pre všetky testovania, údržbu a meranie 

• hospodárnosti fotovoltických zariadení a termických solárnych zariadení

• Kalibrovaná fotovoltická referenčná bunka na presné meranie solárneho 

• žiarenia (sily žiarenia)

• Presné a obnoviteľné meranie teploty vďaka dokonalým senzorom

• Nastaviteľná funkcia pamäte (1–60 min) pre uloženie až 5000 údajov 

(intenzita žiarenia, modulová a okolitá teplota, dátum/čas)

• Integrované hodiny

• USB rozhranie a softvér na vytvorenie protokolu o meraní (formát Excel)

• Funkcia HOLD na uloženie údajov na displeji

• Automatické vypnutie po 2 minútach

• Úsporný prevádzkový režim pri prenose dát

• Robustné a praktické vyhotovenie krytu



B E N N I N G W o r l d C l a s s T e s t E q u i p m e n t

PV 1
Batériový prístroj pre mobilné meranie zapojených 

fotovoltických zariadení

SUN 2
Merací prístroj slnečného žiarenia a okolitej 

teploty s integrovaným digitálnym kompasom 

pre zameranie na streche a zmeranie uhla sklonu

Použitie:

Ideálny na plánovanie, uvádzanie do prevádzky a na pravidelné testovanie 

sieťových fotovoltických systémov podľa normy VDE 0126-23, ako i na 

meranie termických solárnych zariadení

Meracie funkcie:

• Solárne slnečné žiarenie vo W/m2 alebo BTU/h/ft2

• 2kanálový teplotný senzor na meranie modulovej a okolitej teploty

• Digitálny kompas na určenie svetových strán

• Meranie uhla sklonu na zistenie potrebného naklonenia modulu/strechy

Meranie podľa normy VDE 0126-23 (DIN EN 62446)

Prístrojom Benning PV 1 možno vykonať kompletné meranie veľmi 

rýchlo, bezpečne a spoľahlivo. Meranie zahrňuje priechodnosť koncových 

spojení, napätia chodu naprázdno a skratu a taktiež meranie odporu 

izolácie medzi aktívnymi LC vodičmi a zemou.

Váš predajca:

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.

Mnešická 11
SK – 915 01  Nové Mesto nad Váhom

T: +421 327 740 810, F: +421 327 740 820
E: info@est-slovensko.sk, www.est-slovensko.sk

Technické údaje PV 1
Displej grafi cký

Odpor ochranného vodiča
Merací prúd 200 mA DC  
Presnosť

0,05–199 Ω

±(2 % + 2 číslice)

Izolačný odpor
Meracie napätie 250 V, 500 V, 1000 V
Presnosť

0,2–199 Ω
±(5 % + 5 číslic) 

Napätie chodu na prázdno
S indikátorom polarity
Presnosť

5–1000 V DC

±(0,5 % + 2 číslice)

Skratový prúd
Presnosť 

0,5–9,99 A DC
±(1 % + 2 číslice)

Záťažový prúd
S príslušenstvom Benning CC 3
Presnosť

0,1–40 A AC/DC

±(5 % + 2 číslice)

Rozhranie / softvér na stiahnutie USB / na CD-ROM

Rozmery (d x š x v) 270 × 115 × 55 mm

Hmotnosť 2600 g

Počet batérií 6× 1,5 V typ AA, IEC LR6 

Príslušenstvo

taška, meracie káble, 
krokosvorky, MC4,
Sunclix, batérie, 

CD-ROM

Obj. č. 050400

Technické údaje SUN 2
Displej grafi cký

Solárne žiarenie
Oblasť merania
Rozlíšenie/presnosť

100–1250 Wm2 alebo 30–400 BTU/h/ft2

1 Wm2 alebo 1 BTU/h/ft2/ ±(5 % + 5 číslic)

Teplota (modul/okolie)
Oblasť merania
Rozlíšenie/presnosť

–30° až +125 °C
1°C/±1°C

Zameranie kompasu
Oblasť merania
Rozlíšenie/presnosť

0–360°
1°/±10°

Merač uhla sklonu
Oblasť merania
Rozlíšenie/presnosť 

0–80°
1°/±2°

Rozmery (d x š x v) 150 × 80 × 33 mm

Hmotnosť 265 g

Počet batérií 2× 1,5 V typ AA, IEC LR6 

Hodiny dátum/čas

Počet pamäť. miest 5000

Rozhranie USB

Softvér na stiahnutie na CD-ROM

Príslušenstvo
taška, ochranné gumové puzdro, 
senzory teploty, batérie, CD-ROM, 

USB kábel

Obj. č. 050420

Meracie funkcie a charakteristiky:

• Meranie odporu ochranného vodiča RPE je vykonávané skúšobným prúdom 200 mA 

(PE = ochranná zem).  

• Dĺžky meracích káblov možno pred vlastným meraním vykompenzovať vynulovaním na prístroji 

tak, aby neovplyvňovali vlastné meranie svojím odporom.

• Napätie chodu naprázdno VOC (OC = prázdny obvod) solárneho modulu fotovoltického poľa 

môže byť merané až do 1000 V DC.

• Skratový prúd ISC (SC = zkrat) 10 A DC je bezpečne meraný pomocou vnútorného spojenia, 

a tým je pre užívateľa úplne bezpečný.

• Izolačný odpor RISO (ISO = izolácia) je meraný medzi aktívnym DC vodičom (+/–) a zemou. 

Prednastavené hraničné hodnoty umožňujú zobrazenie výsledku merania dobrý/zlý.

• Požadovanú hodnotu meracieho napätia izolácie možno pred začiatkom merania zvoliť 

pomocou tlačidiel. K dispozícii sú meracie napätia 250 V, 500 V a 1000 V.

• Vnútorná pamäť pre namerané hodnoty je až do 200 zobrazení na displeji, ktoré je možno 

použiť pre porovnávanie jednotlivých polí. Prenos nameraných dát je pomocou USB rozhrania.

• Pri rozdieloch väčších než 5 % napätia chodu naprázdno alebo skratového prúdu oproti stred-

nej hodnote je zobrazené varovanie.

Zakúpením 

prístroja získate 

širokú škálu 

príslušenstva vr. 

praktickej tašky




