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Controle, onderhoud en monitoring van elektrische installaties is een belangrijk aspect als 
het gaat om de bedrijfscontinuiteit. Ongewenste en dus ongeplande netuitval leidt tot hoge 
directe en indirecte bedrijfskosten. De Qualistar Power Quality analyzers geven een compleet 
gedragsbeeld	van	de	installatie,	voorkomen	uitval	en	verschaff	en	inzicht	in	energieverbruik.

De Qualistar+ serie, bedoeld voor alle 600V CATIV en 1000V CATIII toepassingen volgens de 
norm IEC61010, is leverbaar in vier verschillende uitvoeringen. De taal en de landafhankelijke 
kleurcoderingen kunnen door de gebruiker zelf worden ingesteld. Het model CA8435 is een 
speciale IP 67 uitvoering voor veldwerk.
• C.A 8331 & C.A 8333: 4 spanningsingangen en 3 stroomingangen.
• C.A 8336 & C.A 8435: 5 spanningsingangen en 4 stroomingangen.
Het hele assortiment beschikt over een set markeringsringen waarmee de kleurcodes 
kunnen worden aangepast aan de hand van het land. De met een IP67 aansluiting voor een 
uitstekende afdichting voorziene CA8435 is verder compatibel met alle bestaande Qualistar 
meetaccessoires.

Smart solutionsTest- en Meetinstrumenten

Ervaar de Power Quality van de Qualistar 
Inzicht bedrijfszekerheid van energievoorziening
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1.  Spanning/Stroom ingangen, voorzien 
van kleurmarkeringen voor herkenning. 

2.  Verbinding met de PC via een 
USB-aansluiting. 

3.  Sneltoetsen	verschaff	en	snelle	toegang	
tot  hoofdfuncties, zoals meting van 
trends, harmonischen, transients en 
energieverbruik.

4.  Sneltoetsen naar hoofdfuncties 
zoals	confi	gureren,	screen-shots	en	
help-functie.

5.  Stabiliteit dankzij de uitklapbare 
standaard. 

6.  Breed TFT kleurenscherm voor een 
uitstekende leesbaarheid. 

7. Weergave van de metingen in real time.

IEC 61000-4-30
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•	 Real-time weergave van golfvormen (4 spanningen/4 stromen)
•	 Data-acquisitie per halve sinusperiode
•	 Intuïtief gebruik
•	 Automatische herkenning van de verschillende stroomsensoren
•	 Metingen in alle soorten installaties: driefasen, Aron…
•	 Geschikt voor zowel AC- als DC grootheden
•	 Meting, berekening en weergave van harmonischen tot 50e orde
•	 Weergave van vectordiagram
•	 Meting van de vermogens P, Q, S en D, totaal en per fase
•	 Meting van de energie, totaal en per fase
•	 Berekening van K-factor
•	 Berekening van de vervormende spanningen en stromen
•	 Berekening van de cos-phi (DPF) en de vermogensfactor (PF)
•	 Aanloopstroommeting tot wel 10 min.
•	 Opslag van transiente signalen (spanning/stroom) 
•	 Berekening van Flickering Pst & Plt
•	 Berekening onbalans (spanning en stroom)
•	 Monitoring netvoeding op basis van instelbare alarmwaarden
•	 IEC61000-4-30 Klasse B
•	 Opslag en registratie van screen-shots (beeld en data)
•	 Registratie en export op PC
•	 PAT-software voor het verwerken van meetdata en real-time PC-weergave
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Aansluitingen
De Qualistars zijn geschikt voor toepassingen in alle soorten elek-
triciteitsnetten, van eenvoudig tot complex:

•	 Eenfase, tweefasen, driefasen met of zonder nulleider
•	 Alle netssoorten ( 2, 3, 4 en 5 leider)
•	 ARON-methode/twee-wattmeter methode
•	 Kunstschakeling / 2 ½ elementen…

Aanloopverschijnsel... tot wel 10 minuten
De Inrush of inschakelstroom is het complete aanloopverschijnsel  
van de stroom na inschakeling van de installatie. Met deze meting 
kan de vorm van de aanloopstroom 
worden	vastgelegd,	zowel	in	effectieve	 
waarde (RMS) als ook in momen-
tele waarde (PIEK). De maximale  
registratietijd is 10 min, ideaal om het 
aanlopen van ventilatoren zichtbaar 
te maken.

Korte of lange Flickering
Flickering (een term uit de norm 
IEC/EN) kenmerkt de veranderingen 
in de netspanning die leiden tot  
veranderingen in de lichtsterkte in  
een ruimte. Aan de hand van de 
geldende	normen	wordt	het	flicke-
ringsniveau weergegeven door twee 
parameters:

•	 Pst	(short	term)	of	korte	flikkering;	De	berekening	van	de		
parameter Pst, die bijdraagt aan de beoordeling van het niveau 
van	lichtflikkering,	is	gebaseerd	op	een	statistische	behandeling	
van het bemonsterde spanningssignaal. Deze wordt gemeten 
over een periode van 10 minuten.

•	 De	Plt	(long	term)	of	lange	flikkering;	dit	is	een	veelvoud	van	de	
Pst en wordt gemeten over een periode van 2 uur.

Energieverbruik, inclusief het Ton Olie-Equivalent (TOE)
De Qualistars verzorgen ook de energiemeting. Deze modus geeft alle
waarden m.b.t. het vermogen en de energie weer. 

•	  Toetsen “start” en “stop” om de 
registratie van de energie (kWh/
kVArh) te starten en te stoppen.

•	 Nieuw zijn het grote aantal 
beschikbare eenheden: kW, 
Joule, nucleaire TOE, niet- 
nucleaire TOE, BTU, TOE…

Berekening K-factor van distributie transformatoren
De harmonische stromen die in een netwerk circuleren, veroorzaken
een verhoging van de verliezen in de wikkelingen van een transfor-
mator. Het gevolg is opwarming van de transformator en een kortere 
levensduur van de aangesloten apparaten.

•	 Gebaseerd op de norm NEN EN 50464-3 voor de berekening 
van het down-graden van de transformatoren.

•	 Parameters FHL en Europese K-factor worden gelijktijdig 
geregistreerd en gemeten.

Hogere harmonischen
Alle nuttige parameters worden 
gemeten: totaal THD en per fase 
voor U, I, V ,VA en fasehoek van 
de harmonischen. Afhankelijk van 
de modus is deze functie harmoni-
schen in VA en in de “expertmodus” 
beschikbaar.

Nieuw, het meten van de harmonischen gaat nog verder:
•	 berekening van de harmonischen in %full-scale en %relatief
•	 analyse van de harmonischen op de nulgeleider
•	 berekening van de vervormende spanningen en stromen

Vervormd vermogen
•	 Analyse van het vermogen,werkelijk vermogen (P), harmonisch 

blindvermogen (D) en cos-phi blindvermogen (Q&Q1).
•	 Ontleding van het reactieve vermogen om het vervormende 

harmonische vermogen (VAD) vast te leggen.
•	 Het vervormende harmonische blindvermogen om harmonische 
filters	te	dimensioneren.

•	 Het reactieve blindvermogen (var) van het basisvermogen om 
cos-phi batterijen te dimensioneren.
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•	 Snelle toegang tot  algemene parameters van de Qualistar  (datum en tijdstip, contrast 
van de weergave, kleuren, taal, etc.…).

•	 De menu’s, hulpschermen of pop-ups zijn aanwezig in veel talen. 
•	 Selectie van het type netwerk waarop de Qualistar is aangesloten.
•	 Configuratie	van	de	opname-parameters	voor	het	meten	en	registreren.

Stroomsensoren en overzetverhoudingen
Tijdens het aansluiten worden de stroomsensoren automatisch herkend door de Qualistars. 
Overzetverhoudingen van externe meettransformatoren kunnen indien gewenst ook worden 
ingegeven voor een primaire weergave.

Praktische help-functies
Een screen-shot van het Qualistar beeldscherm kan met één sneltoets worden vastgelegd 
(beeld en data). Deze hulpfunctie is voor iedere meetfunctie beschikbaar.

Direct het gedrag van een elektrische installatie bekijken

OBSErVATiE

real-time grafische weergave
Met de Qualistars kunnen na aansluiting,alle ingangen en parameters direct bekeken worden. 
De metingen worden weergegeven in de vorm van golfvormen, numerieke waarden of een 
staafdiagram. 

Simultaan, alle parameters bekijken.

DiAGNOSE

Harmonischen-modus
Totale harmonische vervorming(THD) en per fase U, I, V, VA in % en RMS-waarde, fasehoek. 
In de expertmodus kan de invloed van de harmonischen op het verwarmen van de nulleider 
of elektromotoren worden  geanalyseerd.

Vermogen-/energie modus
Deze modus geeft alle waarden m.b.t. het vermogen en de energie weer. Met de toetsen
“start” en “stop” kan het vastleggen van de opgenomenof geleverde energie respectievelijk 
gestart en gestopt worden.

KWx B.V.
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registratie-modus

•	 Meer dan 450 te registreren parameters met alle gewenste 
waarden	en	hun	grafi	sche	afbeelding.

•	 Programmeerbare registratieperiode en snelheid van opname in 
het geheugen.

Nieuw! Een snelle start:
•	 Onmiddellijke start van de registratie
•	 Automatische aanduiding van de Min/Max waarden
•	 Automatische aanvulling van de bestandsnaam

Alarm-modus

•	 Tot max. 40 alarmwaarden kunnen gelijktijdig 
geactiveerd worden.

•	 Vrij programmeerbare grenswaarden van netparameters die 
tijdens de meting in de gaten gehouden moeten worden.

•	 Iedere overschrijding van de ingestelde alarmwaarde wordt met 
meetwaarde, tijdstip en tijdsduur opgeslagen.

•	 Instelbare registratie einddatum.

Transiënt-modus

•	 Registratie van transiëntverschijnselen voor zowel spanning als 
stroom op basis van ingestelbare drempelwaarden.

•	 Vastleggen van honderden transiënten.
•	 Waargave	van	transiënte	verschijnselen	tot	enkele	μs.

inrush & Trueinrush

•	 Vastleggen van aanloopstromen tijdens het inschakelen.
•	 Registratie van stroom, spanning en frequentie.
•	 Voor het juist dimensioneren van elektrische installatie-

componenten (vermogensautomaten).
•	 Voor weergave synchronisatieprocessen.

Simultaan vastleggen
Tijdens de meting kan de gebruiker, zonder verstoring van het 
registratieproces, de reeds opgenomen meetresultaten bekijken. 
Trends, alarmen, energieverbruik en transiënts kunnen simultaan 
(gelijktijdig) worden geregistreerd en bekeken. 
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C.A 8435, robuust en waterdicht
De speciale Qualistar+ voor het echte veldwerk

•	 Voor gebruik zowel binnen als  buiten
•	 5 spanningsingangen, 4 stroomingangen
•	 Continue, gelijktijdige registratie van alle parameters
•	 Alarm monitoring
•	 Geschikt voor alle netsoorten

De	robuuste	transportkoff	er	is	uitermate	geschikt	voor	industriële	toepassingen.	Uitermate	
geschikt voor veldwerk en veldtransport.

Essailec meetadapter Qualistar+
Met de Essailec meetadapter kunnen metingen en registraties zonder onderbrekingen van 
de voedingskring worden uitgevoerd. De aansluitingen van de tellers en beveiligingsrelais 
op stroom- en spanningstransformatoren blijven intact. Veilig, eenvoudig en snel. 

Specifi eke accessoires voor dit model:
netsnoer, set stroomsensoren en
AmpFLEX™.

Er zijn speciale doppen ontwikkeld
om een maximale afdichting van
het analyseapparaat C.A8435 te
garanderen.
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Model MN93 MN 93A MA193 PAC93 A196-450
A193-450 A193-800 C193 E3N

Meetbereik
500 mA

tot
200 AAC

0,005 AAC
tot

100 AAC

100 mA
tot 

10 kAAC

1 A tot 1000 
AAC

1 A tot 1300 
ADC

100 mA
tot 

10 kAAC

100 mA
tot 

10 kAAC

1 A 
tot 

1000 AAC

50 mA tot 10 
AAC/DC

100 mA tot 100 
AAC/DC

Bek opening 20 mm 20 mm Ø 70 mm
220 mm

1 x Ø 39 mm
2 x Ø 25 mm

Ø 140 mm
450 mm

Ø 250 mm
800 mm 52 mm 11,8 mm

iEC 61010 600 V CAT III
300 V CAT IV

600 V CAT III
300 V CAT IV

1000 V CAT III
600 V CAT IV

600 V CAT III
300 V CAT IV

1000 V CAT III
600 V CAT IV

1000 V CAT III
600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT III

300 V CAT IV

Accessoires

Software
De met de Qualistar uitgevoerde metingen kunnen  worden uitgelezen en verwerkt met twee
softwareprogramma’s: het standaard meegeleverde NL-talige programma Power Analyzer 
Transfer en met de (optionele) rapportage software DataView.

Power Analyzer Transfer
•	 Configureren	van	de	Qualistar+:	instellingen,	opname,	alarmen
•	 Real-time meekijken met lopende opname
•	 Verwerken van opgeslagen meetgegevens, alarmwaarden
•	 Overdracht van screenshots en transiënten
•	 Export van meetgegevens naar MS-Excel
•	 Export	van	meetgegevens	in	grafische	vorm	onder	MS-Windows

DataView
De eenvoudig te gebruiken software herkent automatisch het op de PC aangesloten apparaat 
en opent het bijbehorende menu. De gebruiker heeft rechtstreeks toegang tot:
•	 Het beheer van de database
•	 Het beheer van de rapportage volgens de kwaliteitsnormen voor spanning

DataView is compatibel met andere producten van Chauvin Arnoux®:
•	 Energieanalysatoren Qualistar+
•	 Vermogensanalysators CA8220 & CA8230
•	 Multimetertangen F400 & F600
•	 Overige Chauvin Arnoux meetinstrumenten

Minimaal vereist besturingssysteem:
Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 & 8.

KWx B.V.
Aston Martinlaan 41
3261 NB Oud-Beijerland 
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C.A 8331 C.A 8333 C.A 8336 C.A 8435

Aantal kanalen 3U / 4I 4U / 4I

Aantal ingangen 4V / 3I 5V / 4I

Spanning (TrMS AC+DC) 2 V tot 1000 V

Spannings-overzetverhouding Tot 500 kV

Stroom (TrMS AC+DC) via stroomtang type MN MN93:	500	mA	tot	200	AAC	;	MN93A:	0,005	AAC	tot	100	AAC

Tang C193 1 A tot 1 000 AAC

Tangen AmpFLEX™ of MA193 100 mA tot 10 000 AAC 30 A tot 6 500 AAC

Stroomtang PAC93 1 A tot 1 300 AAC/DC

Stroomtang E3N 50 mA tot 100 AAC/DC

Stroom-overzetverhouding Tot 60 kA

Frequentie 40 Hz tot 69 Hz

Vermogen W, VA, var, VAD, PF, DPF, cos , tan

Energie Wh, varh, VAh, VADh

Harmonischen Ja

THD Ja, tot 50e order

Expertmodus - Ja

Aantal transiënt opnamen - 50 210

Flicker (Pst en Plt) Ja

inrush modus - Ja over 4 periodes Ja > 10 minuten

Stroom-onbalans/spanning-onbalans Ja

Min/Max registratie Ja

registratieduur (afhankelijk van parameterselectie) 4u tot 2 weken Enkele dagen tot weken 2 weken tot meerdere jaren

Alarmen  - 4000 (10 varianten) 10000 (40 varianten)

Peak Ja

Vectordiagram Automatisch

Beeldscherm TFT kleurenscherm ¼ VGA 320x240 diagonaal 148mm

Aantal screenshots 12 50

Elektrische veiligheid IEC61010 1.000V CATIII/600V CATIV

Dichtheidsklasse IP53/IK08 IP67

Talen Meer dan 27, waaronder Nederlands

Communicatie-interface USB

Autonomie Tot 13 uur

Accucapaciteit zonder netvoeding Oplaadbare accu 9,6V NiMH of netvoeding

Afmetingen 240x180x55mm 270x250x180mm

Gewicht 1,9kg 3,7kg

Leveringsomvang C.A 8336, C.A 8333 en C.A 8331
Qualistar+ compleet in draagtas, 5 netsnoeren met banaanstekker 4mm van 3m, 
5 krokodilklemmen, een markeringsset 12 kleuren voor snoeren en ingangen, 
beschermfolie tegen krassen beeldscherm (gemonteerd), USB-kabel, netsnoer, 
netvoeding CD met meertalige gebruiksaanwijzing en een CD met PC software 
(Power Analyser Transfer).

Bestelgegevens
C.A 8336 zonder stroomsensoren P01160591
C.A 8333 zonder stroomsensoren P01160541
C.A 8331 zonder stroomsensoren P01160511
C.A 8435 zonder stroomsensoren P01160585
C.A 8435 met A193 450 mm P01160587
C.A 8336 met MA193 sensoren P01160592

Meettoebehoren
Stroomtang MN93 P01120425B
Stroomtang MN93A P01120434B
Stroomsensor AmpFLEX A193 450mm P01120526B
Stroomsensor AmpFLEX A193 800mm P01120531B
Stroomtang PAC93 P01120079B
Stroomtang C193 P01120323B
Stroomsensor AmpFLEX A196 450mm P01120552
Stroomsensor MiniFLEX MA193, 200mm P01120580
Stroomtang E3N P01120043A
Adapter E3N P01102081
Netvoeding E3N P01120047
Accupack P01296024
ESSAILEC kastje P01102131
Schermfolie Qualistar P01102059

Kleur markeringsset P01102080
Set afsluitdoppen (C.A 8435) P01102117
Set van 5 meetsnoeren 3m IP67 P01295479
Draagtas nr. 21 P01298055
Draagtas nr. 22 P01298056
USB-A USB-B kabel P01295293
Meetadapter 5A P01101959
Netvoeding (C.A 8331-33-35-36) P01102057
Netsnoer IP67 (C.A 8435) P01295477
Software DataView® P01102095
5 vergrendelbare krokodilklemmen P01102099
Snoeren en klemmenset 5st. P01295483
Snoeren en klemmenset 4st. P01295476

Leveringsomvang C.A 8435
C.A 8435 AmpFlex 450
C.A 8435 in draagtas nr. 22, USB-kabel, netsnoer IP67, 4 stroomsensoren type 
AmpFLEX™ 450 IP67 A196, 5 zwarte spanningsmeetsnoeren 3m met banaan-
stekker IP67 BB196, 5 vergrendelbare krokodilklemmen, een markeringsset 12 
kleuren voor meetsnoeren en ingangen, beschermfolie voor het beeldscherm 
gemonteerd), een veiligheidsstekker, CD met  meertalige handleiding en een 
CD met PC-software (Power Analyser Transfer).


