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Op het moment dat deze uitgave van e-toaal bij u op het bureau 
ligt, brengt Yokogawa een nieuwe powermeter op de markt. 
Deze WT1800 is een uitbreiding van de familie digitale power-
meters en wordt gezien als de vervanger voor de WT1600. 
De WT1800 is dan ook op vele vlakken vergelijkbaar, maar is 
uitgerust met een aantal nieuwe, innovatieve meetfuncties. 
Hiermee is het een meetapparaat dat engineers die functies 
bied die hij nodig heeft bij het uitvoeren van zijn werk. Doordat 
voor vele de WT1600 als standaard gezien werd binnen de 
industrie zijn de verwachtingen voor zijn opvolger natuurlijk 
heel erg hoog.

Of het nu gaat om schakelende voedingen, 
frequentieregelaars, drivers voor spaar en 
LED-lampen,  de apparatuur die gebruikt 
wordt bij energie uit zon en wind of rond 
elektro motoren, de WT1800 is een meetin-
strument dat geheel is toegerust om de pres-
taties van deze apparaten te kunnen meten. 
De power analyzer kan worden uitgerust met 
zes ingangen en kan daardoor tegelijkertijd 
bij bijvoorbeeld een zware frequentieregelaar 
het vermogen in de drie fasen aan de ingang 
als aan de uitgang meten. Het resultaat 
wordt dan vervolgens zichtbaar gemaakt op 
een high-resolution 8.4-inch XGA display. 
Veel van de hedendaagse vermogensomvor-
mers die gebruik maken van schakelende 
regelaars om zo energie te besparen, kunnen 
nog al wat storing veroorzaken. Stroom en 
spanning zijn door het schakelen verre van 
lineair met als gevolg de nodige hogere har-
monischen. Om deze golfvormen accuraat 
te meten gebruikt de WT1800 een 16 bits 
ADC die met een snelheid van 2MS/s de 
golfvormen bemonstert. Hierbij wordt met 
een bandbreedte van DC 0,1 Hz tot 1 MHz 
gemeten en een basis nauwkeurigheid van 
0,1% van de gemeten waarde plus 0,05% 
van de volle schaal. In totaal kunnen er 12 
verschillende pagina’s met metingen weer-
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gegeven worden. Hierbij kan men kiezen voor weergave in 
numerieke vorm, als golfvorm en als trends. Ook een vector-
display voor analyse van stroom, spanning en fase kan inge-
steld worden.

Speciale	functies
Voor het testen van applicaties rond elektromotoren heeft 
de WT1800 een krachtige evaluatiefunctie aan boord. Alle 
belangrijke parameters voor de motor zoals elektrisch ver-
mogen, draaisnelheid, moment, mechanisch vermogen, syn-
chrone snelheid, slip, motorrendement en het rendement 
van het totale systeem kunnen zichtbaar gemaakt worden.
Door toevoeging van een drietal extra ingangen, de ingangen 
A-phase, B-phase en Z-phase kunnen nu ook uitgebreidere 
motorfunctie gemeten worden. Tegelijkertijd met het meten 
van de vermogensparameters kan nu ook de draairichting en 
fasehoek gemeten worden.
Om nog nauwkeuriger te kunnen meten, is het apparaat uit-
gerust met een uitgebreid programmeerbaar digitaal filter. 
Componenten van harmonischen die storend zijn en ruis 
uit bijvoorbeeld de frequentieregelaar kunnen hiermee uit-
gefilterd worden. Dit filter kan in elke ingang opgenomen 
worden en kan onafhankelijk van alle andere filterfuncties 
ingesteld worden. Het frequentiebereik loopt van 100 Hz tot 
100 kHz en de stapgrootte is 100 Hz. Ook kan elke ingang 
nog voorzien worden van een analoog filter. Dit filter loopt 
van 300 kHz tot 1 MHz.
Voor signalen met een frequentie van 50 Hz kan men tot 
de 500e orde een analyse van het harmonische gedrag uit-
voeren. Deze functie is vooral van belang bij metingen aan 
moderne vermogenselektronica.
Een dubbele harmonischen meetfunctie maakt het mogelijk 
om tegelijkertijd alle harmonischen zichtbaar te maken van 
twee verschillende bronnen. Zo kan zowel aan de ingang als 
aan de uitgang van bijvoorbeeld een frequentieregelaar het 
gedrag zichtbaar gemaakt worden. Tegelijkertijd kunnen 
dan alle normale vermogensparameters en het harmoni-

sche gedrag geanalyseerd worden. Dit levert 
uiteindelijk een nog beter beeld op van de 
prestaties van het apparaat waaraan gemeten 
wordt. 
Speciaal voor applicaties met zonnecellen 
is de meter uitgerust met een meetfunctie 
waarmee het piekvermogen op een goede 
manier gevolgd kan worden. Zo krijgt men 
inzicht in de hoeveelheid energie die met 
de installatie opgewekt wordt en of voldaan 
wordt aan de verwachtingen. Voor deze 
bepaling meet de WT1800 momentele piek-
waarden in spanning, stroom en vermogen 
en berekent daaruit het maximale vermogen 
dat met de installatie behaald is.
De WT1800 is ook in staat om bij te hou-
den hoeveel energie er vanuit de installatie 
met zonnepanelen of windmolens richting 
het openbare net is gegaan en hoeveel ener-
gie er uit het openbare net betrokken is. Op 
deze manier kan inzicht verkregen worden 
of de afrekening van het energieverbruik en 
de hoeveelheid energie die verkocht is wel 
klopt.
Voor situaties waarbij het vermogensver-
bruik sterk fluctueert, is de WT1800 uit-
gerust met een triggerfunctie. Door deze 
triggerfuncties kunnen metingen verricht 
worden aan afwijkende situaties. Voor het 
instellen van de triggers moet allereerst een 
gebied ingesteld worden waarbinnen de 
normale situatie valt. Op het moment dat 
de gemeten waarde buiten dit gebied valt, 
wordt de WT1800 geactiveerd en worden 
meetwaarden opgeslagen of geprint.
Voor communicatiedoeleinden is de 
WT1800 standaard uitgerust met interfaces 
voor Ethernet, USB en GPIB. Meetwaarden 
kunnen daardoor gemakkelijk verstuurd 
worden naar een PC voor verdere analyse of 
rapportage. Ook opslagmedia zoals externe 
harde schijven of USB-sticks kunnen toege-
past worden voor het opslaan van metingen.

Tot	Slot
De WT1800 mag dan wel in basis bedacht 
zijn als de vervanger van de WT1600, door 
alle nieuwe functies is het een totaal nieuw 
apparaat dat geheel is afgestemd op de eisen 
van vandaag en morgen.                             •
Voor meer informatie zie 
www.tmi.yokogawa.com/ea


