
140-50 CEWKA PRĄDOWA DO 1500A
Model 140-50 to cewka prądowa z odpowiednio 50 i 25 zwojami. Cewka prądowa jest produkowana 

poprzez zawinięcie miedzianego drutu, który jest następnie zamykany w piance epoksydowej, 

zapewniającej wysoką wytrzymałość rdzenia i charakteryzuje się niskim spadkiem napięcia. Cewka 

prądowa posiada trzy zaciski, wspólny +I oraz dwa zaciski -I dla zwojów x25 oraz x50. 

Podczas pomiarów zacisk dodatni cewki należy połączyć z zaciskiem dodatnim źródła, a zacisk ujemny 

z wybranym zaciskiem ujemnym cewki (x25 lub x50). Cewka z kalibratorem wielofunkcyjnym M142 

oraz kalibratorem mocy i energii M133C firmy Meatest, pozwala na sprawdzenie mierników 

cęgowych AC i DC prądem do 1500A oraz do 1000A z kalibratorem M143. Należy również pamiętać, 

że wzorcowanie amperomierzy powinno być wykonywane w miejscach, bez elementów 

przewodzących prądy magnetyczne, w przeciwnym razie dodatkowy błąd spowodowany 

zniekształceniem pola magnetycznego wokół cewki zwiększa niepewność wykonywanych pomiarów. 

Ponadto w celu uniknięcia dodatkowych błędów, podczas badania amperomierzy zaleca się jego 

położenie zgonie z poniższym rysunkiem. 

Maksymalny prąd wejściowy* 20A (przez nieograniczony czas) 
30A (do 5 minut) 

Liczba zwojów x25 oraz x50 

Dokładność ±0,3% dla prądu DC 
±0,3% dla prądu AC do 100Hz 

Zakres temperatury 5°C … 40°C 

Przekrój 25 x 13 mm (25 uzwojeń) 
24 x 26 mm (50 uzwojeń) 

Masa Ok. 1,2 kg 

Wymiary 195 x 125 x 40 mm 

*Uwaga: Zakres generowanego prądu na cewce zależy od częstotliwości wyjściowej. Wartość prądu może być również

ograniczona charakterystyką obciążeniową miernika cęgowego i w przypadku dużych impedancji, wygenerowanie dużego

prądu może wymagać dużego napięcia wyjściowego. Natomiast w przypadku niższego obciążenia i przekroczenia

maksymalnego prądu wyjściowego kalibratora w trybie prądowym, dalsze zwiększanie napięcie nie będzie powodować

przyrostu wartości prądu. Należy tutaj pamiętać, że impedancja obciążeniowa cewki prądowej zależy zarówno od wartości

impedancji cewki prądowej jak i sprzężenia magnetycznego pomiędzy szczękami miernika cęgowego. 
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