
De EmaZys Z200 PV Analyzer is een high-end testinstrument voor het analyseren van 
zonnestroom strings en panelen. Primaire toepassing van het instrument is het snel vinden 
en lokaliseren van fouten in PV-installaties. Daarnaast kan het instrument prima ingezet 
worden voor oplevering van PV-installaties conform EN 62446, in combinatie bijvoorbeeld 
met een AC installatietester.

SNEL FOUTEN VINDEN
Wanneer een omvormer een isolatiefout detecteert, zal deze zichzelf vanuit veiligheidsover-
wegingen uitschakelen. Een isolatiefout is zo van invloed op het rendement van de hele 
installatie. Het snel kunnen vinden van isolatiefouten én slechte connecties, waar anderen 
in het duister tasten, is de meest unieke eigenschap van de Z200. Het tijdig opsporen en 
oplossen van deze risico's verhoogt het rendement en verlaagt het risico op sluiting of een 
vlamboog in het PV-systeem. Het zoeken naar een fout kan echter enorm tijdrovend zijn. De 
EmaZys Z200 geeft een indicatie waar de fout zich bevindt, waardoor deze snel kan worden 
opgelost en het systeem weer veilig in bedrijf genomen kan worden.

MONITORING FUNCTIE
Indien nodig kan de Z200 voor een langere periode op de installatie worden aangesloten 
om de PV-installatie te monitoren op die fout die alleen voorkomt in bepaalde specifieke 
situaties, zoals ’s ochtends als er veel vocht in de lucht aanwezig is in de vorm van dauw. Na 
deze monitoring zal de EmaZys niet alleen rapporteren dat er een fout is voorgevallen, maar 
ook aanduiden bij welk paneel de fout zich bevindt.

SERIE IMPEDANTIE
De gepatenteerde functie voor het meten van de impedantie met behulp van een 
zogenaamde frequentie-sweep maakt de EmaZys Z200 tot een uniek stuk gereedschap 
voor professionele zonnestroom-specialisten. Met dit instrument kan een uitspraak gedaan 
worden over de kwaliteit van verbindingen. Connectoren kunnen een oorzaak zijn van 
slechte verbindingen.

EENVOUDIGE BEDIENING
Hoewel het instrument is voorzien van high-end vermogenselektronica met een 
meetfrequentie tot 100 kHz is de gebruikersinterface zeer overzichtelijk. Het instrument 
creëert een eigen WiFi hot-spot waardoor bediening via de webbrowser van smartphone, 
tablet of pc mogelijk is. Door de eenvoudige interface en de ingebouwde algoritmes voor 
storingsanalyse kunnen metingen worden uitgevoerd door minder ervaren specialisten. 
Meetrapporten kunnen onder andere worden opgeslagen als PDF en in CSV formaat.

EmaZys Technologies
Het Deense EmaZys Technologies 
is opgericht in 2011 en specialiseert 
zich in het ontwikkelen en bouwen van 
meetinstrumenten voor de analyse  
van PV-installaties. 

De ontwikkeling en fabrikage vinden plaats 
in Denemarken, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de lokale expertise op het 
gebied van vermogenselektronica in zowel 
R&D als ook productie.

KWx is partner van  
EmaZys Technologies  

voor Nederland en België.

Preventief en voorspellend PV-onderhoud
Z200 PV Analyzer
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SPECIFICATIES
Ingangen : PV+, PV- en PE. Banaan meetbussen 4 mm (1 kV CAT III, 24A)
Meetbereik spanning : 0-1000 V DC
Meetbereik stroom : 0-15 A DC
Impedantie metingen : 100 Hz – 100 kHz
Isolatie naar aarde metingen : 0 – 40 MΩ
Frequentie onnauwkeurigheid : +/- 2 %
Frequentie drift door temperatuur : <0.1 (bij 0 – 35 Celsius)
Testcondities : Instraling > 100 W/m2
Bediening : WiFi Direct (bediening van de Z200 via webbrowser op of tablet of telefoon)
Accu : 3.20Ah, standaard Li-ion Smart Battery Pack RRC2054
Accuduur : 8 uur continu gebruik
Gewicht : 4.5 kg
Afmetingen : 335 x 289 x 155 millimeter (HPRC 2300 case)

LOKALISEER SLECHTE CONNECTOREN EN MINIMALISEER HET BRANDRISICO
• Controleer de weerstand van de PV-string en lokaliseer slechte verbindingen.
• Toongenerator en versterker probe voor tracken PV-strings.
• Impedantietest voor het beoordelen van verborgen risico's.
• Controle van brandgevaar in PV-string.

LOW COST POTENTIAL INDUCED DEGRADATION (PID) TEST
• Unieke elektrische test om PID vast te stellen.
• Controle van de PV-module bypass diodes (open of kortgesloten diode).
• Spanningscontrole PV-module.

PREVENTIEF EN VOORSPELBAAR ONDERHOUD VAN PV-INSTALLATIES
• Vind isolatiefouten naar aarde in minder dan twee minuten.
• Ook geschikt voor standaard PV testen.
• Speciale meettechnologie vergroot de betrouwbaarheid van PV-installaties.

FUNCTIES VAN DE EMAZYS Z200 PV ANALYZER
• Unieke “PV-isolatie” test methodes
• Foutlocatie van een isolatiefout en van een onderbreking
• PV-string serieweerstand Rs
• PV-string impedantie curves (health-check en controle op degradatie van panelen)
• Alle standaard PV-testen (Isc, Uoc, polariteit, Riso)
• Ingebouwde toongenerator en meegeleverde ontvanger voor het volgen van de string (doorpiepen)
• PID detectie functie
• Bypass diode testfunctie (open of kortgesloten diode)
• Monitoring functie (timer) voor isolatiefouten
• Eenvoudige bediening via smartphone, tablet of pc (via WiFi Direct en webinterface)
• Ingebouwd algoritme voor foutanalyse
• Export van gegevens in PDF, CVS of JSON

LEVEROMVANG
De Z200 PV Analyzer kit bestaat uit de volgende onderdelen:

• Z200 PV Analyzer
• RRC2054 Li-ion accu
• RRC2054 acculader
• Ontvanger voor toonsignaal (IDEAL 62-164)
• PV-meetsnoer, MC4/banaan
• PV-meetsnoer met krokodilbek/banaan (aarde)
• PV-meetsnoeren, banaan/banaan
• 2 meetpennen 
• 2 krokodilbekken
• WiFi dongle (tablet of telefoon niet meegeleverd)

Artikelnummer: Z200B



GERELATEERDE MEETINSTRUMENTEN

C.A 6011 AARDINGSWEERSTANDSMETER | Artikelnummer: P01299926
De Chauvin Arnoux CA 6011 is een praktisch meetinstrument voor het controleren van 
laagohmige verbindingen in elektrische installaties. Hiermee kan de aarding van de 
draagconstructie of panelen worden gecontroleerd. Het meetinstrument is voorzien van een 
meetsnoer met een lengte van 30 meter waardoor ook verbindingen over een lange lengte 
kunnen worden gemeten. 

De meetstroom is 200 mA en voldoet daarmee aan de normen voor het meten van 
beschermingsleidingen. Het instrument wordt geleverd met een draagriem en heeft een 
trilfunctie die een melding geeft bij overschrijding van een meetwaarde. Samen met de 
EmaZys Z200 vormt de C.A 6011 een professionele set voor het uitvoeren van metingen aan 
de DC zijde van een PV-systeem conform de in NEN 1010 genoemde EN 62446.

METREL EUROTESTXD INSTALALTIETESTER | Artikelnummer: MI3155
Voor het uitvoeren van metingen aan de AC zijde van de elektrische installatie heeft KWx 
verschillende oplossingen. Als minimumeis voor het meten aan de AC zijde van de PV-
installatie wordt het kunnen testen van de type B-aardlekschakelaar (gelijkstroom gevoelig) 
aanbevolen. De Metrel EurotestXD is een complete installatietester met uitgebreide 
aardlektesten voor onder andere type A- en B-aarlekschakelaars. 

De installatietester is een echte pionier in de wereld van NEN 1010 inspecties. Een 
gebruiksvriendelijke interface, handige checklists en automatische testprocedures 
begeleiden je stap voor stap door de inspectie van TT-, TN- en IT-stelsels. Naast de 
standaard metingen beschikt de tester over aanvullende meetfuncties, waaronder het 
meten van vermogen en harmonischen. Dit komt van pas bij installaties die zijn uitgerust
met frequentieregelaars, zonnestroominstallaties of laadstations.

CHAUVIN ARNOUX F203 STROOMTANG | Artikelnummer: P01120923
Voor het veilig werken aan PV-installaties is een DC stroomtang een onmisbaar stuk 
gereedschap. Om een vlamboog te voorkomen bij het losnemen van connectoren dient 
vooraf gecontroleerd te worden op stroomloosheid. De Chauvin Arnoux F203 is een 
complete multimetertang met een gelijkstroom meetbereik. Daarnaast kan met deze tang 
spanning en weerstand worden gemeten waardoor dit een compleet en veilig instrument is 
voor het zoeken naar storingen in AC en DC installaties.

EXTECH SP505 ZONNESTRALINGSMETER | Artikelnummer: SP505
Om het rendement van zonnepanelen te kunnen bepalen, wordt er uitgegaan van een 
opbrengst van het paneel bij een referentiewaarde voor de instraling van 1000 W/m2. 
Omdat de zon in Nederland niet altijd volop schijnt, zal je de actuele zonnestraling moeten 
ingeven om naar de referentiewaarde te kunnen omrekenen. De SP505 van Extech is een 
nauwkeurige zonnestralingsmeter waarmee deze meting eenvoudig en snel uit te voeren is.
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KEUZE VOOR EEN PV-TESTINSTRUMENT

Metingen Metrel MI3109 Metrel MI3108 EmaZys Z200
Rlo    Optie C.A 6011
Riso   

Isc    

Uoc     

I-V curve   
Vergelijk meting met STC conditie via temperatuur en instraling Optie MI3109EU Optie MI3108EU 
Impedantie van de string: connectoren, bekabeling, degradatie    
PID analyse    
Positie van onderbreking   

Positie van een aardfout (Riso fout)   

Metingen AC zijde (impedanties, aardlekschakelaar, aarding, Riso, draaiveld, …)   

TRAINING
KWx organiseert regelmatig meetworkshops trainingen, zowel klassikaal als in-company. 
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of kijk op kwx.eu voor de actuele agenda.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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