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PM 500
PowerLogic is een eenvoudig en voordelig systeem voor het beheer van de energie. Niet iedereen kan zich de investering in een com
plete meet-, supervisie- en kwaliteitsinstallatie veroorloven. Schneider Electric brengt daarom een zeer concurrentieel geprijsde startkit
op de markt met de naam PLS-Pack. Hij stelt de gebruikers in staat alle mogelijkheden van het PowerLogic System voor de optimalisa
tie van de elektrische installatie te ontdekken.

GEMAKKELIJK, KRACHTIG EN ECONOMISCH:
DE PLS-PACK VAN HET POWERLOGIC SYSTEM
Alles inbegrepen

Eenvoudig te installeren

In het vorig nummer van Schneider Magazine beschreven wij de

De montage herleidt zich tot het verbinden van de PM500 meetcentra

eigenschappen van de PM500. Deze meetcentrale kan verschillen

le met een klemmenblok waarop maximaal vijf PM500 apparaten kun

de elektrische meettoestellen met analoge aflezing vervangen in ter

nen aangesloten worden. De 3 meter lange kabel die hiervoor gebruikt

tiaire en industriële toepassingen. Met de PLS-Pack kan de PM500

wordt, doet dienst als RS485-verbinding. Het signaal wordt vervolgens

op eenvoudige wijze gekoppeld worden met een computer op

over een 15 m lange kabel naar een eenheid verstuurd die de omzetting

afstand (via een Modbus-verbinding), waarop dan de reken- en

naar een seriële verbinding (RS232) uitvoert. Het signaal kan dan op om

beheerfuncties uitgevoerd worden die leiden tot besparingen in de

het even welke computer verwerkt worden.

exploitatie. De PLS-Pack kit bestaat uit alle hardware en SMS121

Een unieke gelegenheid

software voor het realiseren van een volledige installatie. Een halve

De PLS-Pack biedt de gebruiker een unieke gelegenheid om voor een

Voor meer informatie,

dag opleiding volstaat om te leren omgaan met de software, de

lage prijs in te stappen in de moderne en doeltreffende technologie van

kruis PM 500 aan op de

indienststelling en de installatie van het systeem. Het materiaal

het energiebeheer. Op het nummer 02/373.75.02 staat een ploeg

antwoordkaart van het

samen met de opleiding worden aangeboden tegen de voordelige

specialisten voor u klaar om al uw vragen i.v.m. PowerLogic System te

hierbijgevoegde postblad.

prijs van slechts 900 euro !

beantwoorden. U kunt ook surfen naar de website
http: //www.schneider-electric.be.
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