Az új PowerLogic
PM5000 sorozat
Minőségi megoldás és mérési pontosság,
amire csak szüksége lehet

ÚJ

Ipar

Épületek

Nagyobb teljesítőképesség,
mint amire számított

A költségtudatos szakemberek most új viszonyítási alapokra helyezik
a teljesítménymérést
A PowerLogic PM5000 sorozat a kiváló minőséget és megfizethetőséget egyetlen
kompakt mérőberendezésben egyesíti. Alapos tervezése magas színvonalú
költséggazdálkodási lehetőségeket biztosít egy letisztult mérési platformban.
Ez azt jelenti, hogy egyszerre szakszerű és megfizethető, valamint egyszerű rendelni,
beépíteni és kezelni. Működési hatékonyság maximalizálásához, hálózati megbízhatóság
növeléséhez, valamint az üzleti teljesítmény javításához egyaránt alkalmazható.

Az energiahasználat költségeinek optimalizálására
Lényeges újításokkal, mint például a többtarifás (akár 8 tarifa) díjszabás és adatnaplózás
az iparág vezető mérési pontosságával kombinálva megfelel az energiamenedzsment
követelményeinek épületekben és az iparban egyaránt. Megfelelve a MID, IEC
62052/53 valamint IEC61557-12 mérési szabványoknak, a PM5000 sorozat
mindennemű bizonytalanságot megszüntet az energiaköltségek számlázását illetően,
ezen felül magas színvonalú mérést biztosít, amire a szabványoknak nem megfelelő
eszközök nem képesek. A benchmark (viszonyítási alap) mérés lehetővé teszi
az adatok egységes és hiteles összehasonlítását (IEC 61557-12).

Megfelel a legszigorúbb nemzetközi mérési szabványoknak
IEC 61053-22 0.5S osztály/ 0.2S osztály
ANSI 12.20 (0.5) 10-es osztály
(PM5500 modellek)
IEC 61557-12 PMD/S/K70/0.5
(PM5100 és PM5300 modellek)
IEC 61557-12 PMD/S/K70/0.2
(PM5500 modellek)
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IEC 62052-11
IEC 62053-24
MID, EN50470-1/3 - B és D Melléklet
CE az IEC 61010-1 Ed.3 szerint
cULus az UL61010-1Ed.3 szerint

A PowerLogic PM5000 sorozat

A Schneider Electric teljesítménymérő
kínálatának evolúciója
Műszaki
tulajdonságok
Pontossági osztály

PM700

PM5100

PM700P

PM710

PM5110

1%

0,5S*

1%

1%

0,5S*



MID hitelesítés

Felharmonikusok
mérése
Riasztások

PM5111
THDi és THDv
fázisonként

THDi és THDv
fázisonként és egyedi
felharmonikusok a 15.
rendszámig

THDi és THDv
fázisonként

0

33

0

THDi és THDv
fázisonként

Kommunikáció
Digitális ki-,
bemenetek
Akkumulátoros
üzemóra (RTC)
Feszültség
bemenetek
Tápfeszültség

Rendelési szám

THDi és THDv
fázisonként és egyedi
felharmonikusok
a 15. rendszámig

0
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Modbus (RS485)

Modbus (RS485)

1 DO (kWh)

2 DO (kWh/kVARh)

1 DO (kWh)



Beépített akkumulátor



10-480 V AC (L-L)

35-690V AC (L-L)

10-480 V AC (L-L)

35-690V AC (L-L)

110-415 V AC
125-250 V DC

100-415 V AC
125-250 V DC

110-415 V AC
125-250 V DC

100-415 V AC
125-250 V DC

PM700MG

METSEPM5100



PM700PMG

PM710MG

Beépített akkumulátor

METSEPM5110
METSEPM5111 (MID)

*0,5S osztálypontosság biztosítja az áramváltó névleges teljesítményéhez képest az alacsony áramerősségek esetén is (<10% In)
a 0,5%-os mérési pontosságot

Műszaki
tulajdonságok
Pontossági osztály

PM750

PM5330

PM810

PM820

PM5560

0,5%

0,5S*

0,5%

0,5%

0,2S*


PM5331 - PM5341

MID hitelesítés
Többtarifás
fogyasztásmérés



4 tarifa

Felharmonikusok
mérése

THDi és THDv
fázisonként

THDi és THDv
fázisonként és egyedi
felharmonikusok a 31.
rendszámig

Riasztások
Kommunikáció
Digitális ki-,
bemenetek

Feszültség
bemenetek
Tápfeszültség

Rendelési szám





THDi és THDv fázisonként
és egyedi felharmonikusok
a 31. rendszámig
37

45

8 tarifa
THDi és THDv
fázisonként és egyedi
felharmonikusok
a 63. rendszámig

15

35

Modbus (RS485)

Modbus (RS485) vagy
Ethernet (PM5340)

Modbus (RS485) vagy Ethernet
(bővítő egységgel)

Modbus (RS485) és
Ethernet integrálva

1 DO, 2 DI

2 DO, 2 DI, 2 relé

1 DI / 1 DO (bővíthető 12 DI,
4 DO, 4 AI, 4 AO-val)

4 DI, 2 DO

2 paraméter
konfigurálható
naplózása

14 paraméter konfigurálható naplózása

14 paraméter
konfigurálható
naplózása

Naplózás
Akkumulátoros
üzemóra (RTC)



PM5561





52



Beépített akkumulátor

10-480 V AC (L-L)

35-690V AC (L-L)

10-600 V AC (L-L)

35-690V AC (L-L)

110-415 V AC
125-250 V DC

100-415 V AC
125-250 V DC

110-415 V AC 125-250 V DC

110-480 V AC
125-250 V DC

PM750MG

METSEPM5330
METSEPM5331 (MID)
METSEPM5340
METSEPM5341 (MID)

PM810MG

PM820MG

Beépített akkumulátor

METSEPM5560
METSEPM5561 (MID)

A Powerlogic PM700 teljesítménymérő készülékcsalád a 2014-es év folyamán kivezetésre kerül.
(Várhatóan 2014. augusztus. 31-i határidővel, kérjük érdeklődjön Vevőszolgálatunknál).
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Optimalizálja energiafelhasználását és költségeit
A tulajdonságok ideális kombinációja
A magas teljesítményű PowerLogic PM5000 mérőket úgy tervezték, hogy megfizethető ára és egyszerű
kiválasztása mellett a tulajdonságok legjobb kombinációját szolgáltatja annak érdekében, hogy valamennyi
energiamenedzsment igénynek megfeleljenek. Biztosítják az energiafelhasználás megosztásához, almérés
és alszámlázás teljesítéséhez, az energiamegtakarítás pontos meghatározásához, a berendezés
hatékonyságának és kihasználtságának optimalizálásához, valamint az elektromos hálózat villamos energia
minőségének megállapításához szükséges mérési képességeket. Ezen felül a mérési adatok folyamatos
analizálása képessé teszi előre meghatározott logika alapján a beavatkozásra is (terhelés ledobás és
visszakapcsolás illetve lekötött teljesítményhez viszonyítva képes megelőzni a túlteljesítmény miatti bírságokat).

Költségallokáció
1 A teljes rendszer fogyasztásának meghatározása
az energiaköltségek optimalizálása érdekében
- a villamosenergia-fogyasztás tudatos csökkentése
és megtakarítási lehetőségek előtérbe helyezése
- bérlői alszámlázás és energia
felhasználás kiértékelése
- egyéb víz-, levegő-, gáz-, villamosáramés gőzmérési adatok integrálása

2 Energiaellátás javítása
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- hálózati hibajelenségek helyének
és okának rögzítése
- áramszolgáltatói számlák ellenőrzése

3
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E
- számlázási bírságok elkerülése és
energia beszerzés optimalizálása
- felesleges terhelések lekapcsolása
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A villamos hálózat menedzselése
4

 olyamatos felügyelet az energiaelosztás
F
megbízhatóságának növeléséért
- hibariasztások gyors fogadása
- alulteljesítő elektromos eszközök azonosítása
- elősegíti a termelékenység javítását leállás / üzemszünet
utáni gyorsabb helyreállás
- a hiba kiváltó okainak megismerése
- karbantartó személyzet munkájának segítése

Eszközkezelés
5 Eszközök energiaigényeinek pontos
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feltérképezése a hatékonyság fokozása érdekében
- működési hatékonyság becslése
- megelőző karbantartás optimalizálása
- túlterhelés elkerülése
- tartalék hálózati kapacitások meghatározása
- villamos energia minőségével kapcsolatos problémák
észlelése, illetve mérséklése (automatikus beavatkozás
esetén) a berendezések élettartamának növelése
érdekében

1 1
1 2 3 5

PM5500
PM5300
PM5100

A PowerLogic PM5000 sorozat

minden területen

„Pontossága, egyszerűsége, minősége és
széleskörű funkciókínálata miatt mondhatjuk, hogy
a PowerLogic PM5000 teljesítménymérő család
az iparág iránymutatója az energiamenedzsment
alkalmazások tekintetében. A minősége és funkciói
alapján arra számítottam, hogy drágább lesz.”
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Ez az építészeti minta a PM5000 sorozatú
mérők számos alkalmazási lehetőségének
csupán egyikét mutatja be. A megfelelő eszköz
kiválasztásához vegye figyelembe a mérési
pontosság szintjét, továbbá a méréstechnikai
igényeit az egyes leágazásoknál.
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Főbb jellemzők és tulajdonságok
a tökéletesített teljesítménymérés eléréséhez
Telepítés és üzembehelyezés
- Egyszerű, szerszám nélküli beszerelés
a két rögzítő elemmel rendelkező
foglalatnak és egy darabból álló
konstrukciónak köszönhetően DIN 96x96
mm-es szabványméretű nyílásba
- Kompakt 72 mm-es mélység

Hátulnézet

Modern grafikus kijelző
- Az erős háttérvilágítással rendelkező,
tükröződésmentes kijelző könnyű
leolvasást biztosít még szélsőséges
fényviszonyok és rálátási szögek esetén is
-L
 ogikusan kialakított, felhasználóbarát
menü, nagyméretű karakterek, ikonok
és grafikák biztosítják az információkhoz
való gyors és könnyű hozzáférést.
 eépített weboldalak
B
(PM5500 modellek)
- Valósidejű és naplózott információk
megtekintése bármilyen böngésző
használatával az információkhoz
való könnyű hozzáférés érdekében,
speciális szoftver nélkül
- Kommunikációk ellenőrzése és
problémák egyszerű megoldása
 lemmel biztosított folyamatos
E
működésű valósidejű óra
- Egy beépített elem biztosítja
a mérők dátum/idő és egyéb
beállításainak megőrzését
áramkimaradás esetén egyaránt
- Időbélyegzéssel ellátott riasztások
és események naplózása már
a legegyszerűbb készülékben is
Riasztások
- A mérők az előre meghatározott és
konfigurálható riasztások kombinációját
kínálják 1 másodperces időbélyegzéssel,
modellenként eltérően
- Minden mérő rendelkezik egy riasztási
naplóval, mely tartalmazza a dátummal
és időbélyegzéssel ellátott, aktív és
múltbeli riasztásokat (legalább 33
esemény naplózása)
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- Riasztások programozása a digitális
kimenetek vagy mechanikus relék
(OVRAM engedélyeztetés alatt)
automatikus vezérléséhez (ez esetben
válassza a PM5300 modelleket)
Digitális Bemenet/Kimenet
- Riasztások felügyelete, energiaigény
szinkronizálása külső impulzusokkal,
impulzus-számlálás, fogyasztási adatok
számítása más WAGES (víz, levegő,
gáz, villamos energia, gőz) mérőkből
- Használja a digitális kimeneteket más
eszközökkel vagy szoftverrel való
kommunikációhoz, vagy hajtson végre
automatikus lépéseket, mint például
a berendezések ellenőrzése és vezérlése
vagy riasztás megjelenítése (akár helyileg
jelzőlámpán, vagy felügyeleti rendszer
segítségével)

A PowerLogic PM5000 sorozat

Elölnézet

Adatnaplózás és belső memória
- PM5500 modellek: Akár 14
választható paraméter konfigurálható
intervallummal és időtartammal
(pl. 6 paraméter 15 perces
intervallummal 90 napra)
- PM5300 modellek: 2 paraméter
(kWh és kVAh) konfigurálható
intervallummal és időtartammal,
akár 60 napnyi mérési adat
15 perces intervallummal
 ővített feszültség tartomány
B
- Közvetlen csatlakozás akár 690V
(fázis-fázis) feszültségváltó nélkül
III-as kategóriájú szigetelési szintnek
megfelelő beépítéshez. Helytakarékos
megoldás a külső transzformátort
nem igénylő tápfeszültség
és feszültség bemeneteknek
köszönhetően.
Többtarifás fogyasztásmérés
-T
 öbbféle tarifával rugalmasabb
számlázási struktúrát kaphat.
Amíg a PM5300 modell akár
4 tarifát is támogatnak, a PM5500
modellekben 8 különálló tarifa
alapú mérés is elérhető.
-H
 at kvadránsos (importált-exportált)
hatásos, meddő és látszólagos
energiamérés, bemeneti mérések
összesítése, maximális hatásos
teljesítmény igény, maximális
meddő teljesítmény igény

4 áram bemeneti lehetőség
(PM5500 modellek)
- Az áramerősség mérése a nullavezetőn
elengedhetetlen az eszközök
túlterhelése és a hálózati kimaradások
elkerülése érdekében. A nullavezető
közvetlen mérése pontosabb
képet mutat a kalkulált értékekhez
képest, mivel ez utóbbi nem biztosít
pontos eredményeket magasabb
felharmonikusok esetén.
- Szivárgó áram kalkulációja 3-fázisú,
4-vezetékes rendszerben az
összes lehetséges áramérték
meghatározásához.

A hálózati felharmonikusok mérése
- THD (Teljes harmonikus torzítás)
és egyedi felharmonikusok mérése
a 15. rendszámig a PM5100-nál,
31. rendszámig a PM5300-nál és
63. rendszámig a PM5500-nál
Kettős Ethernet (PM5500 modellek)
-K
 össe sorba (Daisy Chain)
a mérőket a kettős Ethernet porton
keresztül a vezetékezés, switchek
számának vagy elosztóhely-igény
minimalizálása érdekében. Minden
egyes mérő egyedi IP címmel
rendelkezik.
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Funkció kiválasztó táblázat
PM5100
Tulajdonságok és opciók

PM5300

PM5500

PM5100

PM5110

PM5310

PM5320

PM5330

PM5340

PM5560

PM5563

■

■

■

■

■

■

■

–

–

–

–

–

–

–

–

■

0.5S

0.5S

0.5S

0.5S

0.5S

0.5S

0.2S

0.2S

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

–

–

4

4

4

4

8

8

Telepítés
Gyorsan telepíthető, homloklapba süllyeszthető
készülék integrált LCD kijelzővel
Gyorsan telepíthető, DIN sínre szerelhető
készülék

Mérési pontosság
Kijelző
Erős háttérvilágítással rendelkező LCD kijelző,
oszlopdiagramok, 6 sor, 4 egyidejű érték
megjelenítése

Teljesítmény- és fogyasztásmérés
3 fázisú feszültség, áram, teljesítmény,
fogyasztás, profil, frekvencia,
teljesítménytényező
Többtarifás fogyasztásmérés

Feszültségminőségi elemzés
THDi,THDv
Egyedi felharmonikusok mérése

■

■

■

■

■

■

■

■

15-ig

15-ig

31-ig

31-ig

31-ig

31-ig

63-ig

63-ig

1DO

1DO

2DI/2DO

2DI/2DO

0

0

2DI/2DO
2

4DI/2DO

0

2DI/2DO
2

4DI/2DO

0

0

0
52

Bemenetek/Kimenetek és relék
Digitális be-, kimenetek
Relék

Riasztások és vezérlés
Riasztások

33

33

35

35

35

35
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Készülék válaszideje (másodperc)

1

1

1

1

1

1

1

1

Egy és több feltételes (kombinált) riasztások

–

–

■

■

■

■

■

■

Boolean-féle riasztási logika

–

–

–

–

–

–

■

■

–
–
–

1

1

1
–
–

1

1

–
–

–
1
–

–

–
–

1

2**

2**

–

■

■

PM5331

PM5341

PM5561

Kommunikáció
Soros port (RS485) Modbus protokollal
Ethernet port Modbus TCP protokollal
Beépített web szerver weboldalakkal

MID hitelesített számlázási mérők,
EN50470-1/3, B és D Melléklet,
C osztály

PM5111

** A PM5331 és PM5341-es készülékek relé kimenetei OVRAM engedélyeztetés alatt vannak (várhatóan 2014.06.01-től elérhető az engedélyük).
**2 Ethernet port Daisy Chain sorba kötéshez, egy IP címmel.

Make the most of your energySM
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