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Energiebeheer is nooit
eenvoudiger geweest
Zeer eenvoudig te installeren Smart Panels leveren reële
besparingen op in uw gebouw in 3 stappen

Meten
Ingebedde en stand-alone
meet- & besturingsmogelijkheden

Overbrengen
> Geïntegreerde
communicatie-interfaces
> Gereed voor verbinding
met platformen voor
energiebeheer

Visualiseren
> Data-gestuurde ingrepen voor
energie-efﬁciëntie
> Real time toezicht en besturing
> Toegang tot energie- en siteinformatie via online diensten

Smart Panels, uw verbinding met energiebesparing
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METEN

"Smart Panels" geven
zichtbare informatie
De LS-borden groeperen de meeste
componenten voor elektrische beveiliging,
besturing en meting, en zijn nu ook
significante bronnen van gegevens die lokaal
worden weergegeven en doorgestuurd via
communicatienetwerken.

CLOUD

OVERBRENGEN

... en koppeling aan
deskundigheid
Smart Panels maken gebruik van betrouwbare,
eenvoudig te installeren en te gebruiken displays,
en Ethernet en Modbus interfaces op het
Enerlin’X communicatiesysteem.
De informatie wordt op een veilige manier
doorgestuurd via de meest efficiënte netwerken:
• Modbus RS485 in LS-borden, tussen
componenten
• Ethernet, via kabel of WIFI, in het gebouw
en voor het verbinden van LS-borden,
computers, ...
• Ethernet op DSL of GPRS, voor toegang tot
de online diensten van Schneider Electric.
Energiedeskundigen kunnen u nu overal advies
geven op basis van permanent geüpdate
gegevens van het gebouw.

VISUALISEREN
CLOUD

Onsite real time toezicht en
besturing
Een met Ethernet verbonden touchscreen
• toont de essentiële elektrische informatie en alarmen in verband met het
elektrische netwerk,
• maakt besturing (openen, sluiten, resetten, ...
mogelijk van verschillende onderdelen van de apparatuur.
Dit touchscreen wordt vooral gewaardeerd omdat het controle en besturing
van de real time waarden mogelijk maakt, direct op het frontpaneel van het
LS-bord.
Een pc display via een gewone browser
• toont de monitoring webpagina's die gehost worden in de lokale Ethernet
interfaces,
• alarm events genereren automatische e-mailmeldingen,
• maakt besturing (openen, sluiten, resetten, ...)
mogelijk van verschillende onderdelen van de apparatuur.
De gegevens die weergeven worden via grafische voorstellingen of die
opgeslagen worden in bestanden, zijn zeer belangrijk voor de optimalisering van
het energiegebruik in het gebouw.
Voorbeeld: ze helpen zeker om de verandering van temperatuurinstellingen,
tijdschema's in een gebouwbeheersysteem of andere automatische
inrichtingen te valideren.

Online energiebeheerdiensten
StruXureWare Energy Operation
automatiseert de gegevensverzameling via een
open, schaalbaar en veilig informatiesysteem
voor energiebeheer.
Met de hulp van het services team voor
energiebeheer van Schneider Electric worden
deze gegevens dan omgezet in bruikbare
informatie om de klanten de mogelijkheid te
geven om de prestaties van hun installaties op
permanente basis te begrijpen.
Energy Operation maakt de huidige
investeringen van bedrijven in hun bestaande
systemen interessanter en kan worden gebruikt
om geavanceerde resultaten en prestaties
door te sturen naar een grotere groep in
de organisatie zodat deze informatie beter
begrepen wordt in het volledige bedrijf.
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Al uw energiegegevens
beschikbaar via Ethernet met
verbonden LS-borden
Van klassieke...
De gewone paneelaanduidingen geven slechts
een basiszicht op de realiteit.
Vandaag volstaat deze oplossing niet meer en zijn
geavanceerde dashboards nodig om de energieefficiëntie te optimaliseren.

… tot verbonden
meting
Dit dashboard wordt gegenereerd door een online
service van Schneider Electric die gehost wordt in
een webserver.
Het energieverbruik, de status van de beveiliging
van de kringen, de activiteit van de apparatuur
worden hiervoor verzameld in elk LS-bord van het
gebouw.
Ethernet is vandaag het meest geschikte medium
om een grote hoeveelheid van gegevens uit te
wisselen tussen elektrische distributiesystemen
en plaatselijke touchscreens of servers op
afstand.

"IP-verbonden" LS-borden zijn een
sleutelfactor geworden in de evolutie
van het energiebeheer en van de
bedrijfscontinuïteit.
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LS-borden verbonden via
Ethernet
Ethernet:
> Zeer vaak gebruikt in gebouwen,
gemakkelijk te bekabelen
Het Ethernet netwerk is ruim verspreid en telt
talrijke gebruikers in gebouwen. Er is slechts een
eenvoudig RJ45 stopcontact nodig om elk
LS-bord aan te sluiten.

> Overal draadloos aanwezig met WIFI
Het is ook beschikbaar in gebouwen en wordt
bijzonder gewaardeerd door operators tijdens
de gewone werking en het onderhoud.

> Toegang vanuit om het even welke pc
of Ethernet FDM128 monitor
• pc: met een gewone Internet browser,
• FDM 128: geïnstalleerd op het LS-bord.

Ethernet zorgt voor "Smart Grid ready"
LS-borden
Een nieuw energiebeheer

Deze interacties maken de belasting in real time
(dit is nieuw) vlakker door ontlastingsopdrachten
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> Internetverbinding
Deze energiestrategie kan worden ontwikkeld
dankzij de verbinding van de LS-borden en
verzendingscentra met het Internet.
Ethernet en het reactievermogen van de
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Het Enerlin'X gamma
Door de status van vermogenschakelaars en van aandrijvers,
de elektrische waarden en de metingen te verzamelen, biedt
Enerlin’X een eenvoudige en betrouwbare link naar plaatselijke
displays en expert webportalen.
Enerlin’X
Combinatie van consistente
gateways, interfaces en displays om
met het web verbonden LS-borden
mogelijk te maken.

Er kunnen duidelijke en
relevante dashboards
worden gegenereerd
omdat Enerlin’X zowel
basisgegevens als
geavanceerde gegevens
verzamelt.
Een duidelijk zicht op
metingen en trends maakt
besparingen haalbaar dankzij
een efficiënt energiebeheer.

8

CAT_ENERLINX_NL.indd 8

18/02/15 12:12

Er werden talrijke tests uitgevoerd in onze
laboratoria om het grote vertrouwen in de

Enerlin'X communicatiearchitecturen te
verantwoorden.
Een geïllustreerde technische gids beschrijft stap
voor stap de implementatie van de Enerlin'X
componenten in een standaard Prisma kast.
Er wordt gedetailleerde uitleg gegeven over
de bekabeling om het effect van elektrische
storingen op de communicatiesignalen te
minimaliseren.

Het ontwerp van Enerlin’X is grotendeels
gebaseerd op de sterkste verwachtingen van de
professionals:

> consistente functies gegroepeerd in de
smart componenten (bv. Acti9 Smartlink),

> foutvrije bekabeling, snelle aansluitingafkoppeling,

> ruimtebesparing in de LS-borden.

De ingebedde webpagina's van de Enerlin’X
gateways maken de instelling en de
configuratietests eenvoudig en intuïtief.
De precieze en
goed geordende
projectdocumentatie
wordt automatisch
gegenereerd voor
het onderhoud en de
toekomstige evolutie.
De andere pagina's
bevatten informatie over
eenvoudige en real time
monitoring en besturing.
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Verlichting

HVAC

Exploitatie,
onderhoud
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Toepassingsvoorbeelden
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Energiebeheer

van een groep van bankfilialen

De bankgroep wil het stroomverbruik in
alle ﬁlialen volgen en verminderen.
De groep wil beschikken over
dashboards om het verbruik elke
dag te kunnen volgen op pc's in het
hoofdkwartier en in de ﬁlialen.
Niet alle filialen vertonen dezelfde karakteristieken
wegens hun geografische ligging, de thermische
kwaliteit van het gebouw en hun activiteitenschema's. Daarom zullen 3 groepen van filialen
worden gecreëerd met een verschillende bewaking.
Elk filiaal zal betrokken worden bij een uitdaging
in zijn groep op basis van de verbruikscriteria.
Hierbij moet wel een aanvaardbare kwaliteit van
de diensten behouden blijven.
Elke anomalie wordt geïdentificeerd en er worden
aanbevelingen gegeven aan de betrokken managers
om een vermindering van het verbruik mogelijk te
maken.

Specificaties
Er moeten drie hoofdfuncties worden
geïmplementeerd:
> Dagelijkse meting van het energieverbruik in elk filiaal.
> Uitsplitsing per grote verbruiker
(algemeen, HVAC, verlichting en andere
verbruikers).
> Correlatie in functie van de weersomstandigheden en van de temperatuur in
de ruimten.
> Centralisatie, logging, opslag van
gegevens.
> Voorzien van goed doordachte dagelijkse dashboards die kunnen worden
aangepast aan de filialen.

12
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Verlichting
In een klassiek filiaal

Inzet: economisch gebruik, behoud van het comfort voor de aanwezige
personen, naleving van de reglementen

Design trends
Ontwerp van
het gebouw
Promoot en maak
gebruik van daglicht.

Verlichtingstechnologie
Maak gebruik van lampen
met laag verbruik:
fluorescentielampen,
LED's.

Ontwerp van
het gebouw
Het afleveren van een goede
thermische isolatie.

Automatisering
van het gebouw

HVAC

Voorzie meerdere verlichtingszones met individuele
automatische besturing in functie van de
aanwezigheid van personen, van de lichtsterkte,
van de bezettingsschema's, enz.

In een klassiek filiaal

Automatisering
van het gebouw
Meerdere zones met individuele warmteregeling.
De instellingen van de gebruiker worden beperkt tot
±3°C en ventilatiestop door raamcontact.

Functies geïmplementeerd met een

Smart Panel

+ online energiediensten

1 | METEN

2 | OVERBRENGEN

Meting van de
elektrische
verlichtingsenergie

Ophaling, zending...
van de gemeten gegevens naar displays, in
energie gespecialiseerde
gegevensservers.

De energie van de
verlichtingskringen wordt
bewaakt door middel van Interfaces voor meters en
interfaces bieden toegang
een energiemeter.
tot gegevens via het
Ethernet netwerk.
.

3 | VISUALISEREN
Weergave van de
telwaarden
Volg en analyseer de
trends om besparingen
te vinden door het
gebruik van de verlichting
te optimaliseren.
Het Ethernet LCD display
toont waarden, de
browser op een pc toont
trends, enz.

KWH

Cloud
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Energiebeheer

van een groep van bankfilialen
Besparing…
De sleutel voor besparingen ligt in een
betrouwbare informatie over het verbruik.
De gegevens van elk filiaal worden verzameld
door een server van Schneider Electric.
Er worden automatisch periodieke dashboards
opgesteld en naar de manager gestuurd die
verantwoordelijk is voor de energie-efficiëntie van
de sites van de maatschappij.
Online diensten op de server van
Schneider Electric bieden een goed aangepaste
oplossing voor energietoezicht op meerdere sites.
De afstanden tussen de sites en hun aantal zijn
niet langer een beperking omdat één contract kan
worden voorzien voor alle sites.

Er wordt beslist om de manager toegang te
geven tot alle dashboards, met inbegrip van
de mogelijkheid om sommige dashboards
klantspecifiek aan te passen.
De filiaalmanagers hebben toegang tot
vereenvoudigde dashboards met informatie over
de plaatselijke prestaties en over hun score op
het nationale dashboard.
Er is toegang voorzien vanuit een gewone Internet
browser op een pc, beveiligd door
ID + wachtwoord.

Dit dashboard betreft de HVAC prestaties van één filiaal.
Het werd voorzien van 3 widgets: HVAC reëel verbruik, temperatuur,
prestaties in vergelijking met doel.

14
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Ethernet
Modbus
Vaste bedrading

Enerlin’X configuratie in een filiaal
Internet

Energy server
Com’X 200

Temperatuursensoren
et
Acti9 Smartlink Ethern

iEM3250
iCT
iACT 24

iC60
iOF+SD24

iEM2000T

Kantoorverlichting, commerciële
verlichting:
bewaking, besturing, meting

UPS netstroom
besturing

iEM3250

Reﬂex iC60

Airconditioning / Verwarming:
bewaking, besturing, meting

Verlichting: 2 zones. Contactor met handbediening, bewaakt en gestuurd door
iACT24 hulpinrichting.
Een iEM2000 energiemeter met pulsuitgang per zone.

Meting inkomer

CLOUD

UPS: de automaat van de netvoeding wordt bewaakt, de UPS alarmuitgang kan
ook worden bekabeld (niet getoond). Bij een uitschakeling (of UPS fout) wordt
een alarm verzonden.
Airconditioning / Verwarming: de stroom wordt ingeschakeld door middel van
een automaat met afstandsbediening tijdens de geplande openingsuren van het
filiaal. iEM3250 3-fasige Modbus energiemeter.
Totaal energieverbruik van het ﬁliaal:
door iEM3250 3-fasige Modbus energiemeter.
Smartlink Ethernet zorgt voor:
> bewaking van de status van de verlichting, kritieke beveiligingsautomaat
> besturing van de verlichtingszones, airconditioning / verwarming
> energiepulsmeting
> communicatie met Com’X200 Energy Server en potentiële gebouw controller
(tijdschema).
Com’X 200 zorgt voor:
> verwerving gegevens temperatuursensoren
> gegevensopslag, logging (sensoren + Smartlink)
> genereren van webpagina's
> GPRS communicatie met het web.
De plaatselijk gegenereerde webpagina's kunnen worden geraadpleegd via een
gewone pc browser.
Een server verzamelt de energiegegevens die moeten worden weergegeven in
de dashboards voor algemeen toezicht.

De gedeelde toegang tot
energiegegevens is gebaseerd op
"Cloud computing"
In principe worden de gegevens van elke LS-bordtransit op het web opgeslagen in één of meer
veilige servers op afstand (de "Cloud").
Ze worden verwerkt door "Energy Operation"
behandelingen van Schneider Electric: opstellen
van resultaten, kosten, besparingen van de
energie-uitdaging op dashboards.
Deze dashboards worden doorgegeven aan
elke pc die verbonden is met het web en die een
geautoriseerde identificatie heeft.
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Energiebeheer, beheer van installaties, onderhoud

van een hotel

De hotelmanager wil:
> Behoud van het comfort
door voorspelbaar en
gepland onderhoud
> Minimalisering van het
ongemak veroorzaakt
door problemen met
kritieke apparatuur
> Meting van het
elektrische verbruik, het
volume van verschillende
vloeistoffen en hun
evolutie
> Optimalisering van het
stroomverbruik door een
beter aangepast gebruik
van de apparatuur
De manager wil energiedashboards hebben op
zijn pc en regelmatig
rapporten opstellen.

Specificaties
Het systeem moet problemen in verband
met kritieke apparatuur detecteren en
rapporteren
> Brandalarmpaneel
> HVAC apparatuur
> Waterverwarmingstoestellen
> Vermogenschakelaars (voedingen)
De alarmen moeten worden gerapporteerd
door een hoorbaar signaal met een aanduiding op een monitor. De alarmen moeten
worden gegenereerd wanneer een periodiek
onderhoud van apparatuur vereist is.
Volume van vloeistoffen
> Gas
> Warm water
> Koud water

Er moeten dashboards worden voorzien
> Energieverbruik, evolutie
> Volume van vloeistoffen, evolutie
> Buitentemperatuur, evolutie.
Het verbruik moet worden gemeten
> Energie
> Algemeen
> HVAC
> Verlichting
> Kamers, per verdieping
> Waterverwarmingstoestellen
> Kook- en afwasapparatuur

16
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Exploitatie,
onderhoud
In een hotel

Inzet: diagnosefouten, behoud van bedrijfscontinuïteit

Design trends
Automatisering
van het gebouw

Technologie
Keuze van uitrusting met
alarmuitgangen.

Monitoring van beschikbare
alarmuitgangen.

Functies geïmplementeerd met een

Smart Panel
+ LCD display

1 | METEN
Bedieningsalarmen
Uitschakelsignalen van
automaat, foutsignalen van brandalarm,
boilers, luchtbehandelingseenheid en
koeleenheden.
Onderhoudswaarschuwingen
Voor de termijnen voor
de luchtbehandeling
(vervangen van filter).

2 | OVERBRENGEN

3 | VISUALISEREN

Overdragen van
alarmen op het
Ethernet netwerk

Weergave van
alarmen en verwante
informatie

Com’X 200 Energy
server zendt alarmen
en verwante informatie
op het Ethernet
netwerk van het hotel.

Een LCD touchpanel
toont webpagina's
met alarmen en zeer
duidelijke hulppagina's.
Deze pagina's kunnen
worden bekeken op
om het even welke
pc op het netwerk
van het hotel, als men
geautoriseerde toegang
heeft.
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Inzet: de correcte
werking controleren,
de energie-efficiëntie
van de apparatuur
in alle weersomstandigheden behouden.

Inzet: de energieefficiëntie in de
kamers behouden,
de winst meten
dankzij de apparatuur
met laag verbruik.

Inzet: verkwisting
vermijden, gebruik
optimaliseren,
comfort van
de bewoners
behouden

Ontwerp
van het
gebouw

Automatisering van het
gebouw

Thermische isolatie en
luchtdichtheid van hoge
kwaliteit

De correcte werking volledig
controleren, de parameters
van de warmteregeling
nauwkeurig afstellen tijdens
het eerste seizoen

Verbruik
luchtbehandelingseenheid +
koeleenheden

Verbruik
logeerkamer

Technologie
Mini-bars en tv-sets met
laag verbruik, LED-lichten

Ontwerp
van het
gebouw

Technologie
Efficiënte boilers en afwasapparatuur, waterbesparende
douchekoppen, kranen met
beluchters, wc's met dubbele
spoeling, …

Optimaliseren van
de lengte van de
warmwaterbuizen

Warm water,
koud water,
gas

Functies geïmplementeerd met een

Smart Panel
+ LCD display

1 | METEN

2 | OVERBRENGEN

Meting per gebruik:
totaal verbruik kamer,
verbruik luchtbehandelingseenheden,
koeleenheden
Van energiemeters
Meting van water- en
gasvolumes

Overdragen van de
meetgegevens op
het Ethernet netwerk

Weergave van
telwaarden en
temperatuur

Com’X 200 Energy
server verzamelt de
gegevens en slaat ze
op.

De webpagina's
zijn beschikbaar op
een speciaal LCD
touchpanel en op
om het even welke
pc op het netwerk
van het hotel, als
men geautoriseerde
toegang heeft.

De gegevens worden
overgedragen via de
Ethernet poort naar het
netwerk van het hotel.

Van water-, gasmeter
Registratie van
buitentemperatuur
Van een 0-10 V
temperatuursensor

3 | VISUALISEREN

kWh

C°

m3
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Hotelapplicatie:

Enerlin'X
communicatieschema

LS-hoofdbord,
groepering

LS-hoofdbord

Energy server
Com’X 200

Kamers
verdieping 3
Temp

id

ehandelingseenhe
Koeleenheid Luchtb

Verlichting

Kamers
verdieping 1

Kamers
verdieping 2

>> Hoofdaankomst
>> Voedingen
kamerkringen
(gegroepeerd per
verdieping)
>> Beveiliging van
HVAC kringen.
>> Beveiliging van
verlichting
>> Beveiliging van
andere kringen.
>> Voeding keuken.
De Com’X 200 Energy
Server verzamelt de
signalen van de buitentemperatuursensor, samen met de gegevens
van de energiemeters
en de status van de
hoofdaankomst en de
elektrische waarden
(Compact NSX, via zijn
Micrologic controleeenheid).
De Acti9 Smartlink
Modbus verzamelt de
signalen van de statuscontacten van verschillende automaten.

Ethernet
Modbus
ULP
Vaste bedrading

LS-verdeelbord
LS-bord
einddistributie,
groepering
>> Automaten keuken
>> Automaten
waterverwarmingen.
Afwasapparatuur

Kookapparatuur

Gas
Gasmeter

Warm
water 1
s
eter
Waterm
Koud
water

Warm
water 2

Technische ruimte

De Acti9 Smartlink
Ethernet verzamelt
de gas- en
watermeterimpulsen,
naast de status
van verschillende
automaten.
Het Modbus netwerk
wordt gebruikt
om gegevens van
energiemeters te
verzamelen.
19
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Smart Panel ontwerp
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Lokaliseren van nuttige
informatiebronnen in het LS-bord
Masterpact 1 , Compact 2 ,
vermogenschakelaars
Hulpcontacten geven de status van de vermogenschakelaar.
Ingebedde sensoren geven elektrische waarden.
Statuscontacten en sensoren worden bewaakt via de ingebedde Micrologic
controle-eenheid.

1
Webpagina's gegenereerd door de IFE interface + gateway

Bewaking van elektrische waarden - status vermogenschakelaar
Basiswaarden: Micrologic H (Arch 1) (Micrologic H)
Belastingsstroom (A)

Parameter

Energie

Minimum

Breaker Status

Spanning LL

Spanning LN

Huidig

Maximum

Open

Informatie voor onderhoud
Micrologic H (Arch 1) (Micrologic H)
Tellers werking vermogenschakelaar
Tellers

Waarde

Aantal bewegingen open/gesloten (OF)

54

Aantal bewegingen open/gesloten (OF) na de laatste reset

54

Aantal uitschakelingen (SD)

---

Aantal foutuitschakelingen (SDE)

78

Tellers werking vermogenschakelaar
Tellers
Contactslijtage-indicator

2

Waarde
--- %

Tellers voor positiechassis
Tellers

Waarde

Chassis positie ingereden

62

Chassis positie uitgereden

20

Chassis positie test

7
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Modulaire automaat, modulaire
automaat met geïntegreerde
bediening Reflex, iC60 actuatoren
(relais, impulsrelais) 1
Hulpcontacten geven de open/gesloten status. Specifieke ingang op
actuatoren en Reﬂex zorgen voor afstandsbediening.

Webpagina's (gedeeltelijk) gegenereerd door
de Acti9 Smartlink Ethernet
Digitale kanalen

2

NAAM

1
2

PRODUCT

LABEL

Verlichting 1.1

STATUS

BESTURING

OF+SD24

L1.1

Verlichting 1.2

OF+SD24

L1.2

Verlichting 2.1

OF+SD24

L2.1

Verlichting 2.2

OF+SD24

L2.2

Verlichting 2.3

OF+SD24

L2.3

Ventilatie 1

OF+SD24

V1

Energiemeters 2
De pulsuitgang zendt om de X Wh een impuls.

2

Webpagina's (gedeeltelijk) gegenereerd door
de Acti9 Smartlink Ethernet

Bewaking van energiemeters
Impulsmeters
NAAM

PRODUCT

LABEL

Verlichting 1

WAARDE
1276 kWh

iEM2000T

L1

Verlichting 2

5413 kWh

iEM2000T

L2

Analoge sensor 3
Temperatuursensor stuurt een 0-10 V signaal.

3

Webpagina's (gedeeltelijk) gegenereerd door
de Acti9 Smartlink Ethernet

Bewaking analoge sensoren
Analoge kanalen
NAAM
Buitentemperatuur

WAARDE
18°C

PRODUCT

LABEL

Crouzet 89750150

Tekst 1
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Masterpact, Compact NS*
Meten & overbrengen: energieverbruik, status
en elektrische waarden vermogenschakelaar
Beschikbare informatie en functies

Micrologic E

Micrologic P

Beschikbare functies
Status aanduidingen
AAN/UIT (O/F)
Veer geladen CH
Klaar om te sluiten
Fout-uitschakeling SDE
Ingereden / uitgereden / teststand CE/CD/CT (alleen I/O)
Besturingselementen
MX1 openen
XF sluiten
Metingen
Ogenblikkelijke meetinformatie
Gemiddelde meetinformatie
Maximeter / minimeter
Energiemeting
Gemiddelde waarden (vraag) van stroom en vermogen
Vermogenskwaliteit
Hulp bij de werking
Instellingen beveiliging en alarm
Historische overzichten
Tabellen van gebeurtenissen met tijdnotatie
Onderhoudsaanduidingen

Micrologic H*

Micrologic type
E
E
E
E
E

P
P
P
P
P

H
H
H
H
H

E
E

P
P

H
H

E
E
E
E
E

P
P
P
P
P

H
H
H
H
H
H

P
P
P
P

H
H
H
H

E
E

* Micrologic H: alleen voor Masterpact

Geïntegreerde elektronische controle-eenheid en communicatiemodule
Micrologic controle-eenheid
Alle Masterpact vermogenschakelaars zijn uitgerust
met een Micrologic controle-eenheid. Deze instelbare
controle-eenheid werd vooral ontworpen om de
vermogenschakelaar indien nodig uit te schakelen en
om de stroomafwaartse kring te bewaken.
Alarmen kunnen worden geprogrammeerd voor
afstandsaanduidingen.
Elektrische metingen en werkingsgegevens voor
voorspelbaar onderhoud zijn beschikbaar voor een
plaatselijke display of voor afstandsbewaking.

BCM ULP
communicatiemodule
Deze module heeft een
ULP communicatiepoort
naar een Micrologic
controle-eenheid en
biedt toegang voor
bewaking en besturing
vanuit hogere netwerken,
Modbus of Ethernet.

* Compact NS niet voorgesteld op deze 2 pagina's. Functies, controle-eenheid, com. module en schema's zijn dezelfde als bij Masterpact

24
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Functies Enerlin'X communicatieoplossingen
Vaste Masterpact vermogenschakelaar

Ethernet

Uitrijdbare Masterpact vermogenschakelaar

Modbus

Modbus

Ethernet

BCM ULP
OF, SDE, ...
hulpcontacten

24VDC
24VDC

COM klemmenblok
(E1 tot E6)

ETH2
ETH1

ETH2

ETH2

ETH1

ETH1

J

I
tory

(fac
.YY.ZZ

ETH2
ETH1

tory

CT
-100/A
LK/10
CT
-100/A
LK/10
tus
ETH2
e Sta
Modul

(fac
.YY.ZZ

s-SL

Modbu

MX1 en XF
communicatieuitschakelspoelen

set)

IFE_XX

ETH1

IFE

J

I

set)

IFE_XX

IFE

tus
rk Sta
Netwo

s-SL

Modbu

11
LV4340

CT
-100/A
LK/10
ETH1
CT
-100/A
LK/10
tus
ETH2
e Sta
Modul
Status
rk
Netwo

CE, CD en CT contacten

11
LV4340

Micrologic controleeenheid
ULP-snoer
vermogenschakelaar

of

I/O module

of

IFE interfacemodule
ULP systeem
ULP systeem

I2

C

I1

I4

C

I3

I6

C

I5

I4

C

I3

I2

C

I1

IFM module
I6

C

I5

+
C
24VD

A1
O1
O2
O3

I1
I2
I3
I4
I5
I6

APP

IO Mo

G

G

O3
O2
O1
13

23

33

T1

dule

A1
T2

34

24

14

H
D
C

G

MX1
XF

B

A

OF
SD
SDE
PF
CH

C

CT
CD CE

MX1 - XF

E

D

B

F

OF
SDE
PF
CH

A

F

Het ULP systeem
is een snelle
communicatielink
voor de bewaking
en besturing van de
vermogenschakelaar.
Het is gebaseerd op
een RS485 fysieke
verbinding met
kabelsegmenten tot
5 meter en is goed
aangepast voor
een ruwe omgeving.
Er is een keuze uit 6 met
connectoren uitgeruste
kabels met verschillende
lengte.

IFE interface:
ULP naar Ethernet
Interface module.
Geeft een IP adres aan
elke vermogenschakelaar
met een ULP poort.
De IFE interface maakt
alle beschikbare
gegevens van de
vermogenschakelaar
toegankelijk vanuit een
Ethernet compatibele
display (FDM128), een pc
met een gewone browser
of een Ethernet interface.
IFE interface + gateway
versie genereert eigen
webpagina's.

IFM: ULP naar Modbus
Interface module.
Maakt alle beschikbare
gegevens van een
vermogenschakelaar
met een ULP poort
toegankelijk via een
Modbus netwerk. IFM
werkt als een Modbus
slave, toegankelijk vanuit
een Modbus master
(IFE interface + gateway,
Acti9 Smartlink Ethernet
of Com’X 200).

I/O: I/O Interface
module
I/O is voorzien voor
vermogenschakelaars met
ULP verbinding. Zorgt
voor de bewaking van de
positie in het chassis door
middel van CE, CD, CT
contacten en de besturing
van toepassingen rond
de vermogenschakelaar
(verlichtings- of
belastingscontrole,
koelsysteem,
impulsmeting, ...).
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Compact NSX
Meten & overbrengen: energieverbruik, status
en elektrische waarden vermogenschakelaar
Beschikbare informatie en functies

Micrologic controle-eenheden voor 3 polen, 4 polen Compact vermogenschakelaars

Beschikbare functies

Micrologic type

Status aanduidingen
AAN/UIT (O/F)

A

E

Veer geladen CH

A

E

Klaar om te sluiten

A

E

Fout-uitschakeling SDE

A

E

Ingereden / uitgereden / teststand CE/CD/CT (alleen I/O)

A

E

MX1 openen

A

E

XF sluiten

A

E

A

E

Besturingselementen

Metingen
Ogenblikkelijke meetinformatie
Gemiddelde meetinformatie
Maximeter / minimeter

E
A

E

Energiemeting

E

Gemiddelde waarden (vraag) van stroom en vermogen

E

Vermogenskwaliteit
Hulp bij de werking
Instellingen beveiliging en alarm
Historische overzichten

E

Tabellen van gebeurtenissen met tijdnotatie
Onderhoudsaanduidingen

A

E

Geïntegreerde elektronische controle-eenheid en communicatiemodule
Micrologic controle-eenheid

BSCM module

Alle Compact NSX vermogenschakelaars zijn uitgerust
met een Micrologic controle-eenheid. Deze instelbare
controle-eenheid werd vooral ontworpen om de
vermogenschakelaar indien nodig uit te schakelen en
om de stroomafwaartse kring te bewaken.

Deze module kan via
het ULP-netwerk de
positie/status van de
vermogenschakelaar
doorsturen.

Alarmen kunnen worden geprogrammeerd voor
afstandsaanduidingen. De elektrische metingen, de
exploitatiegegevens voor onderhoud worden verzonden
naar een lokale LS-borddisplay of naar een pc voor
afstandtoezicht.

26
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Functies Enerlin'X communicatieoplossingen
Vaste Compact NSX vermogenschakelaar

Uittrekbare Compact NSX vermogenschakelaar

Intern klemmenblok
voor communicatie
via NSX snoer
BSCM module
Micrologic controleeenheid
ULP snoer
vermogenschakelaar
I/O module
IFE interfacemodule
IFM module
of
of

ULP systeem
ULP systeem

Het ULP systeem
is een snelle
communicatielink
voor de bewaking
en besturing van de
vermogenschakelaar.
Het is gebaseerd op een
RS485 fysieke verbinding
met kabelsegmenten
tot 5 meter en is goed
aangepast voor een ruwe
omgeving.
Er is een keuze uit 6 met
connectoren uitgeruste
kabels met verschillende
lengte.

IFE interface:
ULP naar Ethernet
Interface module.
Geeft een IP adres aan
elke vermogenschakelaar
met een ULP poort.
De IFE interface maakt
alle beschikbare
gegevens van de
vermogenschakelaar
toegankelijk vanuit een
Ethernet compatibele
display (FDM128), een pc
met een gewone browser
of een Ethernet interface.
IFE interface + gateway
versie genereert eigen
webpagina's.

IFM: ULP naar Modbus
Interface module.
Maakt alle beschikbare
gegevens van een
vermogenschakelaar
met een ULP poort
toegankelijk via een
Modbus netwerk. IFM
werkt als een Modbus
slave, toegankelijk vanuit
een Modbus master
(IFE interface + gateway,
Acti9 Smartlink Ethernet
of Com’X 200).

I/O: I/O Interface
module.
I/O is voorzien voor
vermogenschakelaar
met ULP verbinding.
Zorgt voor de bewaking
en besturing van
om het even welke
toepassing rond de
vermogenschakelaar
(verlichtings- of
belastingscontrole,
koelsysteem,
impulsmeting, ...).

27
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Acti9
Meten & overbrengen: energieverbruik, status
en besturing van de apparatuur
Beschikbare informatie en functies

Beschikbare functies

Vermogen- Reﬂex
schakelaar C. B.

Impulsrelais R.

Impulsenteller

Analoge
sensor

Statusaanduidingen
OPEN/GESLOTEN
UITGESCHAKELD
Besturingselementen
Openen
Sluiten
Metingen
Teller impulsen (kWh, m3, …)
Analoge waarde
(temperatuur, CO2,…)
Onderhoudstellers
Aantal uitschakelingen
Aantal OPEN/GESLOTEN cycli
Totale werkingsperiode
van de belasting

Signaleringshulpelementen en tellers

iOF+SD24, OF+SD24

iEM2000T

iEM3110

Hulpelementen voor automaten

Energiemeters

> 24 V GS laag-niveau-contacten
- Automaat open/gesloten stand
- Aanduiding uitschakeling
automaat

> Ontworpen voor het meten van actieve energie
verbruikt door een één- of driefasig elektrische kring

> Gemonteerd op DIN rail

Besturingshulpelementen en automaat Reflex iC60

iATL 24

iACT 24

RCA iC60

ReﬂexTM iC60

Hulpelement voor
impulsrelais

Hulpelement
contactor

Afstandsbediende
automaat

Modulaire automaat met
geïntegreerde bediening

> 24 V:
- Commando naar impulsrelais
- Open/gesloten stand impulsrelais

> 24 V:
- Commando naar contactor
- Open/gesloten stand contactor

> Opening / sluiting van
automaten op afstand

> 230 V commando
naar impulsrelais

> 230 V commando
naar contactor

> 24 V GS en 230 V WS
- Commando
- Open/gesloten
- Aanduiding uitschakeling

> Verschillende conﬁgureerbare
combinaties voor plaatselijke
en afstandsbediening

> Verschillende conﬁgureerbare
combinaties voor plaatselijke
en afstandsbediening

> Resetting op afstand na een
uitschakeling
> 24 V GS en 230 V WS commando
en positie automaat

> Verschillende conﬁgureerbare
combinaties voor plaatselijke
en afstandsbediening

> Verschillende conﬁgureerbare
combinaties voor plaatselijke
en afstandsbediening

28
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Functies Enerlin'X communicatieoplossingen
Ethernet

Modbus Master

Acti9 Smartlink Ethernet
0 -24 V GS

et

Acti9 Smartlink Ethern

> 7 kanalen:
g/
2 ingangen / 1 uitgan
aal
kan
per
+ 24 V GS
loge
> 1 kanaal met 2 ana
angen
0-10 V of 4-20 mA ing
0-10 V sensor
of 4-20 mA

iOF+SD24

iC60

iATL24

iTL

ulsrelais
Acti9 automaten, imp
bestuurd door
Ze worden bewaakt of
hulpelementen
de I/O's via specifieke
(iOF+SD24 en iATL24).

Reﬂex iC60

IEM2000T

afstandsbediening,
Acti9 automaat met
aandrijvers, tellers
ang
rgiemeters met impulsuitg
Reﬂex iC60, relais, ene
loten.
zijn rechtstreeks aanges

> Voeding 24 V GS
biedt
Acti9 Smartlink Ethernet
voor
rt
poo
r
ste
ma
s
dbu
een Mo
zameling
een network voor de ver
Smartlink
van gegevens van Acti9
s slaves
Modbus of andere Modbu
…).
(tellers, energiemeters,
gateway
Biedt ook een Ethernet
mogelijkheid.

Modbus Slave

Acti9 Smartlink Modbus

485

Smartlink Modbus RS

> 11 kanalen:
g/
2 ingangen / 1 uitgan
+ 24 V GS per kanaal

Smartlink kabels

> Voeding 24 V GS
een Modbus
Smartlink Modbus biedt
r Acti9
slave interface facility voo
componenten.

Een standaard verbindingsconcept met de
overeenstemmende kabels werd ontwikkeld voor
een foutvrije en snelle bekabeling.
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Connectiviteit Enerlin’X
gateways en interfaces

IFE
interface

IFE interface
+ gateway
Modbus Master

Ethernet gateways

Interface naar Ethernet

Com’X 200
Modbus Master

Smartlink
Ethernet
Modbus
Master

Modbus RS485 netwerken
(een master per network, meerdere slaves)

Interfaces naar Modbus

Overbrengen

Switch

IFM
Modbus Slave

Smartlink
Modbus
Modbus Slave

Of

Meten

I/O

Energiemeter, Acti9 automaten en actuatoren, ...
Meetcentrale
PM3200
Compact

Masterpact

Ethernet
Modbus
ULP
Vaste bedrading

> Dit schema toont duidelijk de uitrusting voor de "Meten" en "Overbrengen"
functionaliteiten gedefinieerd in het Smart Panel concept.
> Interface: biedt een netwerkpoort naar één of meerdere toestellen
(vermogenschakelaars, actuatoren, meters, ,...) vanuit hun vast bedrade of
ULP links.
> Gateway: zorgt voor de communicatie tussen twee netwerken met
verschillende protocols (Ethernet en Modbus).
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Voorbeelden van
LS-bordenarchitectuur
Ethernet
Modbus
ULP
Vaste bedrading

Ethernet netwerk van het gebouw
Switch

Switch

Switch

Switch

Switch

Switch

DSL Modem

DSL Modem

LS-verdeelborden

Klein gebouw

HoofdLS-bord

Main switchboard

Uniek LS-bord:
4 Acti9 Smartlinks zorgen voor de bewaking en
besturing van de automaten en actuatoren.
Een energiemeter (EM) deelt hetzelfde Modbus netwerk,
de Compact vermogenschakelaar wordt bewaakt via
droge contacten.
De Modbus master, een Acti9 Smartlink Ethernet,
verzamelt de gegevens van de Acti9 Smartlink Modbus
slaves en stuurt dan alle statusgegevens en waarden
naar de Com’X 200 Energy server via een Ethernet
verbinding. De Com’X 200 werkt als een gateway,
en verbindt het LS-bord met de Cloud via een DSL
modem.
Display
De verwante energieschakelborden die gegenereerd
worden door de Energy Operation webdiensten, zijn
beschikbaar op elke pc die verbonden is met het web.

Middelgroot gebouw

Hoofd LS-bord:
4 Acti9 Smartlinks zorgen voor
de bewaking en besturing van de
vermogenschakelaars en aandrijvers.
De hoofdaankomst wordt rechtstreeks
bewaakt en bestuurd door de IFE
interface + gateway, via een ULP link.
De andere vermogenschakelaars zijn
verbonden met IFM interfaces, ook via
ULP links.
De gegevens van de Acti9 Smartlink
Modbus slaves worden verzameld door
de master, een Acti9 Smartlink Ethernet.
De IFE interface concentreert
de gegevens van:
> de Acti9 Smartlinks
via een Ethernet verbinding,
> de IFM’s via DIN railconnectoren
(zie pagina 50)
> de hoofdaankomst via zijn ULP link.

Display
Er werd gekozen voor een plaatselijke
bewaking en besturing. Daarom werd
een LCD touchpanel FDM128 of pc met
een standaard browser verbonden met
het Ethernet netwerk van het gebouw,
gedeeld door alle LS-borden. De
webpagina's die gegenereerd worden
door de plaatselijke IFE interface en
Acti9 Smartlink Ethernet, worden hier
weergegeven.
Verdeelborden
Een Acti9 Smartlink Ethernet zorgt voor
de verbinding van elk LS-bord met het
plaatselijke Ethernet netwerk.
Hetzelfde principe als in de
hoofdschakelborden geldt voor de
bewaking van de status en de waarden.
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Enerlin'X componenten
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Enerlin'X communicatiesysteem

Enerlin'X componenten

Overzicht van de producten

Ethernet is de universele link geworden tussen LS-borden, computers en
communicatieapparatuur in het gebouw. Dankzij de grote hoeveelheid informatie die
kan worden doorgestuurd, is de verbinding van het Enerlin'X digitale systeem met de
gehoste webdiensten van Schneider Electric realiteit geworden. De integratoren
krijgen nog meer voordelen via de op afstand of op het plaatselijke Ethernet netwerk
beschikbare webpagina's.

Het Enerlin'X communicatiesysteem biedt toegang
tot status, elektrische waarden en besturing van de
apparatuur via Ethernet en Modbus RS485
communicatieprotocols.

Modbus RS485 is het meest gebruikte communicatieprotocol in industriële
netwerken. Het werkt in de master-slave modus. De apparaten (slaves)
communiceren na elkaar met een gateway (master).

LS-schakelbord
RS485

H

G

D

G

G

G

H

C

F
B

A

Energieserver

stributie
Verdeelbord einddi
E

stribu
4tie
Verdeelbord einddi
E

F

Ethernet
Modbus RS485
ULP
Vaste bedrading

Energie
meter

ULP is een snelle communicatielink
voor de bewaking en besturing van
de vermogenschakelaar.
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Enerlin'X communicatieapparatuur en displays
Naam

Functie

Poort

Bin.
Ingang

(naar
apparaat)

(naar server)

Commerciële
Analoge Bin.
Ingang Uitgang Referentie

Com'X 200

Energy Server
met Ethernet
Gateway (1) functie

Modbus
Master

Ethernet kabel 6
+ WIFI

2

-

EBX200

FDM128

Ethernet
LCD kleuren
touchscreen

-

Ethernet

-

-

-

LV434128

FDM121

LCD display voor
vermogenschakelaar

ULP

-

-

-

-

TRV00121

IFE
interface +
gateway

Ethernet
Ethernet interface (2) Modbus
& Gateway
Master & ULP

-

-

-

LV434011

IFE
interface

Ethernet interface
voor vermogenschakelaars

ULP

Ethernet

-

-

-

LV434010

E

Acti9
Smartlink
Ethernet

Ethernet interface
met ingang/
uitgang-functies
& Gateway

Modbus
Master

Ethernet

14

2

7

A9XMEA08

F

Acti9
Smartlink
Modbus

Modbus interface
met ingang/
uitgang-functies

-

Modbus Slave

22

-

11

A9XMSB11

IFM

Modbus interface
voor vermogenschakelaar

ULP

Modbus Slave

-

-

-

TRV00210

I/O

Ingang/uitgangULP
toepassingsmodule
voor vermogenschakelaar

ULP

6

-

3

LV434063

A
B
C
D

G
H

(1) Gateway: stuurt gegevens van het ene netwerk naar een ander (bv.: Modbus naar Ethernet).
(2) Interface: stuurt gegevens van een uitrusting naar een netwerk (bv.: ULP naar Modbus).

Tools inbedrijfstelling / onderhoud
Webpagina's ingebed in Com’X 200 en Acti9
Smartlink Ethernet gateways
Toegang met een standaard pc en een gewone browser:
■■ inbedrijfstelling,
■■ communicatiediagnose,
■■ functionele tests, ...

Electrical Asset Manager

Plug and play inbedrijfstellingstools bezorgen bordenbouwers
een absolute gemoedsrust omdat ze hun LS-borden
functioneel kunnen testen voor ze worden geleverd.

Geladen in een standaard pc. Foutenvrije inbedrijfstelling. Tijdbesparing,
gemakkelijk beheer en onderhoud dankzij de geavanceerde diensten:
■■ projectbeheer,
■■ configuratie van controllers, gateways, …
■■ test van communicatienetwerken, diagnoserapport, ...
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Enerlin'X componenten

Energy Server Com'X 200
Functies en karakteristieken

Ethernet GPRS data logger functie

De Energy Server Com'X 200 zorgt voor de verzameling en opslag van enkele
verbruiksgegevens (water, lucht, gas, elektriciteit, stoom) en van
omgevingsparameters zoals temperaturen, vochtigheid en CO2-niveaus in een
gebouw. De gegevens worden regelmatig doorgestuurd als een rapport naar een
Internet database server.

Gegevensverwerking en display

Na ontvangst door de server zijn de gegevens gereed voor verwerking en worden ze
weergegeven als webpagina's via web services die geleverd worden door Schneider
Electric, zoals StruxureWare Energy Operation en StruxureWare Facility Insights*.

Energy Server Com'X 200.

■■ Energy Operation.
■■ Facility Insights.
of door om het even welk privé-platform voor energiebeheer.

Architectuur

Toegang tot het web: keuze uit 3 media.
1. GPRS
2. Ethernet
of
3. WIFI

DSL modem
Ethernet
netwerk van
het gebouw

WIFI netwerk
van het gebouw

PT100
PT1000
Temperatuursensoren

Analoge
Pulsenergiemeters
sensoren
met 4-20 mA
of 0-10 V
adapter

Internet data server

Data switch & firewall
van de klant

Modbus meetcentrale's / energiemeters

Karakteristieken

Energy Server Com'X 200 - bovenaanzicht.

■■ Van een eenvoudige meetinstallatie met 1 toestel tot grote meetsystemen:
Com'X 200 verzamelt gegevens vanuit om het even welke Modbus TCP of
seriële apparaten, vanuit om het even welke impulsmeters,
actuatoren en analoge sensoren.
■■ Automatische herkenning van aangesloten Modbus apparaten.
■■ Verbinding met de cloud via Ethernet, WIFI en GPRS.
■■ 2 Ethernet poorten om de stroomopwaartse cloud-verbinding te scheiden van het
netwerk van de veldapparatuur.
■■ Protocols: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP met Proxy beheer.
■■ Uitvoer van gegevens: Eigen verbinding met de Schneider Electric Service
platformen (Energy Operation, Facility Insights*) - Uitvoer van CSV bestand voor
andere database servers.
■■ Instelling via eenvoudige, ingebouwde webpagina's.
■■ Conform met de karakteristieken van het LS-bord
(temperatuur, elektromagnetische compatibiliteit).
■■ Opslag van gegevens in geval van communicatiestoring.
■■ Plaatselijke backup van de configuratieparameters.
Bij een combinatie met SE Services:
■■ Beheer op afstand (firmware upgrade, configuratie-backup, oplossen van
problemen, instelling parameters).

Referenties

* beschikbaar einde 2015

Energy Server Com'X 200
Com'X 200 Ethernet data logger
WIFI USB stick
GPRS modem zonder SIM kaart
Externe GPRS antenne

EBX200
EBXA-USB-WIFI
EBXA-GPRS
EBXA-ANT-5M
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Ethernet GPRS data logger
Karakteristieken
Ingangen
6 Digitale
ingangen

2 Analoge
ingangen

Maximale
impulsfrequentie
Voeding
Sensorcompatibiliteit
Voeding

25 Hz (min. duur 20 ms) IEC 62053-31 Klasse A
Geleverd door Com'X 200: 12 V GS – 60 mA
Extern: van 10 tot 30 V GS
PT100 – PT1000 2-draads sondes (nauwkeurigheid 1%)
Sensoren met 4 -20 mA of 0-10 V uitgang
(nauwkeurigheid 0,5%)
Geleverd door Com'X 200: 24 V GS - 50 mA per ingang

Communicatie
Energy Server Com'X 200.

Meter Netwerk
Configuratie /
Gegevensoverdracht

Ethernet 1

1 RS485 Modbus seriële poort, RJ45 connector,
voor 32 Modbus componenten maximum
2 Ethernet poorten RJ45 10/100 Base,
gereed voor DPWS
PoE klasse 3 (802.3af), DHCP klant

Ethernet 2

DHCP client of server
IPv4, IPv6 – HTTP, HTTPS, Modbus TCP/IP
USB Poorten
2
Voor geheugenstick USB poort op voorkant
Voor WIFI stick
USB poort achter kap
LED indicatoren
11
Aan/Opstart status
GPRS modem status en signaalniveau
Modbus communicatie
Protocols

Ethernet communicatie
WIFI communicatiemodus
(Toegangspunt / Infrastructuur) en status
Status en ontvangst impulsen digitale ingangen

Voeding

Energy Server Com'X 200 met de voorkant in de open stand,
GPRS modem en WIFI USB stick zijn aangesloten.

WS

100-230 V (+/- 15%)(50-60Hz)

GS
Maximaal vermogen

24 V (+/- 10%)
26 W max

Mechanisch
IP
Afmetingen (HxBxD)
Gewicht

Voorkant IP40, klemmen IP20
91 x 144 x 65,8 mm
450 g

Omgeving
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
Vochtigheid
Vervuiling
GPRS modem (antenne neergeklapt).

-25 tot +60°C (-13 tot +140°F)
-40 tot +85°C (-40 tot +185°F)
5 tot 95% relatieve vochtigheid
(zonder condensatie) bij +55ºC
Klasse III

Veiligheidsnormen / voorschriften
Internationaal (CB schema)
VSA
Canada
Europa

IEC 60950
UL508
cULus 508
EN 60950

Kwaliteitsmerken
CE, UL

Externe GPRS antenne.

Wi-Fi USB stick
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FDM128 Ethernet LS-bord display
Voor Masterpact NW, NT, Compact NS,
Compact NSX, vermogenschakelaars en
Acti9 Smartlink

Alle troeven van de Micrologic meetmogelijkheden
worden volledig gebruikt dankzij de FDM128 LS-bord
display. Deze FDM128 zorgt voor een verbinding met
Ethernet communicatie via de RJ45 poort en geeft
Micrologic informatie weer. Dit levert een echt
geïntegreerde eenheid op met een combinatie van een
vermogenschakelaar met een energiemeter. Er kunnen
ook extra functies voor bedrijfshulp worden
weergegeven.

FDM128

De FDM128 is een "intelligente" Ethernet display. Verzamelt gegevens van
tot 8 apparaten via het Ethernet netwerk:
■■ vermogenschakelaars zoals Masterpact, Compact NS, Compact NSX, individueel
via hun Ethernet interfaces of gateways,
■■ modulaire vermogenschakelaars, actuatoren, meters en analoge sensoren
wanneer ze gegroepeerd zijn en aangesloten op een Acti9 Smartlink interface.
FDM128 genereert en geeft een speciale pagina weer voor elk apparaat, met de
bewaakte status, waarden en de mogelijke besturingen.

Masterpact, Compact NS, Compact NSX bewaking en besturing

De FDM128 moet de gegevens van een in een Masterpact of Compact geïntegreerde
Micrologic E/P/H controle-eenheid weergeven. Ze bevatten elektrische metingen en
informatie over uitschakelingen en de werking. De instelling van de beveiliging kan
niet worden veranderd vanuit de FDM128.
De metingen zijn gemakkelijk toegankelijk via een menu.
De uitschakelingen worden automatisch weergegeven.
Een pop-up venster geeft een beschrijving met tijdnotatie van de uitschakeling.

FDM128 display.

Accessoire voor opbouwmontage.

Statusaanduidingen
Wanneer de vermogenschakelaar uitgerust is met een BCM ULP of BSCM
communicatiemodule en de aangepaste statuscontacten (met of zonder Micrologic),
kan een minimum van informatie worden weergegeven:
■■ O/F: AAN/UIT.
■■ SDE: Aanduiding uitschakeling door fout (overbelasting, kortsluiting, aardingsfout).
■■ PF: klaar om te sluiten.
■■ CH: geladen (veer belast).
■■ CE, CD, CT positie van het chassis met I/O toepassingsmodule.
Afstandsbediening
Wanneer de vermogenschakelaar uitgerust is met een BCM ULP of BSCM
communicatiemodule (met inbegrip van de kit voor aansluiting op XF en MX1
communicatie-uitschakelspoelen), kan de FDM128 display ook worden gebruikt
voor de sturing (openen/sluiten) van de vermogenschakelaar.
Er zijn twee bedrijfsmodi beschikbaar:
■■ plaatselijke modus: open/gesloten commando's worden geactiveerd vanuit
de FDM128 en gedeactiveerd vanuit het communicatienetwerk.
■■ afstandsbediening: open/gesloten commando's worden gedeactiveerd vanuit de
FDM128 en geactiveerd vanuit het communicatienetwerk.

Acti9 Smartlink bewaking en besturing

De FDM128 kan alle status-, tel- en analoge waarden weergeven die verzameld
werden in apparaten met vaste bedrading door een Acti9 Smartlink interface en kan
ook mogelijke besturingen geven.
Bedrade apparaten:
■■ Vermogenschakelaars.
■■ Energiemeters.
■■ Analoge sensoren.
■■ Relais, impulsrelais.
Bewaking
O/F hulpcontacten: AAN/UIT status. SD hulpcontacten: aanduiding uitschakeling door
fout (overbelasting, kortsluiting, aardingsfout). Tellers: waarden. Analoge sensoren:
(temperatuurwaarde, vochtigheid, ...)
Afstandsbediening
Vermogenschakelaar met uitschakelhulpelement. Relais, impulsrelais. Acti9 Reflex
vermogenschakelaars met afstandsbediening.

Hoofdkarakteristieken

■■ 115,2 x 86,4 mm met 5,7" QVGA display 320 x 240 pixels.
■■ Kleur TFT LCD, LED achtergrondverlichting.
■■ Brede beeldhoek: verticaal ±80°, horizontaal ±70°.
■■ Hoge resolutie: uitstekende leesbaarheid van grafische symbolen.
■■ Bedrijfstemperatuurbereik -10°C tot +55°C.
■■ CE / UL / CSA markering (aangevraagd).
■■ 24 V GS voedingsbereik, met toleranties 24 V (limiet 20,4 - 28,8 V GS).
■■ Verbruik y 6,8 W.
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Montage

De FDM128 kan gemakkelijk worden geïnstalleerd in een LS-bord.
■■ Standaard deurgat Ø 22 mm.
Beschermingsgraad van de FDM128: IP65 vooraan en IP54.

Aansluiting

20.12.2011

De FDM128 is uitgerust met:
bb een 24 V GS klemmenblok: voedingsbereik van 24 V GS (limiet 20,4 - 28,8 V GS).
Het achterpaneel van de module van de FDM128 display-eenheid is hiervoor
voorzien van een 2-punts schroefconnector.
bb een RJ45 Ethernet jack:
De Micrologic wordt aangesloten op de klemmenblok voor interne communicatie
op de Masterpact via het ULP snoer van de vermogenschakelaar; Ethernet
aansluiting via IFE interface.

12:00:05

Navigatie

S1-1 - Lighting/Level1
Quick view
Measures
Alarm history
Control
Maintenance

Product ID

Information

Reset all

Er wordt een touchscreen gebruikt voor intuïtieve en snelle navigatie.
De gebruiker kan de display-taal kiezen (Chinees, Engels, Frans, Duits, Italiaans,
Portugees, Spaans, enz.).

Counter
Operation

xxx

Trip SDE

xxx

Close command

xxx

ESC

3/3

Schermen
Productidentificatie

20.12.2011

Hoofdmenu

Quick view

12:00:05

Meting

Besturing

Alarmen

Onderhoud

S1-1 - Lighting/Level1
Quick view

Energy

Measures

Ep
Eq
Es

Alarm history
Control
Maintenance

ESC

Wanneer het scherm niet gebruikt wordt, wordt het automatisch omgeschakeld
naar lage achtergrondverlichting.

11 318 kWh
257 kVArh
13 815 kVAh

Snelle toegang tot essentiële informatie
■■ "Quick view" biedt toegang tot vijf schermen die een kort overzicht geven van
de essentiële bedrijfsinformatie (I, U, f, P, E, THD, vermogenschakelaar Aan / Uit).

6/7

Meting: meter.

20.12.2011

Toegang tot gedetailleerde informatie
■■ "Meting" kan worden gebruikt om de meetgegevens (I, U-V, f, P, Q, S, E, THD, PF)
met de overeenstemmende min/max.waarden weer te geven.
■■ Alarmen geeft een historisch overzicht van de uitschakelingen.
■■ Services biedt toegang tot de bedrijfstellers, de energie- en maximeter
resetfunctie, de onderhoudsindicatoren, de identificatie van de op de interne
bus aangesloten modules en de interne instellingen van de FDM128
(taal, contrast, enz.).

12:00:05

S1-1 - Lighting/Level1
Quick view
Measures
Alarm history
Control
Maintenance

Product ID

Information

Reset all

Load profile
0 to 49%
50 to 79%
80 to 89%
90 to 100%

ESC

2/3

Communicatiecomponenten en FDM128 aansluitingen
Diensten.
Ethernet

Modbus-SL
External power supply
Modbus-SL
24 V DC Modbus-SL
Externe voedingExterne voeding
GS
24 V DC
24 V DC

- +

A

- +

A

External powerEthernet
supply
24 V DC
Externe voedingExterne voeding
24 V DC
24 V GS
DC

D0 = A’ / Rx-, A / TxD1 = B’ / Rx+, B / Tx+
D0 = A’ / Rx-, A /D0
Tx-= A’ / Rx-, A / TxD1 = B’ / Rx+, BD1
/ Tx+
= B’ / Rx+, B / Tx+

- +

A

B

Ethernet

B

B

24VDC

- +

- +

- +

ETH1

24VDC

D

IFM
IFM

1.3 m

D

IFM

D

Of

C

C

E
C

Red Black

F

White Blue

WitZwart
Blauw
Rood

Wit Blauw

F

E

D

ETH2

D

F

C

C

E
C

Red Black

Rood Zwart

F

White Blue

Rood
WitZwart
Blauw

D

F

E

F

Wit Blauw
A’ +/ Rx
B’ / Rx
D1 D0
+
B -/ Tx
A’ / Rx
D0 D1

Customer terminal block

B’ / Rx+ D1

A Modbus netwerk.
B Ethernet netwerk.
C ULP snoer vermogenschakelaar.

E1 E2 E3 E4 E1
E5 E2
E6 E3 E4 E5 E6
0V

Klemmenblok klant
Klemmenblok klant

A+/ Tx
B / Tx
D1 D0
B’ / Rx+ D1
0 -VD0
A / Tx
A’ / Rx- D0
0 V 24 V +
B / Tx D1
24 V
A / Tx- D0

Aansluitingen
■■ Masterpact NW/NT, Compact
NSX is verbonden met de ULP
apparaten (FDM121 display, IFM,
IFE interface of I/O) unit via het
ULP snoer van de vermogenschakelaar.
vv drie snoerlengten beschikbaar:
0,35 m, 1,3 m en 3 m.
vv lengten tot 10 m mogelijk met
verlengsnoeren.

Customer terminal block

B’ / Rx+ D1

ULP snoer vermogenschakelaar

ULP snoer vermogenschakelaar Masterpact

0V

LV434197

E

Of

E

24 V

A’ +/ Rx
B’ / Rx
D1 D0
+
B -/ Tx
A’ / Rx
D0 D1

A+/ Tx
B / Tx
D1 D0
B’ / Rx+ D1
0 -VD0
A / Tx
A’ / Rx- D0
0 V 24 V +
B / Tx D1
24 V
A / Tx- D0

LV434196

24 V

ULP snoer vermogenschakelaar

NSX cord
vermogenschakelaar
Compact NSX

LV434195

ETH1

IFE

E1 E2 E3 E4 E5 E6

E1 E2 E3 E4 E1
E5 E2
E6 E3 E4 E5 E6

LV434202

IFE

IFE

E1 E2 E3 E4 E5 E6

LV434201

ETH2

OR

1.3 m

Rood Zwart

LV434200

ETH2

24VDC
ETH1

Klemmenblok klant
Klemmenblok klant

D FDM121 display.
E ULP afsluiting.
F ULP snoer.
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FDM121 LS-bord display

Voor Masterpact NW, NT, Compact NS,
Compact NSX, vermogenschakelaars
Alle troeven van de Micrologic meetmogelijkheden
worden volledig gebruikt dankzij de FDM121 LS-bord
display. Deze FDM121 zorgt voor een verbinding met
een COM optie (BCM ULP) via een ULP snoer voor
vermogenschakelaar, en geeft Micrologic informatie
weer. Dit levert een echt geïntegreerde eenheid op met
een combinatie van een vermogenschakelaar met een
energiemeter.
Er kunnen ook extra functies voor bedrijfshulp worden
weergegeven.

FDM121 LS-bord display

Een FDM121 LS-bord display-eenheid kan worden verbonden met een
vermogenschakelaar via een ULP snoer om alle metingen, alarmen, historische
overzichten en event-tabellen, onderhoudsindicatoren, beheer van geïnstalleerde
apparaten weer te geven op een scherm. Dit levert een echte 96 x 96 mm energiemeter
op. De FMD121 display-eenheid vergt een 24 V GS voeding. De FDM121 is een LS-bord
display-eenheid die kan worden geïntegreerd in de Compact NSX100 tot 630 A,
Compact NS of Masterpact systemen. De eenheid gebruikt de sensoren en
verwerkingscapaciteit van de Micrologic controle-eenheid. De FDM121 is gemakkelijk te
gebruiken en vergt geen speciale software of instellingen. Na de verbinding met de
Compact NSX via een gewoon snoer is de eenheid onmiddellijk operationeel. De eenheid
biedt ook bewaking en besturing dankzij het gebruik van de I/O toepassingsmodule, de
motormechanismemodule of de statusmodule van de vermogenschakelaar. De FDM121
is een grote display, maar heeft slechts zeer weinig diepte nodig. Het grafische scherm
met antiverblinding werkt met achtergrondverlichting om de aflezing te vergemakkelijken,
zelfs wanneer er niet veel omgevingslicht voorhanden is en onder scherpe leeshoeken.

Weergave van Micrologic metingen en alarmen

FDM121 display.

De FDM121 is bedoeld voor de weergave van Micrologic 5 / 6 metingen, alarmen en
bedrijfsinformatie. De eenheid kan niet worden gebruikt om de instellingen van de
beveiliging te veranderen.De metingen zijn gemakkelijk toegankelijk via een menu.
Alle door de gebruiker gedefinieerde alarmen worden automatisch weergegeven.
De display-modus hangt af van het tijdens de instelling van het alarm gekozen
prioriteitsniveau:
■■ hoge prioriteit: een pop-up venster geeft een beschrijving met tijdnotatie van

het alarm en de oranje led knippert.
■■ gemiddelde prioriteit: de oranje "Alarm"-LED blijft branden.
■■ lage prioriteit: geen weergave op het scherm.

Alle fouten die een uitschakeling opleveren, geven automatisch aanleiding tot een alarm
met hoge prioriteit, zonder dat een speciale instelling vereist is. Het historische overzicht
van de alarmen wordt in alle gevallen bijgewerkt. Micrologic slaat de informatie op in een
permanent geheugen in geval van een FDM121 stroomstoring.

Statusindicaties en afstandsbediening
Accessoire voor opbouwmontage.

Wanneer de vermogenschakelaar uitgerust is met een statusmodule, kan de FDM121
display ook worden gebruikt om de status van de vermogenschakelaar te zien:
■■ O/F: AAN/UIT

■■ SD: aanduiding uitschakeling
■■ SDE: aanduiding uitschakeling door fout (overbelasting, kortsluiting, aardingsfout).

Wanneer de vermogenschakelaar uitgerust is met de I/O toepassingsmodule,
kan de FDM121 bewaken en besturen:
■■ positie van het chassis

■■ werking vermogenschakelaar
■■ besturing licht en belasting
■■ toepassing door de klant.

Wanneer de vermogenschakelaar uitgerust is met de motormechanismemodule,
biedt de FDM121 afstandsbediening en besturing van het openen.

Hoofdkarakteristieken

Verbinding met FDM121 display-eenheid.

■■ 96 x 96 x 30 mm scherm, heeft slechts 10 mm nodig achter de deur
(of 20 mm wanneer de 24 V voedingsconnector wordt gebruikt).
■■ Witte achtergrondverlichting.
■■ Brede beeldhoek: verticaal ±60°, horizontaal ±30°.
■■ Hoge resolutie: uitstekende leesbaarheid van grafische symbolen.
■■ Alarm LED: knippert oranje voor een activering van een alarm, blijft oranje
branden na de reset van de operator als de alarmvoorwaarde blijft bestaan.
■■ Bedrijfstemperatuurbereik -10°C tot +55°C.
■■ CE / UL / CSA markering (aangevraagd).
■■ 24 V GS voedingsbereik, met toleranties 24 V -20 % (19,2 V) tot 24 V +10 %
(26,4 V). Wanneer de FDM121 verbonden is met het communicatienetwerk,
kan de 24 V GS worden geleverd door het bedradingssysteem van het
communicatiesysteem.
■■ Verbruik 40 mA.

Montage

De FDM121 kan gemakkelijk worden geïnstalleerd in een LS-bord.
■■ Standaard deuruitsnijding 92 x 92 mm.
■■ Vastgezet met behulp van clips.
Om een uitsnijding in de deur te vermijden, is een accessoire beschikbaar voor
opbouwmontage met boring van slechts twee gaten met 22 mm diameter.
Beschermingsgraad van de FDM121: IP54 vooraan. IP54 blijft behouden na het monteren
van het LS-bord wanneer de bijgeleverde pakking wordt gebruikt tijdens de installatie.

*Uitgezonderd PowerPact M
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Aansluiting

310

A

%
I3 302

A

I

I2

315

%
IN 23

%
ESC

1
2
3
4
5
6

A

A

Escape
Naar beneden
OK
Naar boven
Context
Alarm LED

%

1

2 3 4

5 6

Produit Id

Micrologic 5.3A
Serial number:
Part number:

Navigatie
DB112138

I1

De FDM121 is uitgerust met:
■■ een 24 V GS klemmenblok:
vv plug-in type met 2 draadingangen per punt om gemakkelijk een ringnetwerk te maken.
vv voedingsbereik van 24 V GS -20 % (19,2 V) tot 24 V GS +10 % (26,4 V).
Een 24 V GS type hulpvoeding moet worden aangesloten op één punt van het ULP
systeem. Het achterpaneel van de module van de FDM121 display-eenheid is hiervoor
voorzien van een 2-punts schroefconnector. De ULP module waarop de hulpvoeding
aangesloten is, verdeelt de voeding via de ULP kabel naar alle op het systeem
aangesloten ULP modules en dus ook naar de Micrologic.
■■ twee RJ45 jacks.
De Micrologic wordt aangesloten op de klemmenblok voor interne communicatie op de
Masterpact via het ULP snoer van de vermogenschakelaar. De aansluiting op een van de
RJ45 connectoren op de FDM121 zorgt automatisch voor de communicatie tussen de
Micrologic en de FDM121, en levert stroom voor de meetfuncties van de Micrologic.
Wanneer de tweede connector niet gebruikt wordt, moet hij worden voorzien van een
lijnafsluiting.

I
U-V

P07451

PQS

LU432091

Firmware:

ESC

ESC

DB125912

1/3

5111947

kWh

EpOut

12345678

kWh

F - PF - cos Φ
OK

Na de inschakeling geeft het FDM121 scherm automatisch de AAN/UIT status van
het apparaat weer.
Hoofdmenu

Meting: submenu.

Productidentificatie.
NonResettableEnergy

Schermen

E

1.02

EpIN

Er worden vijf toetsen gebruikt voor intuïtieve en snelle navigatie.
De "Context" toets kan worden gebruikt om het displaytype te kiezen (digitaal,
staafdiagram, analoog). De gebruiker kan de display-taal kiezen (Chinees, Engels,
Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans, enz.).

Metering

Load Profile

2/3

0..49%
50...79%

15 H

80..89%

360 H

90..100%

ESC

Quick view

610 H

Besturing

Alarmen

Onderhoud

Wanneer het scherm niet gebruikt wordt, is er geen achtergrondverlichting. De
achtergrondverlichting kan worden geactiveerd door op een van de toetsen te
drukken. De verlichting wordt na 3 minuten uitgeschakeld.

3H

ESC

Meting: meter.

Meting

Snelle toegang tot essentiële informatie
■■ "Quick view" biedt toegang tot vijf schermen die een kort overzicht geven van de
essentiële bedrijfsinformatie (I, U, f, P, E, THD, vermogenschakelaar Aan / Uit).

Diensten.

Toegang tot gedetailleerde informatie
■■ "Meting" kan worden gebruikt om de meetgegevens (I, U-V, f, P, Q, S, E, THD, PF)
met de overeenstemmende min/max.waarden weer te geven.
■■ Alarmen geeft de actieve alarmen en een historisch overzicht van de alarmen
weer.
■■ Services biedt toegang tot de bedrijfstellers, de resetfunctie van de energie- en
maximeter,
■■ de onderhoudsindicatoren, de identificatie van de op de interne bus aangesloten
modules en de interne instellingen van de FDM121 (taal, contrast, enz.).

Communicatiecomponenten en FDM121 aansluitingen
Ethernet

Modbus-SL
External power supply
Modbus-SL
24 V DC Modbus-SL
Externe voedingExterne voeding
GS
24 V DC
24 V DC

- +

A

- +

A

External powerEthernet
supply
24 V DC
Externe voedingExterne voeding
24 V DC
24 V GS
DC

D0 = A’ / Rx-, A / TxD1 = B’ / Rx+, B / Tx+
D0 = A’ / Rx-, A /D0
Tx-= A’ / Rx-, A / TxD1 = B’ / Rx+, BD1
/ Tx+
= B’ / Rx+, B / Tx+

- +

A

B

Ethernet

B

B

24VDC

- +

- +

- +

ETH1

24VDC

D

IFM
IFM

1.3 m

D

IFM

D

Of

C

C

E
C

Red Black

F

White Blue

WitZwart
Blauw
Rood

Wit Blauw

F

E

D

ETH2

D

F

C

C

E
C

Red Black

Rood Zwart

F

White Blue

Rood
WitZwart
Blauw

D

F

E

F

Wit Blauw
A’ +/ Rx
B’ / Rx
D1 D0
+
B -/ Tx
A’ / Rx
D0 D1

Customer terminal block

B’ / Rx+ D1

A Modbus netwerk.
B Ethernet netwerk.
C ULP snoer vermogenschakelaar.

E1 E2 E3 E4 E1
E5 E2
E6 E3 E4 E5 E6
0V

Klemmenblok klant
Klemmenblok klant

A+/ Tx
B / Tx
D1 D0
B’ / Rx+ D1
0 -VD0
A / Tx
A’ / Rx- D0
0 V 24 V +
B / Tx D1
24 V
A / Tx- D0

Aansluitingen
■■ Masterpact NW/NT, Compact NSX is verbonden met de
ULP apparaten (FDM121 display, IFM, IFE interface of I/O) unit
via het ULP snoer van de vermogenschakelaar.
vv drie snoerlengten beschikbaar: 0,35 m, 1,3 m en 3 m.
vv lengten tot 10 m mogelijk met verlengsnoeren.

Customer terminal block

B’ / Rx+ D1

ULP
snoer
ULP
snoervermogenschakevermogenschakelaar
laar Masterpact

0V

LV434197

E

Of

E

24 V

A’ +/ Rx
B’ / Rx
D1 D0
+
B -/ Tx
A’ / Rx
D0 D1

A+/ Tx
B / Tx
D1 D0
B’ / Rx+ D1
0 -VD0
A / Tx
A’ / Rx- D0
0 V 24 V +
B / Tx D1
24 V
A / Tx- D0

LV434196

24 V

NSX
cord
vermogenschakeULP
snoer
vermogenschakelaar
laar Compact NSX

LV434195

ETH1

IFE

E1 E2 E3 E4 E5 E6

E1 E2 E3 E4 E1
E5 E2
E6 E3 E4 E5 E6

LV434202

IFE

IFE

E1 E2 E3 E4 E5 E6

LV434201

ETH2

OR

1.3 m

Rood Zwart

LV434200

ETH2

24VDC
ETH1

Klemmenblok klant
Klemmenblok klant

D FDM121 display.
E ULP afsluiting.
F ULP snoer.
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IFE interface,
IFE interface + gateway:
Ethernet interface, gateway
IFE interface, IFE interface + gateway beschrijving
Inleiding

■■ De IFE interface en IFE interface + gateway worden gebruikt om
vermogenschakelaars zoals Masterpact NT/NW, Compact NSX aan te sluiten op
een Ethernet netwerk.

IFE interface: ref. LV434010

Biedt een Ethernet toegang voor één LS vermogenschakelaar.
Functie
Interface - een vermogenschakelaar wordt verbonden met de IFE interface
via zijn ULP poort.

IFE interface + gateway: ref. LV434011

IFE interface, ref.: LV434010

Biedt een Ethernet toegang voor één of meerdere LS vermogenschakelaars.
Functies
■■ Interface - een vermogenschakelaar wordt verbonden met de IFE interface via zijn
ULP poort.
■■ Gateway: meerdere vermogenschakelaars op een Modbus netwerk worden
verbonden via de IFE interface + gateway master Modbus poort.

IFE interface, IFE interface + gateway features

■■ Dubbele 10/100 Mbps Ethernet poort voor eenvoudige ringnetwerkverbinding.
■■ Apparaatprofiel web service om de IFE interface, IFE interface + gateway te
ontdekken op het LAN.
■■ Voldoet aan ULP voor de lokalisering van de IFE interface in het LS-bord.
■■ Ethernet interface voor Compact en Masterpact vermogenschakelaars.
■■ Gateway voor Modbus-RS485 aangesloten apparaten
(alleen IFE interface + gateway).
■■ Ingebedde webpagina's instelling.
■■ Ingebedde webpagina's bewaking.
■■ Ingebedde webpagina's besturing.
■■ Ingebouwde alarmmelding via e-mail.

Montage

De IFE interface, IFE interface + gateway worden gemonteerd op een DIN rail.
Een stapelaccessoire maakt het mogelijk om meerdere IFM's (ULP naar Modbus
interfaces) aan te sluiten op een IFE interface + gateway zonder bijkomende
bekabeling.
IFE interface + gateway, ref.: LV434011

24 V GS voeding

De IFE interface, IFE interface + gateway moeten altijd worden gevoed met
24 V GS. De op een IFE interface + gateway gestapelde IFM's worden gevoed door
de IFE interface + gateway. Ze moeten dus niet afzonderlijk worden gevoed. We
raden aan om een UL geregistreerde voeding met een erkende beperkte spanning/
beperkte stroom of een klasse 2 voeding met een 24 V GS, 3 A maximum te
gebruiken.

IFE interface, IFE interface + gateway firmware update
De firmware kan worden geüpdatet via:
■■ FTP
■■ Ontwikkelingstool klant.

Vereiste communicatiemodules voor vermogenschakelaars

De verbinding met de IFE interface of IFE interface + gateway vergt een in de
vermogenschakelaar ingebedde communicatiemodule:
■■ Compact NS: BCM ULP communicatiemodule
■■ Compact NSX: NSX cord en/of BSCM module
■■ Masterpact NT/NW of Compact NS (Vast): communicatiemodule BCM ULP
■■ Uitrijdbare Masterpact NT/NW: BCM ULP en de I/O Interfacemodule
Alle aansluitingsconfiguraties voor Masterpact NT/NW, Compact NS, I/O module
vergen een ULP snoer voor vermogenschakelaars. Het geïsoleerde NSX snoer is
verplicht voor systeemspanningen van meer dan 480 V WS. Wanneer de tweede
ULP RJ45 connector niet gebruikt wordt, moet hij worden gesloten met een ULP
afsluiting (TRV00880).
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Algemene karakteristieken
Omgevingskarakteristieken
In overeenstemming met normen
Certificering
Omgevingstemperatuur
Relatieve vochtigheid
Vervuilingsniveau
Vlambestendigheid

24VDC

ETH1

ETH2

UL 508, UL 60950, IEC 60950, 60947-6-2
cUIUs, GOST, FCC, CE
-20 tot +70 °C (-4 tot +158 °F)
5–85 %
Niveau 3
ULV0

Mechanische karakteristieken
Schokweerstand
Weerstand tegen sinusoïdale trillingen
A
I

J

Elektrische karakteristieken

B

Weerstand tegen elektromagnetische
ontlading
Ongevoeligheid voor stralingsvelden
Ongevoeligheid voor overspanningen
Verbruik

K
ETH1

1000 m/s2
-5 Hz < f < 8.4 Hz

ETH2

In overeenstemming met IEC/EN 61000-4-3
10 V/m
In overeenstemming met IEC/EN 61000-4-5
120 mA bij 24 V ingang

Fysieke karakteristieken
IFE

IFE-XX.YY.ZZ (bedrijfsset)

ETH1 LK/10-100/ACT
ETH2 LK/10-100/ACT
Module Status

Modbus-SL

Netwerk Status

T

LV434011

C
D
E
F

R

H

G

Afmetingen
Montage
Gewicht
Beschermingsgraad van de
geïnstalleerde IFE Gateway
Aansluitingen

72 x 105 x 71 mm (2,83 x 4,13 x 2,79 in.)
DIN rail
182,5 g (0,41 lb)
■■ Op het voorpaneel (kast voor wandmontage): IP4x
■■ Connectoren: IP2x
■■ Andere onderdelen: IP3x
Schroefklemmenblokken

Technische karakteristieken - 24 V GS voeding
Voedingstype
Nominaal vermogen
Ingangsspanning

Gereguleerd schakelaartype
72 W
100–120 V WS per fase
200–500 V WS fase-tot-fase
PFC filter
Met IEC 61000-3-2
Uitgangsspanning
24 V GS
Voeding uitgangsstroom
3A
Opmerking: we raden aan om een UL geregistreerde voeding met een erkende beperkte
spanning/beperkte stroom of een klasse 2 voeding met een 24 V GS, 3 A maximum te gebruiken.

IFE interface, IFE interface + gateway webpagina beschrijving
Webpagina bewaking
Realtime gegevens 67
Logging apparaat

■■
■■

Webpagina besturing
Besturing één apparaat

■■

Webpagina diagnose
L

A Ethernet 1 en Ethernet 2 communicatiepoort.
B 24 V GS voeding klemmenblok.
C Ethernet communicatie led's:
■■ geel:10 Mb
■■ groen: 100 Mb.
D Module status LED:
■■ blijvend uit: geen vermogen
■■ blijvend groen: apparaat operationeel
■■ blijvend rood: ernstige fout
■■ knipperend groen: standby
■■ knipperend rood: kleine fout
■■ knipperend groen/rood: zelftest.
E Netwerk status LED:
■■ blijvend uit: geen vermogen/geen geldig IP adres
■■ blijvend groen: aangesloten, geldig IP adres
■■ blijvend oranje: systeemgekozen IP adres
■■ blijvend rood: dubbel IP adres
■■ knipperend groen/rood: Zelftest.
F Verzegelbare transparante kap.
G ULP status LED.
H Testtoets (toegankelijke, gesloten kap).
I Hangslotvergrendeling.
J Modbus verkeersstatus LED (alleen LV434011).
K Labelnaam apparaat.
L ULP poorten.

Statistieken
Informatie apparaat
IMU informatie
Apparaatregisters lezen
Communicatiecontrole

■■
■■
■■
■■
■■

Webpagina onderhoud
Onderhoudslog
Onderhoudstellers

■■
■■

Webpagina instelling
Lokalisering/naam apparaat
Ethernet configuratie (dubbele poort)
IP configuratie
Modbus TCP/IP filtering
Seriële poort
Datum en tijd
E-mail serverconfiguratie
Alarmen die moeten worden ge-e-maild
Lijst apparaat
Logging apparaat
Loguitvoer apparaat
SNMP parameters
Documentatielinks
Voorkeuren
Besturing geavanceerde diensten
Gebruikeraccounts
Toegang webpagina

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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e
Pictogrammen landgoedkeuring

Acti9 Smartlink

IEC/EN 61131-2
Acti9 Smartlink Modbus Slave en Acti9 Smartlink Ethernet worden gebruikt om
gegevens over te dragen van Acti9 apparaten naar een PLC of bewakingssysteem
via het communicatiesysteem:
■■ Modbus seriële lijn voor Acti9 Smartlink Modbus Slave
■■ Modbus Ethernet TCP/IP of http voor Acti9 Smartlink Ethernet.

Functies

Gegevensoverdracht tussen het netwerk en Acti9 apparaten
■■ Automaten, differentieelschakelaars, aardlekschakelaars:
vv open/gesloten status
vv uitgeschakelde status
vv aantal openings-/sluitingscycli
vv aantal uitschakelingen.
■■ Contactoren, impulsrelais:
vv besturing opening
vv besturing sluiting
vv open/gesloten status
vv aantal openings-/sluitingscycli
vv totale werkingsperiode van de belasting (gesloten apparaat).
■■ Automaten/Reflex iC60 met afstandsbediening:
vv besturing opening
vv besturing sluiting
vv open/gesloten status
vv uitgeschakelde status
vv aantal openings-/sluitingscycli
vv totale werkingsperiode van de belasting.
■■ Energiemeters:
vv aantal opgeslagen impulsen
vv instelling impulswaarde (bv. kWh)
vv opgeslagen totaal verbruik
vv raming stroomverbruik.
■■ Analoge sensoren alleen voor Acti9 Smartlink Ethernet:
vv temperatuursensor
vv vochtigheidssensor
vv CO2 detector
vv optische detector
vv ...

Acti9 Smart Test software

■■ Elektrische continuïteitstest
■■ Functioneel testen van de apparaten
■■ Afdrukken van rapporten
■■ Afdrukken van een vereenvoudigd schema
■■ Projectarchivering
■■ Compatibel met Windows XP, Windows 7,
Windows 8
■■ Downloadbaar op: Websites Schneider Electric:
vv schneider-electric.com of
vv schneider-electric website van het land

Alle gegevens worden opgeslagen in het geheugen: aantal cycli, verbruik,
werkingsperiode, zelfs bij een stroomuitval.
Acti9 Smartlink kan ook gegevens uitwisselen met om het even welk apparaat met
24 V GS digitale ingangen/uitgangen.
Er is geen configuratie van de aangesloten producten nodig.
Wanneer de Acti9 Smartlink ingeschakeld wordt, wordt de communicatie
automatisch aangepast aan de Modbus Master of Ethernet (PLC, besturingsstation)
communicatieparameters.

Installatie

■■ Montage in LS-borden:
vv breedte 24 modules per rij
vv minimale afstand tussen rails 150 mm.
■■ Montage op
vv DIN rail, met montagekit A9XMFA04
vv Linergy FM 80 A, met bijgeleverde vergrendelclips
vv Linergy FM 200 A, met montagekit A9XM2B04.

Test

■■ De communicatie- en bekabelingstest voor de aangesloten apparaten kan worden
uitgevoerd met de Acti9 Smart Test software.
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Referenties
Acti9 Smartlink
Type

Set van
1
1
1
2

A9XMSB11

1
1
1
1
2

A9XMEA08

1
1

TCSMCNAM3M002P
A9XCATM1

6
6
6

A9XCAS06
A9XCAM06
A9XCAL06

Lang: 870 mm

6

A9XCAU06

Connectoren

5-pins connectoren (Ti24)

12

A9XC2412

Montagekit

DIN rail (4 voeten, 4 beugels, 4 adapters) 1
Linergy FM 200 A (4 adapters)
1
Vergrendeling voor Linergy FM 80 A
1
(2 clips)

Acti9 Smartlink Modbus Slave
Geleverd met
Modbus connector
24 V GS voedingsconnector
Vergrendelclips voor montage
op Linergy FM 80
Acti9 Smartlink Ethernet
Geleverd met
Connector voor 4-punts analoge uitgang
Modbus connector
24 V GS voedingsconnector
Vergrendelclips voor montage
op Linergy FM 80

Acti9 Smartlink Modbus Slave

Acti9 Smartlink Ethernet

Toebehoren

24V
Q
I2
I1

Verbinding USB / RJ45 voor Acti9 Smartlink-test
USB kabel link / Modbus voor Acti9 Smartlink test
Geprefabriceerde
kabels
Met 2 connectoren Kort: 100 mm
Middellang: 160 mm
Lang: 870 mm

0V

A9XCAU06

Met 1 connector

Reserveonderdelen

A9XMFA04
A9XM2B04
A9XMLA02

Aansluitbare apparaten
Met Ti24 interface
Referentie

Beschrijving

iACT24

Type

A9C15924

iATL24

A9C15424

iOF+SD24

A9A26897

OF+SD24

A9N26899

RCA

Zie catalogus
32AC197N
blz. 137
Zie catalogus
32AC197N
blz. 141

Laag-niveau-besturing en indicatiehulpelement voor iCT
contactoren
Laag-niveau-besturing en indicatiehulpelement voor iTL
impulsrelais
Laag-niveau-indicatiehulpelement voor iC60, iID, ARA, RCA,
iSW-NA
Laag-niveau-indicatiehulpelement voor C60, C120, DPN,
RCCB/ID, C60H-DC
Afstandsbediening met Ti24 interface

Reflex iC60

Reflex iC60 met Ti24 interface

Zonder Ti24 interface

Energiemeters met impulsuitgang, bv. IEM2000T
Impulsmeters die voldoen aan de IEC 62053-21 norm
24 V GS indicatielampen, Harmony XVL gamma
Alle belastingen van minder dan 100 mA, 24 V GS
Schemerschakelaars: bijvoorbeeld IC2000
Timers, thermostaten, tijdschakelaars, ontlastingsapparaten
Alle 24 V GS hulpcontacten, IEC 61131-2 type 1

Met analoge uitgangen

Temperatuur- en vochtigheidssensoren, met een 0-10 V of 4-20 mA uitgang
CO2 - en optische detectoren, met een 0-10 V of 4-20 mA uitgang
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Acti9 Smartlink (vervolg)

Gemeenschappelijke technische karakteristieken
Voeding
Nominaal
Maximale ingangsstroom
Maximale inschakelstroom

24 V GS ± 20 %
1,5 A
3A

Meter
Capaciteit

232 impulsen per ingang

Ingangskarakteristieken
Aantal kanalen
Ingangstype
Maximale kabellengte
Nominale spanning
Spanningsgrenzen
Nominale stroom
Maximale stroom
Filteringstijd

Acti9 Smartlink Modbus Slave
Acti9 Smartlink Ethernet

In status 1
In status 0

Isolatie
Inverse spanningsbeveiliging

11 of 2-ingangskanalen
7 of 2-ingangskanalen
Stroomcollector Type 1 IEC 61131-2
500 m
24 V GS
24 V GS ± 20 %
2,5 mA
5 mA
2 ms
2 ms
Geen isolatie tussen kanalen
Ja

Uitgangskarakteristieken
Aantal uitgangskanalen
Type van uitgang
Maximale kabellengte
Nominale spanning
Filteringstijd

Acti9 Smartlink Modbus Slave
Acti9 Smartlink Ethernet

Spanning
Maximale stroom
In status 1
In status 0

Spanningsdaling (spanning in status 1)
Maximale inschakelstroom
Lekstroom
Overspanningsbeveiliging

11
7
24 V GS 0,1 A stroombron
500 m
24 V GS
100 mA
2 ms
2 ms
1 V max.
500 mA
0,1 mA
33 V GS

Omgevingskarakteristieken
Temperatuur

Bedrijfstemperatuur
Opslag

Tropenvastheid
Weerstand tegen kortstondige spanningsdalingen
Beschermingsgraad
Vervuilingsgraad
Hoogte
Trilweerstand
Schokweerstand
Immuniteit voor elektrostatische ontlading

Bedrijfstemperatuur
Volgens IEC 60068.2.6
Volgens IEC 60068.2.2 7
Volgens IEC 61000-4-2

Immuniteit voor magnetische velden door straling
Immuniteit voor snelle transiënte straling

Volgens IEC 61000-4-3
Volgens IEC 61000-4-4

Immuniteit voor magnetische velden door geleiding
Immuniteit voor magnetische velden met netfrequentie
Weerstand tegen corrosieve atmosferen
Brandweerstand

Volgens IEC 61000-4-6
Volgens IEC 61000-4-8
Volgens IEC 60721-3-3
Voor stroomvoerende onderdelen
Voor andere onderdelen
Volgens IEC 60068.2.52

Zoutsproeiproef
Omgeving

-25°C ... +60°C (indien verticale montage, beperkt tot 50°C)
-40°C…+80°C
Behandeling 2 (relatieve vochtigheid 93% bij 40°C)
10 ms, klasse 3 volgens IEC 61000-4-29
IP20
3
0 … 2000 m
1 g / ± 3,5 mm - 5 Hz tot 300 Hz - 10 cycli
15 g / 11 ms
Lucht: 8 kV
Contact: 4 kV
10 V/m - 80 MHz tot 3 GHz
1 kV voor ingangen/uitgangen en Modbus communicatie.
2 kV voor 24 GS voeding - 5 kHz - 100 kHz
10 V van 150 kHz tot 80 MHz
30 A/m
Niveau 3C2 voor H2S / SO2/ NO2 / Cl2
Bij 960°C 30 s / 30 s volgens IEC 60 695-2-10 en IEC 60 695-2-11
Bij 650°C 30 s / 30 s volgens IEC 60 695-2-10 en IEC 60 695-2-11
Ernst 2
In overeenstemming met de RoHS richtlijn

Extra karakteristieken
Duur van geheugenopslag

10 jaar

Karakteristieken geprefabriceerde kabels
Diëlektrische weerstand
Minimale trekweerstand

1 kV / 5 min.
20 N
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Technische karakteristieken Acti9 Smartlink Modbus Slave
Karakteristieken van de Modbus link
Link
Overdracht

Overdrachtsnelheid
Medium

Protocol
Type van apparaat
Modbus adresseerbereik
Maximale lengte van de bus
Type van bus-aansluiting

Modbus, RTU, RS485 seriële verbinding
9600 baud ... 19200 baud, zelfaanpasbaar
Afgeschermde kabel, dubbel getwist paar
Master/Slave
Slave
1 tot 99
1000 m
4-pins connector

Technische karakteristieken Acti9 Smartlink Ethernet
Karakteristieken van de Ethernet link
Link
Protocol

10/100 MB Ethernet
Modbus TCP server
http (webpagina's)
Statisch en dynamisch (bij de levering:
systeemgekozen in dynamische modus)

Adresseermodus

Karakteristieken van Gateway
Protocol
Aantal Modbus slaves
Modbus adresseerbereik

Modbus TCP/IP → Modbus SL
8
1 tot 247

Karakteristieken van de Modbus Master link
Link
Overdracht

Overdrachtsnelheid
Support

Maximale lengte van de bus
Type van bus-aansluiting

Modbus seriële verbinding, RTU, RS485
9600 baud ... 19200 baud, zelfaanpasbaar
Afgeschermde kabel, dubbel getwist paar
1000 m
4-pins connector

Karakteristieken van de analoge ingangen
Aantal
Type
Meetnauwkeurigheid
Resolutie
Acquisitietijd
Isolatie
Voeding
Type van kabel
Maximale kabellengte
Bescherming

2
Afzonderlijke configuratie voor elke ingang, 0-10 V of 4-20 mA
1/100 volle schaal
12 bits
500 ms
Geen isolatie tussen kanalen
0-24 V GS
Afgeschermde kabel, dubbel getwist paar
30 m
Kortsluitbeveiliging

Afmetingen (mm)
359

42

22.5

Acti9 Smartlink Modbus Slave
359

42

22.5

Acti9 Smartlink Ethernet

Gewicht (g)
Acti9 Smartlink
Type
Acti9 Smartlink Modbus Slave
Acti9 Smartlink Ethernet

195
180
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Acti9 Smartlink (vervolg)

Enerlin'X componenten

Acti9 Smartlink Ethernet
Ti24 connector
7 ingangs-/uitgangskanalen
Beveiligd aan de ingang tegen
spanningsomkeringen
Beveiligd aan de uitgang door
stroombegrenzing
■■ Pin 1: 0 V
■■ Pin 2: I1 Ingang 1
■■ Pin 3: I2 Ingang 2
■■ Pin 4: Q Uitgang
■■ Pin 5: +24 V GS

24 V GS
voedingsconnector
Beveiligd tegen
spanningsomkeringen
■■ Pin1: 0 V
■■ Pin2:+24 V GS

Ethernet connector

100 basis T - RJ45

Melding

■■ Aanduiding van de werking van het
communicatiesysteem en van de
status van Acti9 Smartlink Ethernet

Analoge ingang

2 configureerbare ingangspunten,
0-10 V of 4-20 mA
■■ Pin1: 0 V
■■ Pin2: AI1 Ingang 1
■■ Pin3: AI2 Ingang 2
■■ Pin4: +24 V GS

Seriële poortconnector

Modbus RS485 (Master)
■■ Pin1: D1 Modbus
■■ Pin2: D0 Modbus
■■ Pin3: afscherming
■■ Pin4: gemeenschappelijk/0V

Acti9 Smartlink Modbus Slave
Seriële poortconnector

Ti24 connector
11 ingangs-/uitgangskanalen
Beveiligd aan de ingang tegen
spanningsomkeringen
bb Beveiligd aan de uitgang door
stroombegrenzing
■■ Pin 1: 0 V
■■ Pin 2: I1 Ingang 1
■■ Pin 3: I2 Ingang 2
■■ Pin 4: Q Uitgang
■■ Pin 5: +24 V GS

24 V GS
voedingsconnector

RS485 Modbus (Slave)
■■ Pin 1: D1 Modbus
■■ Pin 2: D0 Modbus
■■ Pin 3: afscherming
■■ Pin 4: gemeenschappelijk/0 V

Beveiligd tegen
spanningsomkeringen
■■ Pin1: 0 V
■■ Pin2:+24 V GS

Melding

■■ Aanduiding van de werking van
het communicatiesysteem en van
de status van Acti9 Smartlink
Modbus Slave

Draaikiezers

■■ Definitie van het adres in
het Modbus netwerk
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IFM Modbus communicatie
interface
Functie

Er is een IFM - Modbus communicatie-interface - nodig voor de aansluiting van een
Masterpact of Compact op een Modbus netwerk wanneer deze vermogenschakelaar
uitgerust is met een ULP (Universal Logic Plug) poort. De poort is beschikbaar op
respectievelijk een BCM ULP of BSCM ingebedde module.
De IFM wordt gedefinieerd als een IMU (Intelligent Modular Unit) in de documentatie over het
ULP aansluitsysteem.

Na de aansluiting wordt de vermogenschakelaar door de Modbus master
beschouwd als een slave. Zijn elektrische waarden, alarmstatus, open/geslotensignalen kunnen worden bewaakt of gestuurd via een Programmable Logic
Controller of om het even welk ander systeem.

Karakteristieken
IFM Modbus communicatie-interface
Ref.: TRV00210.

ULP poort

2 RJ45 stopcontacten, interne parallelle bekabeling.
bb Aansluiting van één vermogenschakelaar
(eventueel via zijn I/O toepassingsmodule).
bb Er moet een ULP lijnafsluiting of een IFM121 display-eenheid worden aangesloten
op het tweede RJ45 ULP stopcontact.
De RJ45 stopcontacten bieden een 24 V GS voeding, geleverd vanuit het Modbus
stopcontact.
Ingebouwde testfunctie om de correcte aansluiting van de vermogenschakelaar en
de IFM121 display-eenheid te controleren.

Modbus slave poort

bb Aansluitpunt voor schroefklemconnector, biedt klemmen voor:
vv 24 V GS ingangsvoeding (0 V, +24 V)
vv Modbus lijn (D1, D2, Aarde).
bb Zijdelings aansluitpunt voor parallelschakeling op DIN rail stacking connector.
De boven- en zijschakelpunten zijn intern parallel bedraad.
bb Er kunnen meerdere IFM's in parallel worden geplaatst om op die manier een
gemeenschappelijke voeding en Modbus lijn te delen zonder individuele bekabeling.
bb Op voorkant:
vv Instellen van het Modbus adres (1 tot 99): 2 gecodeerde draaischakelaars
vv Modbus hangslotvergrendeling: activeert of deactiveert de afstandsbediening van
de vermogenschakelaar en de wijziging van de IFM parameters.
bb Zelfaanpassend communicatieformaat (Baud rate, pariteit).

A

B

C
D

E
F

I

G

H

A Modbus
schroefklemconnector.

E Led ULP geactiveerd.

 chakelaars Modbus
B S
adres.

G Mechanische vergrendeling.

C Led Modbus verkeer.
D Modbus
hangslotvergrendeling.

F Testtoets.
H ULP RJ45 connectoren.
I Verbindingstoebehoren.
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Referenties
IFM Modbus communicatie-interface
Type
IFM - Modbus communicatie-interfacemodule
Stackers indien meer dan 1 IFM
ULP lijnafsluiting
2-draads RS 485 geïsoleerde repeater module
(Modbus netwerk buiten het LS-bord)

Set van

Ref.

10
-

TRV00210
TRV00217
TRV00880
TRV00211

Technische karakteristieken
IFM Modbus communicatie-interface

Afmetingen
Maximum aantal gestapelde IFM's
Beschermingsgraad Deel dat buiten het
van de geïnstalleerde afdekplaatje komt
module
Andere moduleonderdelen
Connectoren
Bedrijfstemperatuur
Voedingsspanning
Verbruik
Typisch
Maximum

18 x 72 x 96 mm
12
IP4x
IP3x
IP2x
-25...+70°C
24 V GS -20 %/+10 % (19,2...26,4 V GS)
21 mA/24 V GS bij 20°C
30 mA/19,2 V GS bij 60°C

Certificering
CE
UL
CSA

IEC/EN 60947-1
UL 508 - Uitrusting voor industriële controle
No. 142-M1987 Uitrusting voor procescontrole
bb CAN/CSA C22.2 No. 0-M91 - Algemene
vereisten - Canadian Electrical Code Part
bb CAN/CSA C22.2 No. 14-05 Uitrusting voor industriële controle

Vereenvoudigde IFM installatie
Parallelschakelen IFM's

Stackingtoebehoren

Tot 12 parallelgeschakelde IFM's

Parallelschakelen van een IFE interface + gateway met IFM's
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Enerlin'X componenten

I/O Interface

Omschrijving

De I/O (ingang/uitgang) interfacemodule maakt deel uit van een ULP systeem met
ingebouwde functionaliteiten en toepassingen om te voldoen aan de vereisten van
de applicatie.
De ULP systeemarchitectuur kan zonder beperkingen worden gebouwd met behulp
van het ruime gamma van vermogenschakelaars.
De I/O interfacemodule voldoet aan de ULP systeemspecificaties.
Twee I/O interfacemodules kunnen worden verbonden in hetzelfde ULP netwerk.
Mogelijke LS vermogenschakelaars die kunnen worden gecombineerd met de I/O
interfacemodule:
bb Masterpact NW
bb Masterpact NT
bb Compact NS800-1600 A
bb Compact NSX100-630 A.

I/O (ingang/uitgang) interfacemodule
I/O module Interface
Ref.: LV434063

De I/O interfacemodule zijn:
bb 6 digitale ingangen met eigen stroomvoorziening voor een NO of NC droog
contact of impulsteller
bb 3 digitale uitgangen die bistabiele relais zijn (5 A maximum)
bb 1 analoge ingang voor Pt100 temperatuursensor.

Voorgedefinieerde toepassingen

Een voorgedefinieerde toepassing voegt op een eenvoudige manier
nieuwe functies toe aan de IMU:
bb selectie via de toepassingsdraaischakelaar op de I/O interfacemodule
om de toepassing met de voorgedefinieerde ingang/uitgang-toekenning en
bekabelingsschema te definiëren
bb geen bijkomende instelling met een ontwikkelingstool van de klant vereist.
De bronnen die niet toegekend worden door de voorgedefinieerde toepassingen,
zijn vrij voor bijkomende, door de gebruiker gedefinieerde toepassingen:
bb positie van het chassis
bb werking vermogenschakelaar
bb positie van het chassis en onderhoudsinstelling voor energievermindering
(ERMS)
bb sturing van contactor en teleruptor
bb toepassing van de klant.

Door de gebruiker gedefinieerde toepassingen

4
3
2

1

5

6

9

7
8

Door de gebruiker gedefinieerde toepassingen worden verwerkt door de I/O
interfacemodule naast de geselecteerde voorgedefinieerde toepassing.
De door de gebruiker gedefinieerde toepassingen zijn beschikbaar in functie van:
bb de geselecteerde voorgedefinieerde toepassing
bb de I/O interfacemodulebronnen (ingangen en uitgangen) die niet gebruikt worden
door de toepassing.
De bronnen die nodig zijn voor de door de gebruiker gedefinieerde toepassingen,
worden toegekend door middel van een ontwikkelingstool van de klant:
bb beveiliging
bb sturing
bb energiebeheer
bb bewaking.

Montage

De I/O interfacemodule wordt gemonteerd op een DIN rail.

Draaischakelaar voor toepassingen

De voorgedefinieerde toepassing wordt geselecteerd met de draaischakelaar voor
toepassingen. De schakelaar heeft 9 standen en aan elke stand is een
voorgedefinieerde toepassing toegekend. De in de fabriek ingestelde stand van de
schakelaar is de voorgedefinieerde toepassing 1.

Configuratievergrendeling

De configuratievergrendeling laat de activering of desactivering toe van de
interfacemodule I/O met een software.
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Algemene karakteristieken
Omgevingskarakteristieken

I1

C

I2

I3

C

I4

I5

C

In overeenstemming met normen
Certificering
Omgevingstemperatuur
Relatieve vochtigheid
Vervuilingsniveau
Vlambestendigheid

I6

UL 508, UL 60950, IED 60950, 60947-6-2
cUIUs, GOST, FCC, CE
-20 tot +70 °C (-4 tot +158 °F)
5–85 %
Niveau 3
ULV0

Mechanische karakteristieken
Schokweerstand
Weerstand tegen sinusoïdale trillingen

1000 m/s2
-5 Hz < f < 8.4 Hz

Elektrische karakteristieken
A

Weerstand tegen elektromagnetische ontlading
Ongevoeligheid voor stralingsvelden
Ongevoeligheid voor overspanningen
Verbruik

B

In overeenstemming met IEC/EN 61000-4-3
10 V/m
In overeenstemming met IEC/EN 61000-4-5
165 mA

Fysieke karakteristieken
I1

24VDC

C

I2

I3

C

I4

I5

C

I6

C
M

5

4
3
2

1

6

APP

9

7
8

I1

AI

I2

L

I3

O1

I4

O2

I5

O3

I6

K

T

J

IO

D
E
F
G

LV434063

O1
13

O2
14

23

O3
24

33

34

T1

Afmetingen
Montage
Gewicht
Beschermingsgraad van de geïnstalleerde
I/O toepassingsmodule

A1
T2

Aansluitingen

71,7 x 116 x 70,6 mm (2,83 x 4,56 x 2,78 in.)
DIN rail
229,5 g (0,51 lb)
bb Op het voorpaneel
(kast voor wandmontage): IP4x
bb I/O onderdelen: IP3x
bb Connectoren: IP2x
Schroefklemmenblokken

Technische karakteristieken - 24 V GS voeding
Voedingstype
Nominaal vermogen
Ingangsspanning

Gereguleerd schakelaartype
72 W
100–120 V WS per fase
200–500 V WS fase-tot-fase
PFC filter
Met IEC 61000-3-2
Uitgangsspanning
24 V GS
Voeding uitgangsstroom
3A
Opmerking: we raden aan om een UL geregistreerde voeding met een erkende beperkte
spanning/beperkte stroom of een klasse 2 voeding met een 24 V GS, 3 A maximum te gebruiken.

Digitale ingangen
I

13

14

23

H

24

33

34

T1

T2

Digitaal ingangstype

Digitale ingang met eigen stroomvoorziening
met stroombegrenzingen volgens IEC 61131-2
type 2 normen (7 mA)
Ingangsgrenswaarden bij status 1 (gesloten)
19,8–25,2 V GS, 6,1–8,8 mA
Ingangsgrenswaarden bij status 0 (open)
0–19,8 V GS, 0 mA
Maximale kabellengte
10 m (33 ft)
Opmerking: voor een lengte van meer dan 10 m (33 ft) en tot 300 m (1.000 ft) is het gebruik
van een afgeschermde, getwiste kabel verplicht. De afgeschermde kabel is verbonden met de
I/O functionele aarding van de I/O toepassingsmodule.

Digitale uitgangen
1
2

O

N

A 24 V GS voeding klemmenblok.
B Digitale ingang klemmenblok:
6 ingangen, 3 gemeenschappelijke en 1 afscherming.
C 6 ingangsstatus LED's.
D Analoge ingangsstatus LED.
E 3 uitgangsstatus LED's.
F Identificatielabels I/O toepassingsmodule.
G Verzegelbare transparante kap.
H Analoge ingang klemmenblok.
I Digitale uitgang klemmenblokken.
J ULP status LED.
K Test/reset toets (toegankelijk met gesloten kap).
L Instelling hangslotvergrendeling.
M Draaischakelaar voor toepassingen: 1 tot 9.
N Schakelaar voor I/O adressering (I/O 1 of I/O 2).
O ULP connectoren.

Digitaal uitgangstype
Nominale belasting
Nominale stroom
Maximale schakelspanning
Maximale schakelstroom
Maximaal schakelvermogen
Minimale toelaatbare belasting
Contactweerstand
Maximale bedrijfsfrequentie
Digitaal uitgangsrelais beveiligd door
een externe zekering
Maximale kabellengte

Bistabiel relais
5 A bij 250 V WS
5A
380 V WS, 125 V GS
5A
1250 VA, 150 W
10 mA bij 5 V GS
30 mΩ
bb 18000 operaties/uur (Mechanisch)
bb 1800 operaties/uur (Elektrisch)
Externe zekering van 5 A of minder
10 m (33 ft)

Analoge ingangen
De analoge ingang van de I/O toepassingsmodule kan worden verbonden met een Pt100
temperatuursensor
Bereik
-30 tot 200 °C
-22 tot 392 °F
Nauwkeurigheid
±2 °C van -30
±3.6 °F van -22 tot 68 °F
tot 20 °C
±1.8 °F van 68 tot 284 °F
±1 °C van 20
±3.6 °F van 284 tot 392 °F
tot 140 °C
±2 °C van 140
tot 200 °C
Refresh interval
5s
5s
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Ontwerp- en bewakingstools

Electrical Asset Manager
Software
Inleiding

De Electrical Asset Manager is een software-applicatie die de gebruiker helpt om
een project te beheren als onderdeel van het ontwerpen, testen, inbedrijfstellen op
de site en onderhoud van de levenscyclus van het project.
Met deze software kan de gebruiker de instellingen van apparaten offline
voorbereiden (zonder verbinding met het apparaat) en configureren na de
verbinding met de apparaten.
De software biedt ook veel andere mogelijkheden met toegevoegde waarde voor de
gebruiker bij het beheer van het project zoals veilige opslag in een cloud, toevoegen
van artefacten bij elk apparaat of op projectniveau, organiseren van apparaten als
een LS-bord, beheren van een hiërarchische structuur van de installatie, enz.

Compatibele apparaten (configuratie en apparaatbeheer)
Electrical Asset Manager is compatibel met de volgende apparaten:
bb Compact NSX100-630 (IEC)
bb Compact NS800-1600 (IEC)
bb Masterpact NT/NW (IEC and UL) vermogenschakelaar
bb Acti9 Smartlink.
bb Compatibele apparaten (apparaatbeheer in het project)
bb Lastscheiders (Compact NSX, Masterpact)
bb Apparaten van derden.

Karakteristieken

Electrical Asset Manager vervangt de ontwikkelingstools voor de klanten van
Schneider Electric zoals Remote setting Utility (RSU) en Remote Control Utility
(RCU) en biedt bijkomende karakteristieken.
Electrical Asset Manager ondersteunt de verbinding van apparaten die met
Schneider Electric kunnen communiceren om:
bb projecten te creëren door apparaten te ontdekken, apparaten te selecteren
en de Bill of Material (BOM) in te voeren
bb de beveiligingsstatus en de I/O status te bewaken
bb informatie (alarmen, metingen, parameters) te lezen
bb beveiligingsselectiviteit tussen twee apparaten te controleren
bb de configuratie of instellingen in batch modus te uploaden en te downloaden
van en naar meerdere apparaten.
bb opdrachten en tests uit te voeren
bb instellingenrapport en communicatietestrapport van een apparaat te genereren
en te printen
bb meerdere apparaten te beheren met een elektrisch
en communicatiehiërarchiemodel
bb artefacten (projectdocumenten) te beheren
bb de samenhang te controleren in de instellingen van apparaten
op een communicatienetwerk
bb de configuratie-instellingen van pc en apparaat (online) te vergelijken
bb de meeste recente firmware te downloaden.
Electrical Asset Manager biedt de gebruiker de mogelijkheid om gebruik te maken
van de geavanceerde karakteristieken van de software zodra het project opgeslagen
is in de cloud van Schneider Electric.
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Functies
Offline Modus
Een project kan op twee verschillende manieren in offline modus worden gebouwd:
bb via de invoer van een BOM bestand
bb via de selectie van apparaten.
De gebruiker kan ook een bestaand project openen en de instellingen offline
veranderen. De gebruiker kan de discriminatiecurve en de firmware compatibiliteit
controleren van apparaten in het project.
Online Modus
Een project kan in online modus worden gebouwd via de ontdekking van apparaten
en via andere methoden dan bij de offline methode.
Zodra het project gebouwd is, kunnen de volgende functies worden gebruikt naast
de functies die beschikbaar zijn in de offline modus:
bb vergelijken van de apparaatparameters met de projectparameters
bb parameters laden van het project naar het apparaat en omgekeerd
bb firmware downloaden naar het apparaat
bb de meting, het onderhoud, de apparaatstatus en de I/O status bewaken
bb de functies controleren.
Gebruikersinterface
Electrical Asset Manager software biedt een snelle, rechtstreekse toegang tot
het project en de apparaten in het project via verschillende tabs.
bb Project: om de projectinformatie te leveren met inbegrip van klantdetails,
projectreferenties en om projectartefacten (documenten die verband houden
met het project) toe te voegen.
bb Configuratie: om de boomstructuur van de projectarchitectuur te bouwen; om een
overzicht in tabelvorm te hebben van de in het project toegevoegde apparaten; om
de parameters van de apparaten in te stellen; om de instellingen van de apparaten
over te dragen; om de uitschakelcurven te zien; om apparaatartefacten bij te voegen
en om de meest recente firmware te downloaden; om de communicatietest uit te
voeren voor alle apparaten en om het testrapport te genereren.
bb Bewaking: hier kan de gebruiker de real time waarden van verschillende
apparaten bewaken via verschillende subtabs: Bewaking, Logs en Besturing.
bb Rapporten: rapport-tab voor het genereren en printen van een rapport over de
instellingen van het project vanuit deze tab. De gebruikersdetails en
projectkarakteristieken worden automatisch ingevuld met de in de projectpagina
ingevoerde details.
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Acti9 Smart Test software
voor pc
Inleiding

De Acti9 Smart Test software voor pc wordt gebruikt om de Acti9 Smartlink
apparaten te testen na de inbedrijfstelling.
Deze software maakt een volledige test mogelijk van de gemonteerde
Acti9 Smartlink voor gebruik.

Compatibele apparaten

b Acti9 Smartlink Ethernet.
b Acti9 Smartlink Modbus.
b pc met Windows XP SP3, Windows Vista (32 bits en 64 bits),
Windows 7 (32 bits en 64 bits) of Windows 8 (32 bits en 64 bits).

Doel

b Testen van de Ethernet en/of Modbus netwerken.
b Testen van de bedrading van componenten die verbonden zijn met
Acti9 Smartlink (vermogenschakelaars, relais, …).
b Functietest van componenten.
b Genereren van testrapporten.
b Creëren, opslaan, terugstellen van de Acti9 Smartlink configuratie.
b Firmware update.

Communicatietest
Bekabelingstest

iOF+
SD24

iC60

iATL24

IEM2000T

Reﬂex iC60

0-10 V sensor
or 4-20 mA

Functietest

iTL

Karakteristieken
Capaciteit

Aantal tegelijk geteste Acti9 Smartlinks op hetzelfde Modbus netwerk:
b 1 Acti9 Smartlink Ethernet (Modbus master) + 0 tot 8 Acti9 Smartlink
Modbus (slaves)
b 1 tot 10 Acti9 Smartlink Modbus (slaves).

Gebruikersinterface

Keuze van 9 talen (Chinees, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans,
Portugees, Russisch, Spaans).

Downloaden

Gratis downloaden van software en gebruikershandleiding op
www.schneider-electric.com.

Vereiste testomgevingen

B
A

A

A Acti9 Smartlink Ethernet

(Modbus Master).
B Ethernet kabel met
dubbele RJ45 plugs 1.

B

A Acti9 Smartlink Modbus (slave)
B USB-RS 485 converter kabel voor

Modbus SL
(ref. A9XCATM1)
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Belangrijkste screenshots

Acti9 Smart Test2.0.0

Creëren, opslaan, terugstellen van projecten

Starten vanuit het hoofddashboard, keuze van functietabs, meest recente nieuws.

Netwerkconfiguratie

De identiteit van de master en van elke slave moet worden ingevoerd.
Acti9 Smartlink Ethernet (Modbus master): IP adres, label, aantal slaves, poort, enz.
Acti9 Smartlink Modbus (Slave): Modbus adres, label

Acti9 Smartlink configuratie en test met één oogopslag
Elk Acti9 Smartlink kanaal wordt beschreven in een specifieke tab,
geïdentificeerd door het kanaalnummer.

A

A

B

B
C
D

C

E
D

F
G

A
B

B
H

E

C
D
E

I
J

F

K

F

G
H
A Communicatiestatusicoon
B Acti9 Smartlink tabs
C Firmware versie en serienummer
D Acti9 Smartlink Modbus adres
E Toolbox apparaat
F Voorstelling van apparaten die aangesloten zijn op kanalen

L

G
A Vereiste testomgevingen
B Het apparaat verwijderen
C Aangesloten apparaattype
D Ingang 1 registerwaarde (gelezen waarde)
E Ingang 2 registerwaarde (gelezen waarde)
F Uitgang registerwaarde

(geschreven waarde)
G Maakt gedragscontrole van elk apparaat
mogelijk

A Functielabel apparaat op ingang 1
B Het apparaat verwijderen
C Ingang 1 delta impulscalculator
D Aangesloten teller op ingang 1
E Ingang 1 meterwaarde
F Ingang 1 impulsgewicht
G Functielabel apparaat op ingang 2
H Ingang 2 delta impulscalculator
I Aangesloten teller op ingang 2
J Ingang 2 meterwaarde
K Ingang 2 impulsgewicht

van Acti9 Smartlink apparaten
G Toets voor resetten configuratie
H Kanaalstatus en waarden

L Maakt gedragscontrole van elk

apparaat mogelijk

Testrapport

Zowel de communicatie- als de functionele aspecten van elke Acti9 Smartlink
kunnen worden getest met de software.
Er wordt automatisch een rapport gegenereerd dat kan worden gebruikt als
een contractueel document in een project.
Besturingstest
Voor elk kanaal dat kan worden bestuurd (bv. verbonden met een relais) vraagt
de gebruiker aan de software om een AAN-UIT signaal te genereren naar de
uitgang. Het resultaat kan fysiek worden bekeken en opgeslagen in het testrapport.
Bewakingstest
Voor elk kanaal dat kan worden bewaakt (d.w.z. verbonden met een
vermogenschakelaar) activeert de gebruiker open/gesloten/uitgeschakeld
op de V.S. Het resultaat wordt weergegeven op de testpagina en opgeslagen
in het testrapport.
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Index van commerciële
referenties
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Overzicht van meters en
hulpinrichtingen voor
"Meting"-functies

Index van commerciële
referenties

Energiemeters
Type

Impulsuitgang

Modbus

Serie

iEM2000T, iEM2010

iME1zr

iEM3110, iEM3210, iEM3310 iEM315x, iEM325x, iEM335x

Multifunctiemeters
Type

Vermogenschakelaars met
ingebouwde energiemeter

Modbus

Serie

Serie

PM3000

PM5000

PM800
Compact NSX +
Micrologic E

Masterpact +
Micrologic E, H, P

Acti9 hulpelementen voor aansluiting op Smartlink
Type

Hulpelement voor
automaten

Hulpelementen voor sturing
op afstand

Serie

iOF+SD24 OF+SD24

iATL 24

iACT 24

RCA iC60

Reflex iC60

Compatibele tellers, energiemeters
(vroegere gamma's)
Impulstellers
ME1Zr, ME3zr, ME4zr, PM9p, PM200p, EN40 P

Energiemeters – Modbus uitwisselingsprotocol
PM9c, PM500 serie, PM700 serie, PM1200, EM6400 serie

Andere apparaten
Analoge sensoren
RTD (Pt100, Pt1000)
4...20 mA sensor
0...10 V sensor

Serie Modbus / TCP/IP Modbus gateways
EGX100 - EGX300
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Index van commerciële
referenties

Product

Omschrijving

Hoeveelheid

Commerciële
ref.

Interfaces + gateways
Com'X 200 Ethernet data logger

EBX200

IFE interface + gateway

LV434011

Acti9 Smartlink Ethernet

A9XMEA08

Interfaces
Acti9 Smartlink Modbus

A9XMSB11

IFM

TRV00210

IFE interface

LV434010

I/O module
LV434063

I/O

Displays
FDM128 Ethernet LS-bord display

LV434128

FDM121 LS-bord display

TRV00121

Toebehoren voor bedrading Micrologic
Masterpact NW/NT ULP snoer

Compact NSX cord

l=0,35 m

LV434195

l=1,3 m

LV434196

l=3 m

LV434197

l=0,35 m

LV434200

l=1,3 m

LV434201

l=3 m

LV434202

Toebehoren voor Com'X200
GPRS Modem

EBXA-GPRS

Antenne voor GPRS modem

EBXA-ANT-5M

WIFI USB modem

EBXA-USB-WIFI

Toebehoren voor Acti9 Smartlink
Verbinding USB / RJ45

voor Acti9 Smartlink-test

1

TCSMCNAM3M002P

USB kabel link / Modbus

voor Acti9 Smartlink test

1

A9XCATM1

6

A9XCAS06

Geprefabriceerde kabels 2 connectoren Kort: 100 mm
Middellang: 160 mm

6

A9XCAM06

Lang: 870 mm

6

A9XCAL06

Geprefabriceerde kabels 1 connector

Lang: 870 mm

6

A9XCAU06

Connectoren

5-pins connectoren (Ti24)

12

A9XC2412

Montagekit

DIN rail (4 voeten, 4 beugels, 4 adapters) 1

A9XMFA04

Linergy FM 200 A (4 adapters)

1

A9XM2B04

Vergrendeling voor Linergy FM 80 A
(2 clips)

1

A9XMLA02

Reserveonderdelen

Hulpelementen voor Acti9 componenten
iACT24
iATL24
iOF+SD24
OF+SD24

Laag-niveau-besturing en indicatiehulpelement voor iCT contactoren
Laag-niveau-besturing en indicatiehulpelement voor iTL impulsrelais
Laag-niveau-indicatiehulpelement voor
iC60, iID, ARA, RCA, iSWNA
Laag-niveau-indicatiehulpelement voor
C60, C120, DPN, RCCB/ID, C60H-DC

A9C15924
A9C15424
A9A26897
A9N26899
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Geteste, gevalideerde, gedocumenteerde Smart Panel
architecturen (TVD)
Getest in prestatielabs door deskundigen, in alle mogelijke configuraties
Gevalideerde volledig functionele compatibiliteit van apparaten
Gedocumenteerd, met gebruikershandleiding, voorgedefinieerde CAD panel
tekeningen & bekabelingsschema's
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Dieweg 3
B-1180 Brussel
Tel.: (02) 373 75 02
customer-service.be@schneider-electric.com
www.schneider-electric.be
BTW: BE 0451.362.180
RPR Brussel
ING: 310-1110264-88
IBAN: BE 56 3101 1102 6488
SWIFT BIC: BBRU BE BB

De in dit document beschreven producten kunnen ten allen tijde veranderingen of
wijzigingen ondergaan op technisch gebied dan wel op de manier waarop ze
worden behandeld of gebruikt. Hun beschrijving kan geenszins contractueel
worden beschouwd.
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