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Het PowerLogic systeem is...

Vandaag
Actieve Energie-efficiëntie

Passieve Energie-efficiëntie

1. Meten

2. Zet de
fundamentele
zaken op punt

De PowerLogic technologie is een onderdeel van de
totaaloplossing voor energiebeheer van Schneider Electric.
Als wereldwijde specialist in energiebeheer bieden wij
end-to-end oplossingen voor gebouwen- en procesbeheer die
u helpen om uw energiegebruik en -kosten te optimaliseren,
om uw prestaties te verbeteren, om uw comfort en veiligheid te
verhogen en om een ononderbroken service te kunnen leveren
met verantwoorde aandacht voor de evolutie van onze planeet.
Ons bijzonder volledig gamma van energie-efficiënte
technologieën bevat onder meer systemen voor de correctie
van de arbeidsfactor, harmonischen-filters, snelheidsregelaars
en sturingssystemen voor HVAC en verlichting.

3. Optimaliseer,
Automatiseer
en regulariseer

4. Monitor,
Onderhoud
en Verbeter

Schneider Electric is ervan overtuigd dat elke onderneming
haar productiviteit kan vergroten en toch minder kan
verbruiken en daarbij energiebesparingen van 10 tot 30%
kan halen.
Een energiebesparing vermindert de kosten en de vervuiling.
Maar u moet dan natuurlijk alle nodige tools hebben om alle
mogelijkheden op te sporen, om risico's te vermijden, om het
halen van doelstellingen te volgen en om succesfactoren te
evalueren. Schneider Electric levert deze tools via de meest
geavanceerde technologie voor energie-intelligentie ter
wereld: PowerLogic.
Het PowerLogic gamma van meters en software helpt u elke
seconde van elke dag bij het beheer van al uw
energiemiddelen. Dankzij het PowerLogic systeem kunnen
alle stakeholders, van de CEO tot de facility en engineering
managers, snel reageren op potentiële problemen in
financiële en milieutermen.
De PowerLogic technologie levert de belangrijkste prestatieindicatoren en analytische gegevens die u nodig hebt om een
strategisch evenwicht te vinden tussen emissies, efficiëntie,
betrouwbaarheid en kosten.
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PowerLogic™ zorgt voor inzicht en sturing van uw energie
PowerLogic systemen voor energie- en vermogensbeheer

Inzicht in energie = sturing van energie
PowerLogic oplossingen helpen energieverbruikers en -leveranciers over de hele wereld om het maximum te halen uit hun energie.
Ondernemingen kunnen hun concurrentievermogen aanzienlijk verbeteren omdat deze oplossingen een volledig inzicht geven in het unieke
energielandschap van hun organisatie. De PowerLogic technologie biedt ook praktische tools om de energie-efficiëntie te verbeteren, om de
exploitatiekosten te verminderen en om de productiviteit en de betrouwbaarheid van uw vermogenssysteem te verbeteren. Een PowerLogic
oplossing bevat meetsystemen, communicatie hardware en geavanceerde analyse-software, en vormt een intelligentielaag over al uw
energiemiddelen. PowerLogic bewaakt 24 uren per dag de belangrijkste energiepunten en inputs, en verwerkt en levert alle gegevens als tijdig
beschikbare en relevante informatie aan iedereen die ze nodig heeft.

• processen
• onsite opwekking
• vermogensdistributie

Industry
Industrie

• opwekcentrales
• overdrachtsubstations
• distributiesubstations

Utility
Utiliteit

Kritieke
Critical
infrastructuur
infrastructure

Utilities
Buildings
Gebouwen

• servers
• vertakte circuits
• UPS
Intelligenteenergy
Intelligent
energieand
powerenquality
vermogensmeters
kwaliteitmeters

• huurders
• aanlevering services
• HVAC

PowerLogic
software

De PowerLogic voordelen
PowerLogic oplossingen bieden het grootste en meest geavanceerde gamma van energiebeheerproducten van de hele wereld.
Over de hele wereld kiezen duizenden organisaties voor de PowerLogic systemen omdat ze zeer belangrijke voordelen bieden:
bb Een snel, kwantificeerbaar rendement op de investering dankzij de lage volledige eigendomskosten en de uitgebreide functionaliteit die
meerdere financiële voordelen oplevert
bb Een zeer volledig aanbod van modulaire, schaalbare componenten die een betaalbare systeemuitbreiding mogelijk maken in functie van de
behoeften en van de haalbare budgetten
bb End-to-end interoperabiliteit met naadloze integratie met business, boekhouding, BAS en SCADA applicaties
bb Een volledig aanbod van compatibele, aanvullende, single-sourced Schneider Electric vermogens- en automatiseringsoplossingen
bb Support voor talrijke wereldwijde normen voor meetnauwkeurigheid en vermogenskwaliteitmonitoring.

4
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PowerLogic™ zorgt voor inzicht en sturing van uw energie
PowerLogic systemen voor energie- en vermogensbeheer

Geavanceerde technologie om de rentabiliteit te verhogen
De PowerLogic technologie zet de ingewikkelde dynamica die het verband bepaalt tussen de productie en de distributie van vermogen voor de
utiliteit, en het energieverbruik, de kosten en de betrouwbaarheid voor de verbruiker, om in tijdig beschikbare en gemakkelijk begrijpbare informatie.
Ondernemingen kunnen dit krachtig hulpmiddel gebruiken voor de verbetering van hun tactische ingrepen en van hun strategische besluitvorming.
De PowerLogic meters bewaken 24 uren per dag de belangrijkste distributiepunten, zowel in één facility als in een volledige onderneming. De
PowerLogic technologie volgt, registreert en rapporteert alle real-time toestanden en historische prestatiegegevens van generatoren,
substations, aangeleverde services, net, voedingseenheden, belastingen of uitrustingen en systemen van derden. Intuïtieve webgebaseerde
interfaces bieden stakeholders toegang tot deze gegevens en tot geavanceerde analytische systemen, alarmmeldingen en regelmogelijkheden.
Deze technologie ondersteunt uitgebreide programma's voor energiebeheer door de prestaties te volgen en u de mogelijkheid te geven om
effectieve beslissingen te nemen.

Toepassingen

VOORZIENING

VRAAG

Beschikbaarheid en
betrouwbaarheid van energie

Beschikbaarheid en
betrouwbaarheid van
vermogen

bb Verbeteren van de T&D
netwerkbetrouwbaarheid
bb Meer automatisering
in substations
bb Maximaliseren van het
gebruik van uw bestaande
infrastructuur

id en
baarhe
Beschikwbaarheid
betrou rgie
van ene

Opbrengstmeting en
vermogenskwaliteit
bb Maximaliseren van de
meetnauwkeurigheid op alle
overgangspunten
bb Controleren van het naleven
van de nieuwe normen voor
vermogenskwaliteit
bb Analyseren en isoleren
van de bron van
vermogenskwaliteitsproblemen

eting
ngstm
Opbre ogensen vermit
kwalite

id en
baarhe
Beschikwbaarheid
betrou mogen
van ver

ntie
-efficiëaring
ie
g
r
e
n
p
E
enbes
en kost

bb Nagaan of de vermogenskwaliteit
overeenstemt met uw
energiecontract
bb De betrouwbare werking van uw
vermogens- en mitigatieuitrusting controleren
bb Uw respons op
vermogensgerelateerde
problemen verbeteren
bb De capaciteit van de bestaande
infrastructuur optimaliseren en te
complexe installaties vermijden
bb Proactief onderhoud
ondersteunen om de levensduur
van de installaties te verlengen

Energie-efficiëntie
en kostenbesparing
bb De efficiëntie meten,
opportuniteiten opsporen en
besparingen controleren
bb Broeikasgasemissies beheren
bb Energiekosten toewijzen aan
afdelingen of processen
bb Piekvermogens en
arbeidsfactorbestraffingen
verlagen
bb Deelnemen aan programma's
voor belastingsvermindering
(b.v. vraag respons)
bb Grondige argumenten hebben
voor tariefonderhandelingen
met energieleveranciers
bb Afwijkingen op uw factuur
identificeren
bb Energiekosten doorfactureren
aan huurders
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APP PAGE

Meter Selector App
Een uniek energiemeetsysteem in de palm van je hand
> Makkelijk te gebruiken meter selectie tool gebaseerd op uw behoeften
> Zoek op functionaliteit, toepassing of concurrerend aanbod
> Toegang tot en downloaden van productinformatie
> Rechtstreekse link naar de klantendienst

Scan de QR-code om
uw App voor iOS of Android te downloaden
of ga naar www.schneider-electric.be/meterselectorbenl
6
6
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Overzicht PowerLogic gamma

Stroomtransformatoren

Naam

TI

Functie

stroomtransformator

Installatie
3 types

b�doorgaande geïsoleerde kabel
b�gemengd, doorgaande kabel of rail
b�doorgaande rail, verticaal of horizontaal

Karakteristieken
b�transformatieverhouding: 40/5 A tot 6000/5 A
b�nauwkeurigheid: klasse 0.5 tot 3
b�maximale nominale spanning: 720 V AC
b�getropicaliseerd

pagina 12

Lokale meting

Naam

iAMP / iVLT

AMP / VLT

iFRE

iCH / CH / iCI

Functie

ampèremeter, voltmeter, ampèremeter,
voltmeter, digitaal
analoog

iAMP / iVLT

ampèremeter, voltmeter

frequentiemeter

bedrijfsurenteller
impulsteller

I/U

I/U

I/U

F

Uren/impulsen

Meetnauwkeurigheid

Klasse 1.5

±0,5 % ±1 digit

Klasse 1.5

±0,5 % ±1 digit

Installatie

DIN Rail
4 × 18 mm modules

DIN Rail
2 × 18 mm modules

ingebouwd
72 × 72 mm
96 × 96 mm

DIN Rail
2 × 18 mm modules

Spanningsmeting

iVLT:
500 V AC rechtstreeks
of externe VT

iVLT:
VLT:
600 V AC rechtstreeks 500 V AC rechtstreeks
of externe VT
of externe VT

Stroommeting

iAMP:
30 A rechtstreeks
of externe TI

iAMP:
10 A rechtstreeks
of externe TI

Toepassingen
Lokale meting
Grootheden

Karakteristieken

iCI, iCH: DIN Rail
2 × 18 mm modules
CH: ingebouwd

400 V AC rechtstreeks

AMP:
externe TI

Communicatiepoort
Ingangen/uitgangen
Geheugencapaciteit

pagina 21

pagina 22

pagina 23

pagina 22

pagina 27
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Overzicht PowerLogic gamma
Energie & vermogensmeting

Naam

iEM1500

iEM2000

iEM2100

iEM3100 /
iEM3300

iEM3200/
EM4200
iEM3400/iEM3500

Functie

Energiemeters
met RF
communicatie

Energiemeters
IEC
62053-21
klasse 1

Energiemeters
IEC 62053-21 klasse 1

Geavanceerde
energiemeters
IEC 62053-21 klasse 1
EN50470-3
klasse B

Geavanceerde
energiemeters
IEC 62053-22
klasse 0.5S
EN50470-3
klasse C

E, U, I, P, PF

E

Afhankelijk van het model Afhankelijk van het
Afhankelijk van het I, U, F, P, Q, S, PF, E
enkel E tot I, U, F, P, Q, S, model enkel E tot I, U, model enkel E tot I,
PF
F, P, Q, S, PF
U, F, P, Q, S, PF

Geavanceerde
energiemeter
IEC62053-22
klasse 0.2S (LVCT)
of klasse 0.5S
(Rogowski)

Toepassingen
Locale metingen
Grootheden

Energie-efficiëntie en kostenbeperking
Doorfacturatie / kostentoewijzing
Beheer van de vraag en de belasting
Analyse van de facturen

Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van energie
Harmonischen
Spanningspieken en –vallen,
overgangsverschijnselen
MID
Conformiteitscontrole

Facturatietelling
Facturatietelling

Karakteristieken
Meetnauwkeurigheid

Klasse 1
(actieve energie)

Klasse 1

Klasse 1

Klasse 1

Klasse 0.5S
(actieve energie)

Klasse 0.2S met
LVCT of klasse
0.5S met Rogowski
(actieve energie)

Installatie

Gemonteerd op
modulaire
beveiligingsautomaat
(opwaarts of
afwaarts)
184 - 277 V AC
L-N
320 - 480 V AC
L-L

DIN Rail
1 × 18 mm
module

DIN Rail
2 × 18 mm modules

DIN Rail
5 × 18 mm mod.
(iEM 3100)
7 × 18 mm mod.
(iEM 3300)

DIN Rail
5 × 18 mm
modules

DIN Rail of
schroefbevestiging

230 V AC
230 V AC rechtstreeks
rechtstreeks

480 V AC L-L /
480 V AC L-L /
480 V AC L-L
277 V AC L-N
277 V AC L-N
300 V AC L-N
(Automatisch gevoed) (Met hulpvoeding)

Stroommeting

Max. 63A

40 A
63 A rechtstreeks
rechtstreeks

63 A rechtstreeks
(iEM3100)
125 A rechtstreeks
(iEM3300)

Externe TI / LVCT / Externe LVCT of
Rogowski
Rogowski

Communicatiepoorten

Draadloze
communicatie
met Smartlink
2.4 GHz

1 (iEM3x35, iEM3x50,
iEM3x55, iEM3x65,
iEM3x75)

1 (iEM3235,
iEM3250, iEM3x55,
iEM3x65, iEM3275)

1 O (iEM3x10),
1 I / 1 O (iEM3x35,
iEM3x55, iEM3x65), 1 I
(iEM3x75)

1 O (iEM3210),
1 I / 1 O (iEM3235,
iEM3x55, iEM3x65),
1 I (iEM3275)

Spanningsmeting

Ingangen/uitgangen (I/O)

1O
1O
(iEM2000T
(iEM2105)
en iEM2010) 2 O
(iEM2110)

Geheugencapaciteit

pagina 31

pagina 45

pagina 45

pagina 49

pagina 58
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Overzicht PowerLogic gamma
Meting van meerdere
kringen

Multifunctionele meetcentrales

Geavanceerde
energiemeting

BCPM

PM3200

PM5100 / PM5300 / PM8000
PM5500

ION7550 /
ION7650

Meetcentrale voor meerdere
vertrekken
IEC 61036 klasse 1

Meetcentrale
IEC 62053-22 klasse 0.5S
IEC 61557-12 PMD/Sx/
K55/0.5

Meetcentrale
IEC 62053-22 klasse 0.5S
IEC 62053-22 klasse 0.2S
(PM556x)
IEC 62053-24 klasse 1 / 2

Meting van energie en
basis PQ
IEC 61557-12
IEC 62053-22
IEC 61000-4-30 klasse S
IEC 62586 PQI-S
ANSI C12.20 klasse 0.2
PMD/Sx/K70/0.2

Meting van de energiekwaliteit
IEC 62052-11
IEC 62053-22/23, klasse 0.2S
IEC 61000-4-30

I, U, F, P, Q, S, PF, E (gemiddelde
waarden van vermogen en
stroom)

I, U, F, P, Q, S, PF, E,
gemiddelde waarden, THD
(behalve PM3200), Min/Max,
alarmen (behalve PM3200),
I/O (PM3210 en PM3255)

I, U, F, P, Q, S, PF, E, THD,
Min / Max, I/O, alarmen
(gemiddelde waarde
harmonischen, klok)

I, U, F, P, Q, S, PF, E, THD,
Min/Max, harmonischen,
alarmen, I/O (I, U
onevenwicht, gemiddelde
waarden, klok/kalender)

I, U, F, P, Q, S, PF, E (gemiddelde
waarden, maxima en minima)

Klasse 1 (actieve energie
aankomsten)

Klasse 0.5S (actieve energie) Klasse 0.5S (actieve
energie)
Klasse 0.2S (PM5500)

IEC 61053-22 klasse 0.2S
ANSI 12.20 klasse 0.2

Klasse 0.2S
(actieve energie)

Gemonteerd in een bord of een
koffer

DIN Rail
5 × 18 mm modules

Inbouwmontage of DIN-rail
montage
96 × 96 mm
(uitsnijding 92 x 92 mm)

Uitsnijding DIN 192 standaard
(186 × 186 mm)

Spanningsingangen
90-277 V AC L-N

480 V AC L-L (+20 %) /
690 V AC L-L /
277 V AC L-N (+20 %) /
400 V AC L-N
tot 1 MV AC met externe VT

57-400 V AC L-N 3P
(100-690 V AC L-L)

57-347 V AC-L-N
of 100-600 V AC L-L

TI strips voor vertrekken en
externe TI’s voor de aankomsten

Externe TI

Externe TI

Externe TI

Externe TI

1 voor de aankomst

1 (PM325x)

1 (PM5100 / PM5300)
2 (PM5500)

2

5

1 O (PM3210)
2 I / 2 O (PM3255)

1 O (PM5100)
2 I / 2 O (PM5300)
4 I / 2 O (PM5500)

Max. 27 DI, 9 DO
Max. 16 AI, 8AO

Tot 32 I/O

PM3255

256 kB (PM5300)
1,1 MB (PM5500)

512 MB

Tot 10 MB

pagina 93

pagina 64

Inbouwmontage
96 × 96 mm
(uitsnijding 92 x 92 mm)

pagina 71

pagina 79

pagina 86
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Overzicht PowerLogic gamma

Communicatie

Supervisie-software

Naam

LINK150

Com'X 200/210/510

StruxureWare
Power Monitoring

Functie

Modbus serieel naar
Modbus TCP/IP Gateway

Energieserver
Datalogger

Energiebeheer

Compatibele toestelen

Alle Modbus communicerende
toestellen.

Bijna alle Modbus communicerende
PowerLogic toestellen zijn
compatibel, samen met Smartlink,
Sepam, Micrologic, ...
Up-to-date lijst beschikbaar op
aanvraag. Ook Modbus toestellen
van derden kunnen probleemloos
worden geïntegreerd.

Bijna alle Modbus communicerende
PowerLogic toestellen zijn
compatibel, samen met Smartlink,
Sepam, Micrologic, ...
Up-to-date lijst beschikbaar op
aanvraag.

Webserver met standaard HTML pagina’s

Enkel voor configuratie

Com'X510: volledige ondersteuning
Com'X200/210: enkel voor
configuratie

Functies
RS-485 / Ethernet Gateway

Webserver met gepersonaliseerde HTML
pagina’s
Ogenblikkelijke gegevens
Historische gegevens

Com'X510: intern geheugen
Com'X200/210: export naar data
server

Automatische waarschuwing

Event notificatie naar Facility
Insights

Overzicht van alarmen en evenementen
Weergave van golfvormen
Geanimeerde gepersonaliseerde grafieken
Manuele en automatische rapporten

Karakteristieken
Ethernetpoorten
Modbus TCP/IP protocol

2 x 10/100 base-Tx poort
(Enkel switch mode)

2 x 10/100 base-Tx poort

RS-485 poorten
(2-draads / 4-draads)
Modbus

1 (RJ45)

1

Aantal rechtstreeks aangesloten toestellen

32

32 (64 via andere gateway)

RS-232 configuratiepoorten

1

Diversen

Connectiviteit serieel naar Ethernet Connectiviteit: Wifi, GPRS, serieel,
Ethernet

Installatie

DIN Rail

DIN Rail

pagina 114

pagina 107

pagina 118
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Gids voor productkeuze

Software, een hulpmiddel voor de werking van de site.
Een site kan worden vergeleken met een levend
organisme. De manager van het vermogenssysteem
controleert de veranderingen niet die een invloed
hebben op dit organisme, maar moet er wel voor
zorgen dat het de nodige energie blijft ontvangen.
De manager moet optreden als geneesheer van dit
organisme en preventieve maatregelen nemen, en om
het even welk probleem dat kan optreden
diagnosticeren en verhelpen. Hij moet de site dus in
goede gezondheid houden, maar zijn ingrepen mogen
geen secundaire gevolgen hebben. De managers
kunnen de oorzaken van de meeste problemen in
elektrische systemen diagnosticeren met software.

Algemene informatie over
software voor energiebeheer
Meer en meer apparaten kunnen communiceren.
Het aantal beschikbare metingen stijgt eveneens. Men heeft dus een tool nodig om
al deze informatie met succes te kunnen beheren.
Het hoofddoel van software is een vereenvoudiging van gecompliceerde sites zodat
mensen ze kunnen blijven beheren:
bb de site en de werking ervan begrijpelijk maken
bb het vermogenssysteem voelbaar en zichtbaar maken.

De rol van software
Alle metingen op één locatie
Alle gemeten waarden zijn toegankelijk via de pc.

Organisatie en gebruik van metingen
Bepaalde metingen worden georganiseerd, verwerkt of geïntegreerd in speciale
tools voor ze kunnen worden gebruikt.

Instelling van apparaten

Eenvoudige apparaten kunnen soms gewoon op hun frontpaneel worden ingesteld.
Een plaatselijke instelling van apparaten met geavanceerde functies is vaak moeilijk
en voor sommige functies zelfs onmogelijk.
Software vergemakkelijkt de instelling van apparaten in aanzienlijke mate.

Automatische taken

Software kan taken automatisch uitvoeren, getriggerd door:
b�een datum
b�een event
b�een alarm.
Deze taken zijn bestemd voor apparaten (reset, start of een bepaalde functie) of
systeemgebruikers (overdracht van een e-mail, b.v.).

Manuele opdrachten

Power monitoring software kan ook worden gebruikt om apparaten te sturen (b.v.
een vermogenschakelaar openen of sluiten).
Sommige besturing/monitoring functies (automatische ingreep op het elektrische
distributiesysteem) worden uitgevoerd door PLC's die geïntegreerd zijn in de
PowerLogic systeemarchitectuur.

Toegang via het Web

Informatie moet worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker en daarna
beschikbaar worden gemaakt voor deze gebruiker.
Software kan deze aanpassing uitvoeren door klantspecifieke rapporten voor te
bereiden.
Deze rapporten zijn dan toegankelijk via om het even welke pc op de site, met
behulp van een standaard Web browser.

Software en architectuur

Software moet voldoen aan een groot aantal vereisten:
b�single-user of multi-user werking
b�gegevensorganisatie volgens de gebruikerprofielen
b�aanpassing aan verschillende site topologieën
b�gegevensuitwisseling met andere systemen, enz.
Een enkel product volstaat niet voor dit grote aantal vereisten; er zijn dus meerdere
softwareproducten nodig.
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TI, Ip/5 A verhouding

Stroomtransformatoren

Ph
N

Ip
Primaire
kring

De stroomtransformator met verhouding Ip/5A geeft bij de secundaire een stroom
(Is) van 0 tot 5 A die evenredig is met de gemeten stroom bij de primaire (Ip).
Hierdoor kunnen ze in combinatie met de meetinstrumenten worden gebruikt:
n ampèremeters
n energiemeters
n meetcentrales
n controlerelais
n enz.

Is
Secundaire
kring
Meettoestel

Belasting

Toepassingsdiagram van een CT.

Als de primaire kring wordt geactiveerd, gaan de meetinstrumenten bijna dienst
doen als een kortsluiting die de secundaire spanning zeer laag houdt.
Deze spanning zal aanmerkelijk stijgen als de kortsluiting wordt verwijderd.

TI selectie - aspecten van het geleidervermogen
De keuze hangt af van het geleiderprofiel en de maximale intensiteit van het primaire
circuit.

TI met doorlaat van de primaire
Type geleider

Kabel

Gemengd, rails of kabels

Verticale of horizontale rails

Verticale rails

40 tot 250

150 tot 800

200 tot 4000

5000 tot 6000

Type C

Type M

Type D (1)

Type V

Voorgestelde
stroomtransformator en
montage

Stroombereik (A)
TI intern
profiel

MA

MB

MC

MD

VV
(1) Twee secundaire connectoren (parallelle interne bedrading - slechts een secundaire
wikkeling) voor een eenvoudigere kabeltoegang. 1 lateraal + 1 aan een uiteinde. Waarschuwing:
er mag slechts een connector tegelijk worden gebruikt.

Specifieke montage: gebruik van een cilinder

Een cilindervormig metalen afstandsstuk verzekert een correcte positionering van
de TI als de geleider of de TI niet loodrecht kunnen worden gepositioneerd.
Bevestigd door bout + moer.

TI met primaire verbinding door schroef en moer
(voorbeeld: gebruik van een cilinder met kabel)

METSECT5CYL1 (aluminium)

12
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Stroomtransformatoren

TI, Ip/5 A verhouding

TI selectie - Elektrisch aspect Ip/5 A
We raden aan om te kiezen voor de verhouding net boven de maximaal gemeten
stroom (In).

■

Voorbeeld:
In = 1103 A; gekozen verhouding = 1250/5.
Voor lage vermogens:
van 40/5 tot 75/5 en voor een toepassing met digitale toestellen raden we aan om te
kiezen voor een hoger vermogen, bijvoorbeeld 100/5.
Kleine vermogens zijn namelijk minder nauwkeurig en de meting van 40 A,
bijvoorbeeld, zal nauwkeuriger zijn met een TI 100/5 dan met een TI 40/5.

■

Specifiek geval van de motorstarter:
om de stroom van de motorstarter te meten, moet u kiezen voor een TI met primaire
stroom Ip = Id/2 (Id = stroom van de motorstarter).

■

Validering van het resultaat van de meting volgens
nauwkeurigheidsklasse
Dit betekent het controleren van de juiste aanpassing van de TI aan het aspect van
de nauwkeurigheidsklasse. De nauwkeurigheidsklasse wordt gespecifieerd in het
project. Het totale gedissipeerd vermogen van het meetcircuit (meter + kabels) mag
niet hoger liggen dan de gespecifieerde limiet van de TI. Deze limiet geldt voor
veschillende standaardklassen. Indien nodig moet de keuze van de
kabeldoorsnede, de TI of de meter worden aangepast om aan de vereisten te
voldoen.
Dwarsdoorsnede
koperkabel (mm²)

Vermogen per meter
dubbele kabel bij
20 °C (VA)

1
1
1,5
0,685
2,5
0,41
4
0,254
6
0,169
10
0,0975
16
0,062
Voor elke temperatuurvariatie van 10 °C
verhoogt het opgenomen vermogen door de
kabels met 4 %.

Toestel van
Schneider Electric
Ampèremeter
72 x 72 / 96 x 96
Analoge ampèremeter
Digitale ampèremeter
PM5000, PM800
PM3000

Verbruik van de
stroomingang (VA)
1,1
1,1
0,3
0,15
0,3

Toepassingsvoorbeeld
Projectspecificatie: 200 A, in kabel met Ø 27 mm, nauwkeurigheidsklasse 1.
Onze keuze valt op METSECT5MA020.
Voor deze TI, geselecteerd in de tabel op de volgende pagina, is het maximaal
aanvaardbaar vermogen gelijk aan 7 VA (voor "Nauwkeurigheidsklasse 1" die in het
project wordt gespecificeerd).
Type
intern
profiel

Kabels
(mm)

Rails
(mm)

Vermogen Referentie
Ip/5 A
(A)

Ø27

10 x 32
15 x 25

150
200
250
300
400

Nauwkeurigheidsklasse
0.5
1
3
Max. vermogen (VA)

MA
METSECT5MA015
METSECT5MA020
METSECT5MA025
METSECT5MA030
METSECT5MA040

3
4
6
8
10

4
7
8
10
12

-

Controle van de conformiteit van de meetketen:
■ PM3000 meetcentrale: 0,3 VA.
■ 4 meter dubbele kabels van 2,5 mm2: 0,41 x 4 = 1,64 VA.
Totaal: 0,3 + 1,64 = 1,94 VA (< 7 VA)
Besluit: deze TI is goed aangepast aangezien de nauwkeurigheidsklasse zelfs beter
is dan 1.

13
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Stroomtransformatoren

TI, Ip/5 A verhouding
Referenties

Voorstelling van de catalogusnummers

MET SE CT R FF XXX
Eerste teken = secundaire
stroom, R = 5 ampère

Laatste 3 tekens = primaire stroom/10

2 letters = vormfactor

Voorbeelden:
n METSECT5CC008 = 5 A secundair, enkel kabels, 75 A primair
n METSECT5MC080 = 5 A secundair, gemengd voor kabels en rails, 800 A primair.

Type C - stroomtransformator voor kabel
METSECT5CC•••

Type intern
profiel

Kabels
(mm)

Rails
(mm)

Kaliber
Ip/5 A
(A)

Referentie

Ø21

-

40
50
60
75
100
125
150
200
250

METSECT5CC004
METSECT5CC005
METSECT5CC006
METSECT5CC008
METSECT5CC010
METSECT5CC013
METSECT5CC015
METSECT5CC020
METSECT5CC025

CC

METSECT5MB•••

Type M - stroomtransformatoren voor kabel of stroomrail
MB
Ø26

12 x 40
15 x 32

250
300
400

METSECT5MB025
METSECT5MB030
METSECT5MB040

Ø27

10 x 32
15 x 25

150
200
250
300
400

METSECT5MA015
METSECT5MA020
METSECT5MA025
METSECT5MA030
METSECT5MA040

Ø32

10 x 40
20 x 32
25 x 25

250
300
400
500
600
800

METSECT5MC025
METSECT5MC030
METSECT5MC040
METSECT5MC050
METSECT5MC060
METSECT5MC080

Ø40

12 x 50
20 x 40

500
600
800

METSECT5MD050
METSECT5MD060
METSECT5MD080

MA

METSECT5MA•••

MC

MD

METSECT5MC•••

METSECT5MD•••

14
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TI, Ip/5 A verhouding

Stroomtransformatoren

Referenties

Algemene karakteristieken
Secundaire stroom Is (A)
Maximale nominale spanning Ue (V)
Frequentie (Hz)
Veiligheidsfactor (sf)

5
720
50/60
n 40 tot 4000 A: sf y 5
n 5000 tot 6000 A: sf y 10
Beschermingsgraad
IP20
n Tropenvast bereik
Bedrijfstemperatuur
n -25 °C tot +60 °C (1)
n Relatieve luchtvochtigheid > 95 %
n IEC 61869-2
Overeenstemming met normen
n VDE 0414
n Door klemmen voor kabelschoen
Secundaire verbinding (volgens model)
n Door tunnelklemmen
n Door schroeven
(1) Waarschuwing: sommige producten zijn beperkt tot +50 °C.

Montageplaat

DIN rail montage
Nauwkeurigheidsklasse
0.5

1

3

Afmetingen
BxHxD
(mm)

Bevestigingswijze

Toebehoren
Cilinder

Verzegelbare afdekking

Max. vermogen (VA)

2
2,5
3
4
5

1,25
1,25
1,5
2,5
3,5
4
5,5
6

1
1,5
2
2,5
3,5
4
5
6
7

44 x 65 x 30

n
n

Adapter voor DIN-rail.
Montageplaat.

METSECT5CYL1

Inbegrepen

3
4
6

4
6
8

-

60 x 85 x 43

n
n

Adapter voor DIN-rail.
Montageplaat.

-

METSECT5COVER

3
4
6
8
10

4
7
8
10
12

-

56 x 80 x 43

n
n

Adapter voor DIN-rail.
Montageplaat.

METSECT5CYL2

METSECT5COVER

3
5
8
10
12
10

5
8
10
12
15
12

-

70 x 95 x 45

n
n

Adapter voor DIN-rail.
Montageplaat.

-

METSECT5COVER

4
6
8

6
8
12

-

70 x 95 x 45

n
n

Adapter voor DIN-rail.
Montageplaat.

-

METSECT5COVER

Optie:
60 x 87 x 60

Optie:
56 x 82 x 60

Optie:
70 x 97 x 60

Optie:
70 x 97 x 60

15
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Stroomtransformatoren

TI, Ip/5 A verhouding
Referenties

PB112467.eps

Type V stroomtransformatoren voor verticale stroomrail
Type intern
profiel

Kabels
(mm)

Rails
(mm)

Kaliber
Ip/5 A
(A)

Referentie

-

55 x 165

5000
6000

METSECT5VV500 (1)
METSECT5VV600 (1)

VV

Type D - stroomtransformatoren voor verticale of horizontale
stroomrail - dubbele secundaire klemmen
-

32 x 65

200
250
400
500
600
800
1000
1250
1500

METSECT5DA020
METSECT5DA025
METSECT5DA040
METSECT5DA050
METSECT5DA060
METSECT5DA080
METSECT5DA100
METSECT5DA125 (1)
METSECT5DA150 (1)

-

38 x 127

1000
1250
1500
2000
2500
3000

METSECT5DB100
METSECT5DB125 (1)
METSECT5DB150 (1)
METSECT5DB200 (1)
METSECT5DB250 (1)
METSECT5DB300 (1)

-

52 x 127

2000
2500
3000
4000

METSECT5DC200 (1)
METSECT5DC250 (1)
METSECT5DC300 (1)
METSECT5DC400 (1)

-

34 x 84

1000
1250
1500

METSECT5DD100
METSECT5DD125 (1)
METSECT5DD150 (1)

-

54 x 102

1000
1250
1500
2000

METSECT5DE100
METSECT5DE125 (1)
METSECT5DE150 (1)
METSECT5DE200 (1)

-

38 x 102

1250
1500
2000

METSECT5DH125 (1)
METSECT5DH150 (1)
METSECT5DH200 (1)

PB112454.eps

METSECT5VV•••

PB112455.eps

DA

DB
METSECT5DB•••

PB112457.eps

PB112456.eps

METSECT5DA•••

DC

DD

METSECT5DC•••

METSECT5DD•••

DE

DH

(1) Bedrijfstemperatuur -25 °C tot +50 °C.
METSECT5DE•••

METSECT5DH•••
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TI, Ip/5 A verhouding

Stroomtransformatoren

Referenties

Nauwkeurigheidsklasse
0.5

1

3

Afmetingen
BxHxD
(mm)

Bevestigingsmode

Toebehoren

Verzegelbare afdekking

Cilinder

Max. vermogen
(VA)
60
70

-

-

177 x 242 x 110

n

Geïsoleerde
vergrendelschroef.

-

Inbegrepen

1
4
8
8
12
15
15
20

2
4
8
10
12
15
20
20
25

5
-

90 x 94 x 90

n

Geïsoleerde
vergrendelschroef.

-

Inbegrepen

6
8
10
15
20
25

10
12
15
20
25
30

-

99 x 160 x 58

n

Geïsoleerde
vergrendelschroef.

-

Inbegrepen

25
30
30
30

30
50
50
50

-

125 x 160 x 40

n

Geïsoleerde
vergrendelschroef.

-

Inbegrepen

10
12
15

15
15
20

-

96 x 116 x 58

n

Geïsoleerde
vergrendelschroef.

-

Inbegrepen

12
15
20
20

15
20
25
25

-

135 x 129 x 50

n

Geïsoleerde
vergrendelschroef.

-

Inbegrepen

12
12
20

15
15
25

-

98 x 129 x 40

n

Geïsoleerde
vergrendelschroef.

-

Inbegrepen

17
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TI, Ip/5 A verhouding

Stroomtransformatoren

Afmetingen

Afmetingen per type van intern profiel
CC

MB
63
43

60
37
30

70

Ø26

65

Ø21

85
33.5

27.5

MA

MC
65
45

70

63
43

56

95
41

80

Ø27
30.5

41

MD

DA
90
32

63
45

70

95

Ø40

90

65 94

40

40

DB

DC
99.6
38.2

87

125
55

87

128
160

127.2
160

40

40

18
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TI, Ip/5 A verhouding

Stroomtransformatoren

Afmetingen

Afmetingen per type van intern profiel
DD

DE
135
55

96.6
34.2

78.4

87

84.2

103
116

40

129

50

DH
98
40

68.4

103
129

40

VV
175

85.5

165

242
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TI, Ip/5 A verhouding

Stroomtransformatoren

Afmetingen toebehoren

Cilinders
METSECT5CYL1

METSECT5CYL2
Ø 26

Ø 21.5

45

32

26.5

21.5

M10

M8

Aluminium

Aluminium

Afdekkingen
METSECT5COVER
60.5

23.5

22

20
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Paneelmeters

Analoge ampèremeters en
voltmeters
voor DIN-rail
Functie
iAMP
De ampèremeters meten de door een stroomkring vloeiende stroom in ampère.
iVLT
De voltmeters meten het potentiaalverschil (spanning) van een stroomkring in volt.

Gemeenschappelijke karakteristieken
iAMP

iVLT

bbNauwkeurigheid: klasse 1.5.
bbVoldoet aan de normen IEC 60051-1, IEC 61010-1 en IEC 6100-4.
bbFerromagnetisch apparaat.
bbPseudo-lineaire schaal op 90°.
bbAmpèremeters (behalve ref. 16029):
vvaansluiting op afzonderlijk te bestellen TI met verhouding In/5
vvonderling verwisselbare wijzerplaten.
bbTemperatuur:
vvbedrijfstemperatuur: -25 °C tot +55 °C
vvreferentietemperatuur: 23 °C.
bbInvloed van de temperatuur op de nauwkeurigheid: ± 0,03 % / °C.
bbGebruiksfrequentie: 50/60 Hz.
bbVerbruik:
vviAMP: 1,1 VA
vviVLT ref. 16060: 2,5 VA
vviVLT ref. 16061: 3,5 VA.
bbConstante overbelasting:
vviAMP: 1,2 In
vviVLT: 1,2 Un.
bbMaximale overbelasting gedurende 5 s:
vviAMP: 10 In
vviVLT: 2 Un.
bbAansluiting: kooiklemmen voor draden met volle kern 1,5 tot 6 mm2.

Referenties
Type

Schaal

Aansluiting Afm. in modules
met TI
van 18 mm

Ref.

Neen

4

16029

X/5

4

16030

iAMP met rechtstreekse aansluiting
0-30 A
iAMP met aansluiting voor TI
Basisapparaat
(geleverd zonder wijzerplaat)
Wijzerplaat

16031

0-5 A
0-50 A

50/5

16032

0-75 A

75/5

16033

0-100 A

100/5

16034

0-150 A

150/5

16035

0-200 A

200/5

16036

0-250 A

250/5

16037

0-300 A

300/5

16038

0-400 A

400/5

16039

0-500 A

500/5

16040

0-600 A

600/5

16041

0-800 A

800/5

16042

0-1000 A

1000/5

16043

0-1500 A

1500/5

16044

0-2000 A

2000/5

16045

iVLT
0-300 V

4

16060

0-500 V

4

16061
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Paneelmeters

Digitale ampèremeters,
voltmeter en frequentiemeter
voor DIN-rail
Functie
iAMP
De ampèremeters meten de door een stroomkring vloeiende stroom (in Ampère).
iVLT
De voltmeters meten het potentiaalverschil (spanning) van een stroomkring (in Volt).
iFRE
De frequentiemeter meet de frequentie van een stroomkring (in Hertz).

Gemeenschappelijke karakteristieken
iAMP

bbVoedingsspanning: 230 V.
bbGebruiksfrequentie: 50/60 Hz.
bbDisplay met rode LED: 3 digits, hoogte 8 mm.
bbNauwkeurigheid (op volledige schaal): 0,5 % ± 1 digit.
bbVerbruik: max. 5 VA of 2,5 VA nominaal.
bbBeschermingsgraad:
vvIP40 aan de voorzijde
vvIP20 ter hoogte van de aansluitklemmen.
bbAansluiting: kooiklemmen voor draden tot 2,5 mm2.

Specifieke karakteristieken

iVLT

Ampèremeter 10 A met rechtstreekse aflezing
bbGemeten minimale waarde: 4 % van het kaliber.
bbVerbruik meetingang: 1 VA.
Multikaliberampèremeter
bbKalibers:
vvbij rechtstreekse aansluiting: 5 A
vvdoor middel van TI (niet bijgeleverd ) die op de voorkant van de ampèremeter kan
worden geparametreerd: 10, 15, 20, 25, 40, 50, 60, 100, 150, 200, 250, 400, 500,
600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 4000, 5000 A.
bbGemeten minimale waarde: 4 % van het kaliber.
bbVerbruik meetingang: 0,55 VA.
Voltmeter
bbRechtstreekse meting: 0…600 V.
bbIngangsimpedantie: 2 M.
bbGemeten minimale waarde: 4 % van het kaliber.

iFRE

Frequentiemeter
bbGemeten minimale waarde: 20 Hz.
bbGemeten maximale waarde: 100 Hz.
bbWeergave volledige schaal: 99,9 Hz.
Overeenkomstig aan de normen
bbVeiligheid: IEC/EN 61010-1.
bbElektromagnetische compatibiliteit EMC: IEC EN 65081-1 en IEC EN 65082-2.

Referenties
Type

Schaal

Aansluiting
met TI

Afm. in modules Ref.
van 18 mm

iAMP met
rechtstreekse aflezing

0-10 A

Neen

2

15202

Multikaliber-iAMP

0-5000 A

Naar gelang van
kaliber

2

15209

iVLT

0-600 V

2

15201

iFRE

20-100 Hz

2

15208
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Paneelmeters

Analoge ampèremeters en
voltmeter
72 x 72 voor paneelmontage
Functie
De meetapparaten 72 x 72 werden ontworpen voor een verzonken installatie in
deuren of afdekplaten van wandkasten of kasten.
AMP
De ampèremeters meten de door een stroomkring vloeiende stroom (in Ampère).
VLT
De voltmeter meet het potentiaalverschil (spanning) van een stroomkring (in Volt).

AMP voor standaard voeding

AMP voor motorstarter

Gemeenschappelijke karakteristieken

bbNauwkeurigheid: klasse 1,5.
bbVoldoet aan de normen IEC 60051-1, IEC 61010-1 en IEC 61000-4.
bbFerromagnetisch apparaat.
bbSchaallengte: 62 mm op 90°.
bbMontage in wandkast of kast.
bbBeschermingsgraad: IP52.
bbMaximale werkingspositie: 30° / verticaal.
bbTemperatuur:
vvbedrijfstemperatuur: -25 °C tot +50 °C
vvreferentietemperatuur: 23 °C.
bbInvloed van de temperatuur op de nauwkeurigheid: ± 0,003 % / °C.
bbGebruiksfrequentie: 50/60 Hz.

Specifieke karakteristieken AMP

bbVereist een afzonderlijk te bestellen TI In/5
bbAfzonderlijk te bestellen onderling verwisselbare wijzerplaten.
bbVerbruik: 1,1 VA.
bbConstante overbelasting: 1,2 In.
bbMaximale overbelasting gedurende 5 s: 10 In.

Specifieke karakteristieken VLT
VLT

bbVerbruik: 3 VA.
bbConstante overbelasting: 1,2 Un.
bbMaximale overbelasting gedurende 5 s: 2 Un.

Referenties
Type

Schaal

Aansluiting op TI

Ref.

X/5

16004

0-50 A

50/5

16009

0-100 A

100/5

16010

0-200 A

200/5

16011

0-400 A

400/5

16012

0-600 A

600/5

16013

0-1000 A

1000/5

16014

0-1250 A

1250/5

16015

0-1500 A

1500/5

16016

0-2000 A

2000/5

16019

X/5

16003

0-30-90 A

30/5

16006

0-75-225 A

75/5

16007

0-200-600 A

200/5

16008

AMP voor standaard voeding
Basisapparaat
(geleverd zonder wijzerplaat)
Wijzerplaat 1,3 In

AMP voor motorstarter
Basisapparaat
(geleverd zonder wijzerplaat)
Wijzerplaat 3 In

VLT
0-500 V

16005
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Paneelmeters

Analoge ampèremeters en
voltmeter
96 x 96 voor paneelmontage
Functie
De meetapparaten 96 x 96 werden ontworpen voor een verzonken installatie in
deuren of afdekplaten van wandkasten of kasten.
AMP
De ampèremeters meten de door een stroomkring vloeiende stroom (in Ampère).
VLT
De voltmeter meet het potentiaalverschil (spanning) van een stroomkring (in Volt).

Gemeenschappelijke karakteristieken

AMP voor standaard voeding

bbNauwkeurigheid: klasse 1.5.
bbVoldoet aan de normen IEC 60051-1, IEC 61010-1 en IEC 61000-4.
bbFerromagnetisch apparaat.
bbSchaallengte: 80 mm op 90°.
bbMontage in wandkast of kast.
bbBeschermingsgraad: IP52.
bbMaximale werkingspositie: 30° / verticaal.
bbTemperatuur:
vvbedrijfstemperatuur: -25 °C tot +50 °C
vvreferentietemperatuur: 23 °C.
bbInvloed van de temperatuur op de nauwkeurigheid: ± 0,003 % / °C.
bbGebruiksfrequentie: 50/60 Hz.

Specifieke karakteristieken AMP

AMP voor motorstarter

bbVereist een afzonderlijk te bestellen TI In/5
bbAfzonderlijk te bestellen onderling verwisselbare wijzerplaten.
bbVerbruik: 1,1 VA.
bbConstante overbelasting: 1,2 In.
bbMaximale overbelasting gedurende 5 s: 10 In.

Specifieke karakteristieken VLT

bbVerbruik: 3 VA.
bbConstante overbelasting: 1,2 Un.
bbMaximale overbelasting gedurende 5 s: 2 Un.

Referenties
Type

Schaal

Aansluiting op TI

Ref.

X/5

16074

AMP voor standaard voeding
VLT

Basisapparaat
(geleverd zonder wijzerplaat)
Wijzerplaat 1,3 In

0-50 A

50/5

16079

0-100 A

100/5

16080

0-200 A

200/5

16081

0-400 A

400/5

16082

0-600 A

600/5

16083

0-1000 A

1000/5

16084

0-1250 A

1250/5

16085

0-1500 A

1500/5

16086

0-2000 A

2000/5

16087

0-2500 A

2500/5

16088

0-3000 A

3000/5

16089

0-4000 A

4000/5

16090

0-5000 A

5000/5

16091

0-6000 A

6000/5

16092

X/5

16073

AMP voor motorstarter
Basisapparaat
(geleverd zonder wijzerplaat)
Wijzerplaat 3 In

0-30-90 A

30/5

16076

0-75-225 A

75/5

16077

0-200-600 A

200/5

16078

VLT
0-500 V

16075
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Paneelmeters

Omschakelaars CMA en CMV
48 x 48 voor paneelmontage

Functie
De omschakelaars 48 x 48 werden ontworpen voor een verzonken installatie in
deuren of afdekplaten van wandkasten of kasten
CMA
De ampèremeteromschakelaar maakt het mogelijk de stromen van een 3-fasige
stroomkring achtereenvolgens te meten met één enkele ampèremeter
(die gebruik maakt van stroomtransformatoren).
CMA

CMV
Deze voltmeteromschakelaar maakt het mogelijk de spanningen (tussen fasen
onderling en tussen fasen en nulleider) van een 3-fasige stroomkring
achtereenvolgens te meten met één enkele voltmeter.

Gemeenschappelijke karakteristieken

CMV

bbDuurzaamheid:
vvelektrisch: 100.000 schakelingen
vvmechanisch: 2.000.000 schakelingen.
bbAgNi-contact.
bbBedrijfstemperatuur: -25 °C tot +50 °C.
bbVoldoet aan de normen IEC / EN 60947-3
bbBeschermingsgraad:
vvIP65 aan de voorzijde
vvIP20 ter hoogte van de aansluitklemmen.

Referenties
Type

Kaliber
(A)

CMA

20

CMV

Spanning
(V AC)
500

Aantal
standen

Ref.

4

16017

7

16018

Aansluiting

CMA.

CMV.
Stand voor 3 fase-nulleider spanningen + 3 fase-fase spanningen
Nota: na aansluiting de voorbekabeling niet verwijderen
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Paneelmeters

Omschakelaars iCMA en iCMV
voor DIN-rail

Functie
iCMA
Deze ampèremeteromschakelaar met 4 standen maakt het mogelijk de stromen van
een 3-fasige stroomkring achtereenvolgens te meten met één enkele ampèremeter
(die gebruik maakt van stroomtransformatoren).
iCMV
Deze voltmeteromschakelaar met 7 standen maakt het mogelijk de spanningen
(tussen fasen onderling en tussen fasen en nulleider) van een 3-fasige stroomkring
achtereenvolgens te meten met één enkele voltmeter.
iCMA

iCMV

Gemeenschappelijke karakteristieken

bbDraaibediening.
bbMax. gebruiksspanning: 440 V 50/60 Hz
bbNominale thermische stroomsterkte: 10 A.
bbBedrijfstemperatuur: -20 °C tot +55 °C.
bbOpslagtemperatuur: -25 °C tot +80 °C.
bbElektrische duurzaamheid (AC21A-3 x 440 V): 2.000.000 schakelingen.
bbMechanische duurzaamheid: 1.000.000 schakelingen.
bbBeschermingsgraad:
vvIP66 aan de voorzijde
vvIP20 ter hoogte van de aansluitklemmen.
bbAansluiting: klemmen met verbindingsbruggen met onverliesbare schroef,
voor draad tot 1,5 mm2.
bbOvereenkomstig aan de normen IEC / EN 60947-3.

Referenties
Type

Kaliber
(A)

Spanning
(V AC)

Afmetingen
in modules
van 18 mm

Ref.

iCMA

10

415

2

15126

iCMV

10

415

2

15125

Aansluiting

iCMA.

iCMV.

26
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Paneelmeters

Urentellers iCH / CH

Functie
Elektromechanische teller van de bedrijfsuren van een machine of een elektrische
uitrusting, bijvoorbeeld om de precieze bedrijfstijd te kennen en te weten wanneer
de apparatuur een onderhoudsbeurt moet krijgen.

Gemeenschappelijke karakteristieken

bbElektromechanische weergave.
bbMaximale weergave: 99999,99 uren.
bbNauwkeurigheid: 0,01 %.
bbZonder nulstelling.
bbOpslagtemperatuur: -25 °C tot +85 °C.
bbAansluiting: kooiklemmen voor draad tot 2,5 mm2.

Specifieke karakteristieken
iCH "DIN"

iCH "DIN"
bbVerbruik: 0,15 VA.
bbGebruikstemperatuur: -10 °C tot +70 °C.
bbMontage op DIN-rail.
CH "48 x 48"
bbVerbruik:
vv15607: 0,25 VA
vv15608: 0,15 VA
vv15609: 0,02 VA tot 12 V en 0,3 VA tot 36 V.
bbGebruikstemperatuur: -20 °C tot +70 °C.
bbBeschermingsgraad: IP65 aan de voorzijde.
bbMontage in het frontpaneel van verdeelborden.

Referenties
CH "48 x 48"

Type

Spanning
(V)

Afmetingen
in modules
van 18 mm

Ref.

iCH "DIN"

230 V AC ±10% / 50 Hz

2

15440

CH "48 x 48"

24 V AC ±10% / 50 Hz

15607

230 V AC ±10% / 50 Hz

15608

12 tot 36 V DC

15609

Aansluiting
Aansluiting

CH

CH
2

Belasting

iCH "DIN".

3

+

-

Belasting

iCH "48 x 48".
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Paneelmeters

Pulsteller iCI

Functie
Elektromechanische teller voor het tellen van de impulsen afkomstig van:
energietellers, temperatuuroverschrijdingsdetectoren, personentellers,
snelheidsmeters,…

Gemeenschappelijke karakteristieken

iCI

bbVoedings- en telingangsspanning: 230 V AC, 50/60 Hz.
bbVerbruik: 0,15 VA.
bbMaximale weergave: 9.999.999 impulsen.
bbZonder nulstelling.
bbTeleigenschappen:
vvminimale impulsduur: 50 ms
vvminimale duur tussen 2 impulsen: 50 ms.
bbOpslagtemperatuur: -25 °C tot +85 °C.
bbGebruikstemperatuur: -10 °C tot +70 °C.
bbAansluiting: kooiklemmen voor draad tot 2,5 mm2.

Referentie
Type

Afmetingen
in modules
van 18 mm

Ref.

iCI

2

15443

Aansluiting
Aansluiting
CI
2 3

Belasting

CI
2 3

kWh

Belasting

28
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Paneelmeters

Ampèremeters, voltmeters,
omschakelaars, urentellers,
pulsteller

Afmetingen

Analoge ampèremeters en voltmeters

Digitale ampèremeters, voltmeter en frequentiemeter

DIN-rail omschakelaars iCMA en iCMV

Analoge ampèremeters en voltmeter 72 x 72

Analoge ampèremeters en voltmeter 96 x 96

29
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Paneelmeters

Ampèremeters, voltmeters,
omschakelaars, urentellers,
pulsteller

Afmetingen

Omschakelaars 48 x 48 CMA en CMV

(met adapter)
Pulsteller iCI en urenteller iCH

Urentellers CH 48 x 48

30
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Meting en bewaking van de
belasting

PowerTag

IEC 61557-12 PMD/DD/K55/1

A9MEM1540

A9MEM1521

A9MEM1541

A9MEM1522

A9MEM1542

Testsoftware: Acti 9 Smart Test

bb Test van elektrische stroom
(bekabeling van de aangesloten
apparaten)
bb Communicatietest van de apparaten:
Modbus, radio, analoog en met impulsen.
bb Opmaak van een verslag van de volledige test
(Excel, pdf) met de Modbus communicatieregisters
voor de gemakkelijke integratie in een
supervisiesysteem
bb Compatibel met Windows XP, Windows 7,
Windows 8, Windows 10
bb Te downloaden van: schneider-electric.com

De PowerTag zijn modules voor de meting van elektrische grootheden op 1P+N, 3P,
3P+N netten.
Ze worden direct op apparaten van de serie Acti 9 of Multi 9 gemonteerd met een
tussenafstand van 18 mm en tot 63 A.

Functies

Gecombineerd met de Acti 9 Smartlink SI B (Ethernet) of Acti 9 Smartlink SI D
(Ethernet) via radiofrequentie-communicatie, meten de PowerTag sensoren
volgens de IEC norm 61557-12 de volgende grootheden:
bb Gecumuleerde actieve energie, totaal en gedeeltelijk (kWh).
bb Effectieve waarden:
vv enkelvoudige en samengestelde spanningen (V),
vv fasestromen (A),
vv actieve vermogens, totaal en per fase (W),
vv vermogensfactor.
Ze worden stroomop- en stroomafwaarts van een beveiligingsapparaat
geïnstalleerd en meten de grootheden die nuttig zijn voor de diagnose van de
betrokken kring.
Instelling van de parameters
bb Herkenning van het apparaat in de Acti 9 Smart Test instelling software: om de
herkenning te vergemakkelijken, knippert het product in het bord tijdens de instelling
van de parameters.
bb Toevoeging van specifieke gegevens in de Acti 9 Smart Test (naam van de
belasting, gebruik van de energie, etiket ééndraadskring).
bb Mogelijkheid van instelling op nul of op een bepaalde waarde van de
deelenergiemeters via de software.
Integratie in Acti 9 Smartlink
bb Gebruik van een draadloze interface om de gegevens door te geven:
vv Acti 9 Smartlink SI B (Ethernet) voor een volledige oplossing voor meting,
bewaking en besturing,
vv Acti 9 Smartlink SI D (Ethernet) voor een oplossing voor meting en bewaking
alleen.
bb Systeemeigen visualisering op de ingebedde webpagina's van Smartlink van de
door de PowerTag sensoren gemeten grootheden.
bb Bewaking van de belasting
vv bij een spanningsverlies stuurt de sensor een alarm,
vv vooralarmen op voorgedefinieerde (50%, 80%) of gepersonaliseerde drempels
(drempels voor stromen, vermogens, spanningen, gecumuleerde energie).
bb Alarmbeheer op drempels voor stromen/spanningen/belastingsniveaus via e-mail.
bb Visualisering van de alarmen en vooralarmen op de ingebedde webpagina's van
Smartlink.
bb Gemakkelijke integratie in een basissysteem van Com'X200, Com'X 510 en
andere Schneider Electric software en systemen van derden voor het technische
beheer van gebouwen dankzij het verslag van Acti 9 Smart Test in het Excel formaat.
Dit verslag levert op een dynamische manier alle Modbus registers, met de bits en
betekenissen van deze registers voor een gemakkelijke integratie in de software.
bb Aflezing op afstand mogelijk via de bewakingspagina van Smartlink.

Referenties
PowerTag
Montagetype

Ref.

1P+N

Type

Boven

A9MEM1521

3P
3P+N

Onder
Boven en onder
Boven
Onder

A9MEM1522
A9MEM1540
A9MEM1541
A9MEM1542
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Meting en bewaking van de
belasting

PowerTag (vervolg)

Meting, bewaking en besturing
Acti 9 Smartlink SI B (Ethernet)

Ingebedde webpagina's

bb Weergave van de metingen
bb Beheer en weergave van de
alarmen
bb Sturen van e-mails

Geïntegreerde
Modbus gateway

Kanalen voor besturing

bb Contactoren, OF/SD, analoge sensoren

Compatibele producten

Automaten en schakelaars met enkelvoudige
klem en een tussenafstand van 18 mm, kalibers
gelijk aan of kleiner dan 63A:

bb Acti 9: iC60/iID/iSW (< 63 A)
/iSW-NA/Reflex iC60
bb Multi9: C60/ID/ISW/I-NA

PowerTag

bb Radiofrequentie-communicatie
bb Tot 20 aangesloten sensoren

Meting en bewaking alleen
Acti 9 Smartlink SI D (Ethernet)

Ingebedde webpagina's

bb Weergave van de metingen
bb Beheer en weergave van de
alarmen
bb Sturen van e-mails

PowerTag

bb Radiofrequentie-communicatie
bb Tot 20 aangesloten sensoren
bbInstallatie op DIN rail
bb Voeding 230 V AC

Compatibele producten

Automaten en schakelaars met
enkelvoudige klem en een
tussenafstand van 18 mm, kalibers
gelijk aan of kleiner dan 63A:

bb Acti 9: iC60/iID/iSW (< 63 A)/
iSW-NA/Reflex iC60
bb Multi9: C60/ID/ISW/I-NA
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Meting en bewaking van de
belasting

PowerTag (vervolg)

Technische karakteristieken
Hoofdkarakteristieken
Nominale spanning

Un

Fase-Nulleider

230 V AC ± 20%

Fase-Fase

400 V AC ± 20%

Frequentie
Maximale gebruiksstroom

50/60 Hz
Imax

63 A

Verzadigingsstroom

130 A

Maximaal verbruik

y 2 VA

Aanloopstroom

Ist

40 mA

Basisstroom

Ib

10 A

Aanvullende karakteristieken
Bedrijfstemperatuur

-25°C tot +60°C

Opslagtemperatuur

-40°C tot +85°C

Overspanningscategorie

Volgens IEC 61010-1

Cat. III

Meetcategorie

Volgens IEC 61010-2-30

Cat. III

Vervuilingsgraad

3

Hoogte

y 2000 m

Beschermingsgraad

Enkel apparaat

IP20

IK

05

Kanalen

Volgens IEEE 802.15.4

11 tot 26

Uitgestraald isotroop vermogen

Vermogen (EIRP)

0 dBm

Voor 1 apparaat

Transmissie van
berichten om de 5
seconden

Radiofrequentie-communicatie
ISM band 2,4 GHz

2,4 GHz tot 2,4835 GHz

Maximale transmissietijd

< 5 msec

Bezetting van het kanaal

Karakteristieken van de meetfuncties
Functie

Prestatiecategorie
volgens IEC 61557-12

Actief vermogen

P

1

9 W tot 63 kW

Actieve energie

Ea

1

Totaal en gedeeltelijk
0 tot 99999999,9 kWh

Stroom

I

1

2 A tot 63 A

Spanning

U

0,5

Un ± 20%

Vermogensfactor

PFA

1

0 tot 1
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Meting en bewaking van de
belasting

PowerTag (vervolg)

Aansluiting
Striplengte Koperen kabels

18 mm(*)
18 mm

Stijve

Soepele

Soepele met draadhuls

1,5 tot 16 mm2 2 x 1,5 tot 2,5
mm2
-

1,5 tot 16 mm2 2 x 1,5 tot 2,5
mm2
-

-

-

1,5 tot 16 mm2 2 x 1,5 tot 2,5
mm2

bb Montage met draadhuls van 18 mm aanbevolen.
bb (*) Zonder draadhuls moeten de op de betrokken producten aangeduide striplengten worden
gerespecteerd bij de montage.

Afmetingen (mm)

42.2

42.7

42.2

4.6 10.4

4.6 10.4
18

18
16

16

16.5

35.4

1P+N

42.7

16.5

53.4

3P

42.2

42.7

4.6 10.4
18

16

16.5

71.1

3P+N

Gewicht (g)
PowerTag
Type
1P+N
3P
3P+N

17,5
28
35
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Acti 9 Smartlink

IEC/EN 61131-2
Het Acti 9 communicatiesysteem Smartlink SI B Ethernet is een open systeem voor
de meting, balancering, bewaking en besturing op afstand van de eindverdeling.
Het systeem biedt de volgende mogelijkheden:
bb Het volgen van alarmdrempels voor stromen, spanningen, vermogensfactor,
uitschakelingen, vermogens, verbruik, en hun verzending via e-mail.
bb De integratie met Facility Hero.com voor de ontvangst in één enkel
berichtencentrum van alle alarmen van de volledige installatie op een smartphone
applicatie, het webbeheer voor het onderhoud van de installatie (GMAO).
bb De controle en de besturing via webpagina's van de belasting, de energie en de
vermogens per zone en per gebruik.
bb Uniek toegangspunt om een volledig overzicht te hebben van de status van de
elektrische verdeling van het bord (metingen, status van de beveiligingen,
temperatuur, verbruik, alarmen, besturing).
bb De overdracht via het Modbus protocol (Ethernet) van alle gegevens en
besturingen in real time.

Functies

Overdracht van de verzamelde gegevens via de Acti 9 apparaten
bb Automaten, differentieelschakelaars:
vv open/gesloten, uitgeschakeld status,
vv aantal cycli opening/sluiting,
vv aantal uitschakelingen.
bb Contactoren, teleruptoren, Reflex iC60:
vv besturing van opening, sluiting,
vv open/gesloten status,
vv aantal cycli opening/sluiting,
vv totale werkingsduur van de belasting (apparaat gesloten).
bb Remote Control Reflex iC60:
vv openingsopdracht,
vv sluitingsopdracht,
vv open/gesloten status van de contactor,
vv open/gesloten status van de automaat,
vv aantal cycli opening/sluiting,
vv totale werkingsduur van de belasting.
bb Impulsmeters (energie, water, gas, ...) :
vv aantal geregistreerde impulsen,
vv instelling parameters van het impulsgewicht (standaard: 10 Wh),
vv totaal geregistreerd verbruik,
vv mogelijkheid van nulstelling van de energiemeters.
bb In-/uitgangen alles of niets.
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Acti 9 Smartlink (vervolg)

Functies (vervolg)

Overdracht van de verzamelde aanvullende gegevens via Acti 9 Smartlink SI B
Ethernet
bb Modbus Slave energiemeters: Acti 9 Smartlink SI B Ethernet gedraagt zich als een
Modbus gateway.
bb Analoge sensoren:
vv sensor voor CO2,
vv helderheidssensor,
vv vochtigheidssensor,
vv temperatuursensor,
vv elke sensor die compatibel is met 0-10 V of 4-20 mA.
bb Draadloze PowerTag energiemeters:
vv totale en gedeeltelijke energie,
vv actief vermogen, spanning fase/fase, fase/nulleider,
vv stromen I1, I2, I3,
vv vermogensfactor,
vv gegevens over spanningsverlies en overbelastingen.
Alle gegevens worden opgeslagen: aantal cycli, verbruik, werkingstijd, zelfs in geval
van stroomonderbreking.
De Acti 9 Smartlink kan ook gegevens uitwisselen met elk apparaat met ingangen/
uitgangen alles of niets 24 V DC (bijv.: laagspanningscontacten 29452 voor positie
van de Compact NSX).
Bij het onder spanning plaatsen, past de Acti 9 Smartlink Modbus Slave zich
automatisch aan aan de communicatieparameters van de Modbus Master (PLC,
bewaker, ...).

Installatie

bb Montage in de borden:
vv breedte 24 modules per rij,
vv minimale hartafstand tussen rails 150 mm.
bb Montage op:
vv DIN rail met montagekit A9XMFA04,
vv Linergy FM 80 A, geleverd met clips, A9XMLA02
vv Linergy FM 200 A, met montagekit A9XM2B04,
vv achterwand van de kast met montagekit A9XMBP02,

Testsoftware: Acti 9 Smart Test

bb Test van elektrische stroom (bekabeling
van de aangesloten apparaten)
bb Communicatietest van de apparaten
Modbus, radio, analoog en met impulsen.
bb Opmaak van een verslag van de
volledige test (Excel, pdf) met de Modbus
communicatieregisters voor de gemakkelijke
integratie in een supervisiesysteem
bb Compatibel met Windows XP, Windows 7,
Windows 8, Windows 10
bb Te downloaden van: schneider-electric.com

Test

bb De communicatie- en bedradingstest van de aangesloten apparaten kan worden
uitgevoerd met de Acti 9 Smart Test software.
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Acti 9 Smartlink (vervolg)

Referenties
Acti 9 Smartlink
Type

Set van
1
1
1
1
2

A9XMZA08

1

A9XCATM1

6
6
6
6

A9XCAS06
A9XCAM06
A9XCAH06
A9XCAL06

870 mm
4000 mm

6
1

A9XCAU06
A9XCAC01

Connectoren

5-pins connectoren (Ti24)

12

A9XC2412

Montagekit

DIN rail (4 voeten, 4 banden, 4 adapters)
Linergy FM 200 A (4 adapters)
Achterwand van de kast (2 hoekstukken)
Clips voor Linergy FM 80 A (2 clips)

1
1
1
1

A9XMFA04
A9XM2B04
A9XMBP02
A9XMLA02

Acti 9 Smartlink SI B Ethernet
Geleverd met
4-pins connector voor analoge ingangen
Modbus connector
Voedingsconnector 24 V DC
Clips voor montage op Linergy FM 80
Toebehoren
Verbindingskabels USB / Modbus voor Acti 9 Smartlink test
Geprefabriceerde kabels
Met 2 connectoren
100 mm
160 mm
450 mm
870 mm

Acti 9 Smartlink SI B Ethernet

Met 1 connector

24V
Q
I2
I1
0V

A9XCAU06
Reserveonderdelen

Connecteerbare apparaten
Met interface Ti24
Referentie

Beschrijving

iACT24

Type

A9C15924

iATL24

A9C15424

iOF+SD24

A9A26897

OF+SD24

A9N26899

RCA iC60

Hulpelement besturing en signalering laag niveau voor
contactoren iCT
Hulpelement besturing en signalering laag niveau voor
teleruptoren iTL
Hulpelement signalering laag niveau voor iC60, iID, ARA,
RCA, iSW-NA
Hulpelement signalering laag niveau voor C60, C120,
DPN, RCCB/ID, C60H-DC
Remote control auxiliary RCA met interface Ti24

Zie catalogus
32AC197N pag. 138
Zie catalogus
Remote control Reflex iC60 met Ti24 interface
32AC197N pag. 143

Reflex iC60

Zonder interface Ti24
Energiemeters met impulsuitgang bijv.: iEM2000T
Impulsmeters die voldoen aan de norm IEC 62053-21
Signaleringslampjes 24 V DC gamma Harmony type XVL
Alle belastingen lager dan 100 mA, 24 V DC
Timers, thermostaten, tijdschakelaars, uitschakelaars
Elk hulpcontact 24 V DC, IEC 61131-2 type 1

Met Modbus connector
Energiemeters: iEM3150, iEM3250, iEM3350, iEM3155, iEM3255, iEM3355, alle apparatuur
Modbus Slave RS485

Met draadloze connector
Draadloze PowerTag energiesensoren

Met analoge uitgangen
Elke sensor compatibel 0-10 V en 4-20 mA (temperatuur, vochtigheid, helderheid, enz.)
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Voorbeeld van installatie
Ethernet verbinding

bb Ethernet 10/100 MB, Modbus TCP server

Modbus Master

Draadloze communicatie

bb Acti 9 Smartlink SI B Ethernet

bb Geen bijkomende bekabeling
bb Tot 20 aangesloten sensoren

Analoge ingangen

bb 2 analoge ingangen 0-10 V of
4-20 mA, voorbeeld: aansluiting van
een temperatuursensor

Modbus Slave

Modbus communicatie

bb Acti 9 Smartlink Modbus Slave

Geprefabriceerde kabels

bb Vereenvoudigde bekabeling
bb Snel en zeker

bb Tot 8 Acti 9 Smartlink Modbus
Slave of andere aangesloten
Modbus Slaves

Verbinding met het Ethernet netwerk

Acti 9 Smartlink SI B beschikt over een ingebedde webserver voor de visualisering
van gegevens over de status van de automaten, de energiemeters, de vermogens
en de alarmen in real time.
Manuele besturing is ook mogelijk via de webpagina.

bbDe webserver laat toe de parametrering van de verbinding met de servers van
het netwerk (SNTP, SMTP) en van de parametrering van de e-mails van de
belastingen en van de verbinding met de Facility Hero.com service mogelijk.
38
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Acti 9 Smartlink SI B Ethernet (A9XMZA08)
Connector Ti24
7 kanalen ingang/uitgang
Aan de ingang beveiligd tegen
polariteitsomkering
Aan de uitgang beveiligd door
stroombegrenzing
bb Pin1: 0 V
bb Pin2: I1 Ingang 1
bb Pin3: I2 Ingang 2
bb Pin4: Uitgang Q
bb Pin5: +24 V DC

Voedingsconnector
24 V DC

Ethernet connector

100 Base T - RJ45

Beveiligd tegen
polariteitsomkering
bb Pin1: 0 V
bb Pin2: +24 V DC

Signalering

bb Signalering van de werking van het
communicatiesysteem en van de status
van de Acti 9 Smartlink Ethernet

Analoge connector

2 instelbare ingangen: 0-10 V of
4-20 mA
bb Pin1: 0 V
bb Pin2: AI1 Ingang 1
bb Pin3: AI2 Ingang 2
bb Pin4: +24 V DC

Connector seriële poort

20 PowerTag energiesensoren

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

Radiofrequentie-communicatie
bb ISM band 2,4 GHz (2,4 GHz tot
2,4835 GHz)
bb Kanalen 11 tot 16 volgens
IEEE 802.15.4

Opmerking: Acti9 Smartlink SI B Ethernet en de
PowerTags moeten in hetzelfde bord worden
geïnstalleerd
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Technische karakteristieken
Voeding
Nominaal
Maximale stroom bij ingang
Maximale inschakelstroom

24 V DC ± 20%
1,5 A
3A

Meter
Capaciteit

232 impulsen per ingang

Ingangskarakteristieken
Aantal kanalen

Ingangstype
Maximale lengte van de kabels
Nominale spanning
Spanningslimieten
Nominale stroom
Maximale stroom
Filtertijd

Acti 9 Smartlink Modbus Slave
(A9XMSB11)
Acti 9 Smartlink SI B Ethernet
(A9XMZA08)

Bij status 1
Bij status 0

Isolatie
Bescherming tegen omkeerspanning

11 kanalen van 2 ingangen
7 kanalen van 2 ingangen
Stroomcollector type 1 IEC 61131-2
500 m
24 V DC
24 V DC ± 20%
2,5 mA
5 mA
2 msec
2 msec
Geen isolatie tussen de kanalen
Ja

Uitgangskarakteristieken
Aantal uitgangskanalen

Uitgangstype
Maximale lengte van de kabels
Nominale spanning
Filtertijd

Acti 9 Smartlink Modbus Slave
(A9XMSB11)
Acti 9 Smartlink SI B Ethernet
(A9XMZA08)

Spanning
Maximale stroom
Bij status 1
Bij status 0

Spanningsval (spanning bij status 1)
Maximale inschakelstroom
Lekstroom
Beveiliging tegen overspanningen

11
7
Stroombron 24 V DC - 0,1 A
500 m
24 V DC
100 mA
2 msec
2 msec
max. 1 V
500 mA
0,1 mA
33 V DC

Omgevingskarakteristieken
Temperatuur
Tropenvastheid
Weerstand tegen spanningsvallen
Beschermingsgraad
Vervuilingsgraad
Hoogte
Immuniteit tegen trillingen
Immuniteit tegen schokken
Immuniteit tegen elektrostatische ontladingen

In werking
Bij opslag

In werking
Volgens IEC 60068.2.6
Volgens IEC 60068.2.2 7
Volgens IEC 61000-4-2

Immuniteit tegen elektromagnetische stralingsvelden Volgens IEC 61000-4-3
Immuniteit tegen kortstondige piekspanningen
Volgens IEC 61000-4-4
Immuniteit tegen geïnduceerde magnetische velden
Immuniteit tegen magnetische velden van de
netwerkfrequentie
Weerstand tegen corrosieve omgevingen
Vuurbestendigheid

Volgens IEC 61000-4-6
Volgens IEC 61000-4-8
Volgens IEC 60721-3-3
Voor de delen onder spanning
Voor de andere delen

Zoutnevel
Milieu

Volgens IEC 60068.2.52

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

Karakteristieken van de geprefabriceerde kabels
Doorslagvastheid
Minimale weerstand bij ontkoppelen

1 kV / 5 min
20 N

Elektromagnetische compatibiliteit
Referentienormen

Immuniteit

EN 55024

Emissie

EN 55022

Radiospectrum
(radio spectrum Matters "ERM")

EN 300328
EN 301489-1
EN 301489-17
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Technische karakteristieken (vervolg)
Karakteristieken van de Ethernet verbinding
Verbinding
Protocol

Ethernet 10/100 MB
Modbus TCP server
http (webpagina's)
Statisch en dynamisch (standaard geleverd in dynamische modus)

Adresseringsmodus

Gateway karakteristieken
Protocol
Aantal Modbus Slaves
Modbus adresbereik

Modbus TCP/IP -> Modbus SL
8
1 tot 247

Karakteristieken van de Modbus Master verbinding
Verbinding
Overdracht

Overdrachtsnelheid
Houder

Max. lengte van de bus
Type busconnector

Seriële aansluiting Modbus, RTU, RS485
9600 bauds … 19200 bauds, auto aanpasbaar
Dubbel getwist aderpaar met afscherming
1000 m
4-pins connector

Karakteristieken van de analoge ingangen
Aantal
Type
Meetnauwkeurigheid
Resolutie
Acquisitieperiode
Isolatie
Voeding
Kabeltype
Maximale lengte van de kabels
Beveiliging

2
Onafhankelijke instelling van elke ingang: 0-10 V of 4-20 mA
1/100 op volledige schaal
12 bits
500 msec
Geen isolatie tussen de kanalen
0-24 V DC
Getwist aderpaar met afscherming
30 m
Beveiliging tegen kortsluiting

Karakteristieken van de draadloze verbinding
Compatibele uitrustingen
Maximaal aantal sensoren
Radiofrequentie-communicatie

PowerTag energiesensoren
20
2,4 GHz tot 2,4835 GHz bij 0 dBm

Afmetingen (mm)
359

42

22.5

Acti 9 Smartlink SI B Ethernet (A9XMZA08)

Gewicht (g)
Acti 9 Smartlink
Type
Acti 9 Smartlink SI B Ethernet (A9XMZA08)

180
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Aansluiting
Klempaal

Aandraaimoment Koperen kabels
Stijve

Soepele

Soepele met
draadhuls

10 mm
0,4 x 2,5 mm
Interface Ti24

Veerklemmen

0,5 tot 1,5 mm2

0,5 tot 1,5 mm2

-

Analoge connector

0,8 N.m

0,1 tot 1,5 mm2

0,1 tot 1,5 mm2

0,1 tot 1,5 mm2

Voedingsconnector 0,8 N.m

0,2 tot 1,5 mm2

0,2 tot 1,5 mm2

0,2 tot 1,5 mm2

Modbus connector

0,25 mm2

0,25 mm2

0,25 mm2

Connector ref: A9XC2412
24 V

0V

AI2

AI1

7 mm
0,6 x 3,5 mm

0V
24 V

7 mm
0,6 x 3,5 mm

D0 = A’ / Rx-, A / TxD1 = B’ / Rx+, B / Tx+
0V

0,8 N.m

7 mm

3

0,6 x 3,5 mm
4

y 50 mm

1
2

y 20 mm
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Acti 9 Smartlink SI D

IEC 61000-6-1: 2005 en IEC 61000-6-3: 2005
Gateway voor Ethernet verbinding (Modbus TCP/IP) voor draadloze
energiesensoren (PowerTag) met webpagina's voor visualisering van de gegevens.
Dankzij de bijbehorende PowerTag biedt dit systeem een alarmbeheer via e-mail
voor de eindbelastingen, en een precieze meting in real time van de energie,
vermogens, stromen en spanningen.
Het volledige systeem kan gemakkelijk worden geïnstalleerd in bestaande borden
door gebruik te maken van automaten van het Multi 9/Acti 9 type.
Overgedragen gegevens:
bb totale en gedeeltelijke energie,
bb actief vermogen, spanning fase/fase, fase/nulleider,
bb stromen I1, I2, I3,
bb vermogensfactor (cos Phi),
bb gegevens over spanningsverlies en overbelastingen.

A9XMWA20

Acti 9 Smartlink SI D

PowerTag

Functies

Acti 9 Smartlink SI D maakt het volgende mogelijk:
bb concentreren van de gegevens van de draadloze PowerTag energiesensoren,
bb Ethernet verbinding via de RJ45 poort,
bb visualisering op afstand dankzij de ingebedde webpagina's,
bb communicatie met supervisiesystemen in Modbus TCP/IP,
bb volgen van alarmdrempels voor stromen, spanning, energie en verzending ervan
via e-mail.
bb integratie met Facility Hero.com voor de ontvangst in één enkel berichtencentrum
van alle alarmen van de volledige installatie op een smartphone applicatie, het
webbeheer voor het onderhoud van de installatie (GMAO),
bb overdracht van de gegevens via het Modbus protocol (Ethernet ).

Installatie

bb Op DIN rail (breedte 54 mm).
bb Voeding 230 V AC.

Test en inbedrijfstelling

Testsoftware: Acti 9 Smart Test

bb De PowerTag draadloze energiesensoren moeten worden in bedrijf gesteld via de
Acti 9 Smart Test software die gratis beschikbaar is voor downloading.
bb Met deze software kunt u aan elke kring een naam, een gebruik en de nominale
stroom (nuttig voor de alarmen) toekennen.

bb Communicatie- en configuratietest van
de PowerTag energiesensoren.

bb Opmaak van een verslag van de volledige test
(Excel, pdf) met de Modbus communicatieregisters
voor de gemakkelijke integratie in een
supervisiesysteem
bb Compatibel met Windows XP, Windows 7,
Windows 8, Windows 10
bb Te downloaden van: schneider-electric.com

Referenties
Acti 9 Smartlink SI D
Type
Gateway voor Ethernet verbinding (Modbus TCP/IP) A9XMWA20

Breedte in
stappen van
18 mm
3
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Compatibele producten

Acti 9 Smartlink SI D

Automaten en schakelaars met enkelvoudige
klem en een tussenafstand van 18 mm, kalibers
gelijk aan of kleiner dan 63A:

bb Installatie op DIN rail
bb Voeding 230 V AC

bb Acti 9: iC60/iID/iSW (< 63 A)
/iSW-NA/Reflex iC60
bb Multi9: C60/ID/ISW/I-NA

Draadloze communicatie

bb Radiofrequentie-communicatie
bb Tot 20 aangesloten sensoren

Ethernet
Ethernet connector

PowerTag draadloze sensor

bb 100 Base T - RJ45

Technische karakteristieken
Hoofdkarakteristieken
Voedingsspanning

Gewicht (g)
Acti 9 Smartlink SI D
Type

Us

50/60 Hz

Verbruikt vermogen

5 VA

Communicatie-interface

Ethernet 10/100 BASE-T, Lengte
van de kabel y 100 m
Cat.6 STP

Draadloze verbinding

Tot 20 PowerTag energiesensoren

Geïntegreerd aansluitingstype

Acti 9 Smartlink SI D

133

110/230 V AC ± 20%, 2 A

Frequentie

Lokale signalering

DHCP klant (Ethernet poort)
Status producten

Groene, oranje en rode led

Ethernet (LAN ST)

Groene, oranje en rode led

Overspanningscategorie

III

Radiofrequentie-communicatie

ISM band 2,4 GHz
2,4 GHz tot 2,4835 GHz
IP20
Beschermingsgraad (IEC 60529) Enkel apparaat
Apparaat in modulaire kast IP40
Isolatieklasse II
Vuurbestendigheid
650°C, 30 sec
Milieu

REACH reglementering

Afmetingen (mm)
54

5.5

Conform de RoHS richtlijnen

Aanvullende karakteristieken
62
44

Bedrijfstemperatuur

-25°C tot +55°C

Opslagtemperatuur

-40°C tot +85°C

Vervuilingsgraad

2

Tropenvastheid (IEC 60068-2)

Uitvoering 2 (relatieve vochtigheid
93% bij 40°C)

Werkingshoogte
85

45

6

Elektromagnetische
compatibiliteit

0 tot 2000 m
Referentienormen
Immuniteit

EN 55024

Emissie

EN 55022

Radiospectrum
(radio spectrum Matters
"ERM")

EN 300328
EN 301489-1
EN 301489-17

Acti 9 Smartlink SI D
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Energiemeters - monofasig

Acti9 iEM2000

De PowerLogic iEM2000 serie biedt een prijsgunstig, competitief gamma
energiemeters gemonteerd op een DIN-Rail, ideaal voor toepassingen van
doorfacturatie en kostentoewijzing.
In combinatie met communicatiesystemen, zoals Com’X of SmartLink, maakt de
iEM2000-serie het eenvoudig om elektrische distributiemetingen te integreren in de
beheersystemen van de klant.
Er zijn twee versies beschikbaar: 40 A rechtstreekse meting (iEM2000 modellen) en
63A rechtstreekse meting (iEM2100 modellen). Voor elke versie zijn er verschillende
types verkrijgbaar, voor basistoepassingen tot geavanceerde toepassingen:
iEM2000T

iEM2010

iEM2105

iEM2155

bbiEM2000: monofasige kWh-meter 40A. MID annex B + D gecertificeerd.
bbiEM2100: monofasige kWh-meter 63A.
bbiEM2000T: monofasige kWh-meter 40A met pulsuitgang. Zonder display.
bbiEM2010: monofasige kWh-meter 40A met pulsuitgang.
MID annex B + D gecertificeerd.
bbiEM2105: monofasige kWh-meter 63A met partiële teller en pulsuitgang.
bbiEM2110: monofasige kWh-meter 63A voor verschillende tarieven. Stroom-,
spannings- en vermogenmeting. Met partiële teller en pulsuitgang.
MID annex B + D gecertificeerd.
bbiEM2135: monofasige kWh-meter 63A voor verschillende tarieven. Stroom-,
spannings- en vermogenmeting. Met partiële teller en M-Bus communicatie.
MID annex B + D gecertificeerd.
bbiEM2150: monofasige kWh-meter 63A. Stroom-, spannings- en vermogenmeting
Met partiële teller en ModBus communicatie.
bbiEM2155: monofasige kWh-meter 63A voor verschillende tarieven. Stroom-,
spannings- en vermogenmeting. Met partiële teller en ModBus communicatie.
MID annex B + D gecertificeerd.
Intelligente en eenvoudige meters dankzij een innovatief ontwerp:
bbmakkelijk te installeren voor bordenbouwers.
bbmakkelijk in gebruik te stellen door aannemers en installateurs.
bbmakkelijk te bedienen door eindgebruikers.
Toepassingen
Kostenbeheer.
bbControle van facturen.
bbDoorfacturatie en kostentoewijzing, inclusief dubbel tarief.
Elektrisch netwerkbeheer
bbElektrische basisparameters zoals stroom, spanning en vermogen.
Marktsegmenten
bbGebouwen en industrie.
bbDatacentra en netwerken.
bbInfrastructuur (luchthavens, tunnels, telecom).
Karakteristieken
bbMeters met eigen stroomvoorziening.
bbIn overeenstemming IEC 62053-21, IEC 62053-23 en EN50470-3.
bbCompact, slechts 1 of 2 modules breed.
bbGeïntegreerde Modbus of M-Bus communicatie (bepaalde modellen)
bbVeiligheidsfuncties tegen misbruik om de integriteit van uw gegevens te
garanderen.
bbVoor monofasige kring + nulgeleider, 50 of 60 Hz
bbMID goedgekeurd (bepaalde modellen) voor een gecertificeerde nauwkeurigheid
en data–beveiliging

Referenties
Model en beschrijving meter

Stroommeting

Referentie

iEM2000 monofasige energiemeter, MID gecertificeerd

Rechtstreekse aansluiting tot 40A A9MEM2000

iEM2000T monofasige energiemeter met kWh impulsuitgang, zonder display

Rechtstreekse aansluiting tot 40A A9MEM2000T

iEM2010 monofasige energiemeter met kWh impulsuitgang, MID gecertificeerd

Rechtstreekse aansluiting tot 40A A9MEM2010

iEM2100 monofasige energiemeter

Rechtstreekse aansluiting tot 63A A9MEM2100

iEM2105 monofasige energiemeter met kWh impulsuitgang, met partiële teller

Rechtstreekse aansluiting tot 63A A9MEM2105

iEM2110 monofasige energiemeter met kWh en kVArh impulsuitgang, 2 tarieven,
4-kwadrants energiemeting, MID gecertificeerd

Rechtstreekse aansluiting tot 63A A9MEM2110

iEM2135 monofasige energiemeter, 2 tarieven, 4-kwadrants energiemeting,
M-bus communicatiepoort, MID gecertificeerd

Rechtstreekse aansluiting tot 63A A9MEM2135

iEM2150 monofasige energiemeter, 4-kwadrants energiemeting, Modbus communicatiepoort

Rechtstreekse aansluiting tot 63A A9MEM2150

iEM2155 monofasige energiemeter, 2 tarieven, 4-kwadrants energiemeting,
Modbus communicatiepoort, MID gecertificeerd

Rechtstreekse aansluiting tot 63A A9MEM2155
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Acti9 iEM2000

Energiemeters - monofasig

iEM2000 & iEM2100 technische specificatiess
Functies

iEM2000T

iEM2000

Rechtstreekse
aansluiting

iEM2010

iEM2100

iEM2105

Tot max. 40 A

iEM2110

iEM2135

Verschillende tarieven
Energiemeting in 4
kwadranten

2 tarieven

2 tarieven

n

n

Communicatie
1

Pulsuitgang voor
kWh/kVArh

1/-

Werkingsmodus
pulsuitgang

100 pulsen/kWh (120 ms lang)

Klasse 1

1/-

IEC 62053-21

Klasse 1

IEC 62053-21

n

Klasse 1

IEC 62053-21

Klasse 1

IEC 62053-21

1/1

1 puls/
kWh (200
ms lang)

1 tot 1000
pulsen/kWh
of kVArh
(30 tot 100
ms lang)

Klasse 1

IEC 62053-21

n
Modbus

1

1/-

Klasse 1

1

Klasse 1

IEC 62053-21

IEC 62053-21

Klasse 1

IEC 62053-21

Klasse 1

IEC 62053-21

Klasse B

Klasse B

Klasse B

Klasse B

Klasse B

EN50470-3

EN50470-3

EN50470-3

EN50470-3

EN50470-3

Nauwkeurigheidsklasse reactieve
energie

Klasse 2 (volgens IEC62053-23)

Weergavecapaciteit
display

999999.9 kWh

Spanningsbereik (F-N)

184 tot 276 VAC

99999 kWh of 999.99
MWh

999999.99 kWh

184 tot 276 VAC

92 tot 276 VAC

LED nauwkeurig
heidscontrole

3200 lichtpulsen per kWh

Max. draadsectie
communicatie
(bovenaan)

4 mm2

6 mm2

4 mm2

Max. draadsectie
vermogen (onderaan)

10 mm2

16 mm2

32 mm2

Verbruik

<10 VA

2.5 VA

3 VA

IP-beschermingsgraad

1000 lichtpulsen per kWh

IP40 voorpaneel en IP20 behuizing

Temperatuur
kWh

iEM2155

2 tarieven

M-Bus

Digitale ingang (voor
tariefomschakeling)

Nauwkeurigheidsklasse actieve energie

iEM2150

Tot max. 63 A

-10°C to +55°C
n

n

-25°C to +55°C
n

n

n

n

n

n

n

kVARh

n

n

n

n

Actief vermogen

n

n

n

n

Reactief vermogen

n

n

n

n

Arbeidsfactor

n

n

n

n

Spanning en stroom

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Frequentie
MID goedgekeurd

n

Breedte in modules
van 18mm, gemonteerd op DIN-rail

1

n

n
n

2
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Energiemeters - monofasig
Compteurs d’énergie monophasés

Acti9 iEM2000
Acti9 iEM2000

iEM2000 afmetingen
iEM2000 dimensions

iEM2100/iEM2105 afmetingen
iEM2100/iEM2105 dimensions

iEM2110/iEM2135/iEM2150/iEM2155 afmetingen
iEM2110/iEM2135/iEM2150/iEM2155 dimensions

NOTA: Raadpleeg de installatiehandleiding voor gedetailleerde informatie over
deze producten.
REMARQUE:
Voir le manuel d'installation pour des informations détaillées au sujet
de ces produits.
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Energiemeters

iEM3000

Functies en karakteristieken

De Acti9 iEM3000 serie 3-fasige energiemeters biedt een prijsgunstig, competitief
gamma energiemeters gemonteerd op een DIN-Rail, ideaal voor toepassingen van
doorfacturatie en kostentoewijzing.
In combinatie met communicatiesystemen, zoals Com'X of SmartLink, maakt de
iEM3000-serie het eenvoudig om elektrische distributiemetingen te integreren in de
beheersystemen van de klant.
Er zijn verschillende versies beschikbaar: 63 A rechtstreekse meting (iEM31xx),
meters gekoppeld aan stroomtransformatoren (iEM32xx voor TI's 1A of 5A,
iEM34xx voor LVCT en iEM35xx voor Rogowski Coil) en 125A rechtstreekse meting
(iEM33xx). Voor elke versie zijn er verschillende types verkrijgbaar voor
basistoepassingen tot geavanceerde toepassingen:
iEM3100 /3200 Energiemeter

iEM3300 Energiemeter

bbiEM3100/iEM3200/iEM3300: kWh-meter met partiële teller.
bbiEM3110/iEM3210/iEM3310: kWh-meter met partiële teller en pulsuitgang.
MID annex B + D gecertificeerd.
bbiEM3115/iEM3215: kWh-meter voor verschillende tarieven, aangestuurd via
digitale ingang of ingebouwde klok. MID annex B + D gecertificeerd.
bbiEM3135/iEM3235/iEM3335: kWh-meter, vier kwadranten, verschillende
tarieven met partiële teller en stroom-, spannings- en vermogenmeting, M-Bus
communicatie, digitale ingang/uitgang. MID annex B + D gecertificeerd.
bbiEM3150/iEM3250/iEM3350: kWh-meter met partiële teller en stroom-,
spannings- en vermogenmeting. Modbus-communicatie.
bbiEM3155/iEM3255/iEM3355 /iEM3455/iEM3555: kWh-meter, vier kwadranten,
verschillende tarieven met partiële teller en stroom-, spannings- en
vermogenmeting, Modbus-communicatie, digitale ingang/uitgang. MID annex B
+ D gecertificeerd.
bbiEM3165/iEM3265/iEM3365 iEM3465/iEM3565: kWh-meter, vier kwadranten,
verschillende tarieven met partiële teller en stroom-, spannings- en
vermogenmeting, BACnet communicatie, digitale ingang/uitgang. MID annex B +
D gecertificeerd.
bbiEM3175/iEM3275/iEM3375: kWh-meter, vier kwadranten, verschillende
tarieven met partiële teller en stroom-, spannings- en vermogenmeting, LON
communicatie, digitale ingang. MID annex B + D gecertificeerd.
Intelligente en eenvoudige meters dankzij een innovatief ontwerp:
bbmakkelijk te installeren voor bordenbouwers
bbmakkelijk in gebruik te stellen door aannemers en installateurs
bbmakkelijk te bedienen door eindgebruikers

Toepassingen
Kostenbeheer
bbControle van facturen.
bbDoorfacturatie, inclusief WAGES-weergave (Water, Air, Gas, Electricity & Steam).
bbKostentoewijzing, inclusief WAGES-weergave.
Elektrisch netwerkbeheer
bbElektrische basisparameters zoals stroom, spanning en vermogen.
bbIngebouwd alarm bij overbelasting om te voorkomen dat de stroomkring wordt
overbelast en uitgeschakeld.
bbMakkelijk te integreren in PLC-systemen via ingang/uitgang-interface.

Marktsegmenten

Onderdelen voorkant meter
A Gemeten parameter
B Ea/Er = actieve/reactieve energie
(indien beschikbaar)
C Gemeten waarde
D Actief tarief (indien van toepassing)
E Loop door de beschikbare schermen
F Bekijk meer schermen gekoppeld aan de gemeten
parameter
G Ga terug naar het vorige scherm
H Datum en tijd (indien van toepassing)
I Eenheid
J Symbool dat aangeeft dat de tijd en datum niet zijn
ingesteld

bbGebouwen en industrie.
bbDatacentra en netwerken.
bbInfrastructuur (luchthavens, tunnels, telecom).

Karakteristieken

bbMeters met eigen stroomvoorziening.
bbNauwkeurigheidsklasse 1 voor volledig meetcircuit (meter + TI's)
bbOvereenstemming met IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC 62053-23,
EN50470-3.
bbGeïntegreerde Modbus, LON, M-Bus of BACnet-communicatie
(Bepaalde modellen)
bbGrafisch scherm voor duidelijke weergave.
bbEenvoudige bedrading (zonder TI’s) iEM31xx en iEM33xx reeks
bbVeiligheidsfuncties tegen misbruik om de integriteit van uw gegevens
te garanderen.
bbLVCT ondersteuning (iEM3455 en iEM3465)
bbRogowski ondersteuning (iEM3555 en iEM3565)
bbMID goedgekeurd (bepaalde modellen) waardoor een gecertificeerde
nauwkeurigheid en data -beveiliging worden verkregen
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iEM3000

Energiemeters

Functies en karakteristieken

Functies

Rechtstreekse meting (tot 63 A of 125 A)
Metingen via TI ingangen (1 A, 5 A)

iEM3100
iEM3200
iEM3300

iEM3110
iEM3210
iEM3310

iEM3115
iEM3215

63A / − / 125A

63A / − / 125A

63A / −

−/b/−

−/b/−

−/b

iEM3135
iEM3235
iEM3335

iEM3150
iEM3250
iEM3350

−/b /−

−/b/−

1 / 0.5S / 1

1 / 0.5S / 1

1 / 0.5S

iEM3175
iEM3275
iEM3375

−/b/−/−/−

−/b/−/−/−

-/-/-/b/-

-/-/-/b/-

−/b/−

-/-/-/-/b

-/-/-/-/b

−/b/−

−/b/−

−/b/−/b /b

−/b/−/b /b

−/b/−

1 / 0.5S / 1

1 / 0.5S / 1

1 / 0.5S / 1 /
0.5S/0.5S

1 / 0.5S / 1 /
0.5S/0.5S

1 / 0.5S / 1

b

b

b

b

b

b

Meting via Rogowski Coils
Klasse voor actieve energiemetingen
(totaal en partieel kWh)

iEM3165
iEM3265
iEM3365
iEM3465
iEM3565

63A / − / 125A 63A / − / 125A 63A / - / 125A / - / - 63A / - / 125A / - / - 63A / − / 125A

Meting via LVCT (laagspanningsstroomtransformator)
VT ingangen

iEM3155
iEM3255
iEM3355
iEM3455
iEM3555

Energiemetingen in vier kwadranten

b

Elektrische metingen (I, V, P enz.)

b

b

Verschillende tarieven (ingebouwde klok)

4

4

4

4

4

Verschillende tarieven (extern aangestuurd)

4

2

2

2

2

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

Alarm kW-overbelasting

1

1

1

M-Bus protocol

b

Weergave meting (aantal lijnen)

3

3

Digitale ingang(en) Programmeerbaar:
aansturing
tariefomschakeling
of WAGES-ingang
2

Enkel aansturing
tariefomschakeling
Digitale uitgang

3

Programmeerbaar:
kWh puls of kWh
alarm
1

enkel kWh puls

b

Modbus RS-485 protocol

b
b

BACnet protocol

b

LON protocol
MID annex B + D (wettelijke
certificering metrologie)
Breedte in modules van 18 mm,
gemonteerd op DIN-rail

5/5/7

b

b

b

5/5/7

5/5

5/5/7

5/5/7

b/b/b /-/-

b/b/b /-/-

b

5/5/7/5/5

5/5/7/5/5

5/5/7/5/
5

Voordelen aansluiting
Programmeerbare digitale ingang

bbExtern signaal voor tariefaansturing (4 tarieven)
bbExtern resetten van partiële teller
bbInlezen van status van extern apparaat,
bijv. status van vermogenschakelaar
bbVerzamelen van WAGES-pulsen

Programmeerbare digitale uitgang bbAlarm kWh-overbelasting (iEM3x35, iEM3x55, iEM3x65)
bbkWh-pulsen
Grafische LCD-display

bladeren door energietypes, stroom, spanning,
vermogen, frequentie, arbeidsfactor

Communicatie

Seriële communicatie via M-Bus, Modbus, BACnet of
LON protocol (afhankelijk van gekozen model)

Normen
iEM31xx: rechtstreekse aansluiting
tot 63 A

IEC-normen

IEC 61557-12, IEC 61036, IEC 61010, UL61010-1,
ANSI C12.20 0,5% IEC 62053-21/22 Klasse 1 en
Klasse 0.5S, IEC 62053-23 ANSI C12.20 0,5%

MID

EN 50470-1/3

Mogelijkheden voor aansturing van verschillende tarieven
Met het gamma iEM3000 is het mogelijk het kWh-verbruik in vier verschillende
registers in te delen. Dit kan aangestuurd worden via:
bbDigitale ingangen. Signaal kan worden geleverd via PLC of andere voorzieningen
bbIngebouwde klok die via het display kan worden geprogrammeerd
bbVia communicatie.

iEM32xx: aangesloten via TI (1 A / 5 A)

Met deze functie kunnen gebruikers:
bbMetingen voor huurders uitvoeren voor toepassingen met dubbele
stroomvoorziening, om een onderscheid te maken tussen de verschillende
stroomvoorzieningen
bbInzicht krijgen in het verbruik tijdens werkuren en niet-werkuren, en tussen
werkdagen en weekends
bbHet verbruik van vertrekken opvolgen in lijn met de tarieven van energieleveranciers.

50

049-057_iEM3000_NL.indd 50

12/08/16 10:13

Energiemeters

iEM3000

Commerciële referenties

Referenties
Model en beschrijving meter

Stroommeting

iEM3100 basismodel energiemeter

Rechtstreeks aangesloten 63 A A9MEM3100

Referentie

iEM3110 energiemeter met pulsuitgang, MID

Rechtstreeks aangesloten 63 A A9MEM3110

iEM3115 energiemeter met verschillende tarieven,
MID

Rechtstreeks aangesloten 63 A A9MEM3115

iEM3135 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ M-Bus communicatiepoort, MID

Rechtstreeks aangesloten 63 A A9MEM3135

iEM3150 energiemeter & elektrische parameters Rechtstreeks aangesloten 63 A A9MEM3150
+ Modbus RS-485-communicatiepoort
iEM3155 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ Modbus RS-485-communicatiepoort, MID

Rechtstreeks aangesloten 63 A A9MEM3155

iEM3165 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ BACnet MS/TP communicatiepoort, MID

Rechtstreeks aangesloten 63 A A9MEM3165

iEM3175 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ LON TP/FT-10 communicatiepoort, MID

Rechtstreeks aangesloten 63 A A9MEM3175

iEM3200 basismodel energiemeter

Via stroomtransformator, 5 A A9MEM3200

iEM3210 energiemeter met pulsuitgang, MID

Via stroomtransformator, 5 A A9MEM3210

iEM3215 energiemeter met verschillende tarieven,
MID

Via stroomtransformator, 5 A A9MEM3215

iEM3235 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ M-Bus communicatiepoort, MID

Via stroomtransformator, 5 A A9MEM3235

iEM3250 energiemeter & elektrische parameters Via stroomtransformator, 5 A A9MEM3250
+ Modbus RS-485-communicatiepoort
iEM3255 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ Modbus RS-485-communicatiepoort, MID

Via stroomtransformator, 5 A A9MEM3255

iEM3265 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ BACnet MS/TP communicatiepoort, MID

Via stroomtransformator, 5 A A9MEM3265

iEM3275 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ LON TP/FT-10 communicatiepoort, MID

Via stroomtransformator, 5 A A9MEM3275

iEM3300 basismodel energiemeter

Rechtstreeks aangesloten
125 A

A9MEM3300

iEM3310 energiemeter met pulsuitgang, MID

Rechtstreeks aangesloten
125 A

A9MEM3310

iEM3335 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ M-Bus communicatiepoort, MID

Rechtstreeks aangesloten
125 A

A9MEM3335

iEM3350 energiemeter & elektrische parameters Rechtstreeks aangesloten
+ Modbus RS-485-communicatiepoort
125 A

A9MEM3350

iEM3355 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ Modbus RS-485-communicatiepoort, MID

Rechtstreeks aangesloten
125 A

A9MEM3355

iEM3365 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ BACnet MS/TP communicatiepoort, MID

Rechtstreeks aangesloten
125 A

A9MEM3365

iEM3375 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ LON TP/FT-10 communicatiepoort, MID

Rechtstreeks aangesloten
125 A

A9MEM3375

iEM3455 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ Modbus RS-485-communicatiepoort

Via LVCT
(Stroomtransformatoren
met laagspanningsuitgang
0,333V)
Via LVCT
(Stroomtransformatoren
met laagspanningsuitgang
0,333V)
Via Rogowski spoel

A9MEM3455

Via Rogowski spoel

A9MEM3565

iEM3465 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ BACnet MS/TP-communicatiepoort
iEM3555 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ Modbus RS-485-communicatiepoort
iEM3565 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ BACnet MS/TP-communicatiepoort

A9MEM3465

A9MEM3555
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iEM3000

Energiemeters

Commerciële referenties

Open TI’s met 0,333 V laagspanninguitgang (LVCT)
Referentie

LVCT00050S
LVCT00101S
LVCT00102S
LVCT00201S
LVCT00202S
LVCT00302S
LVCT00403S
LVCT00603S
LVCT00803S
LVCT00804S
LVCT01004S
LVCT01204S
LVCT01604S
LVCT02004S
LVCT02404S

Nominale stroom

50A
100A
100A
200A
200A
300A
400A
600A
800A
800A
1000A
1200A
1600A
2000A
2400A

Binnenafmetingen
Ø 10 mm x H 11 mm
Ø 16 mm x H 20 mm
30 mm x 31 mm
Ø 32 mm x H 32 mm
30 mm x 31 mm
30 mm x 31 mm
62 mm x 73 mm
62 mm x 73 mm
62 mm x 73 mm
62 mm x 139 mm
62 mm x 139 mm
62 mm x 139 mm
62 mm x 139 mm
62 mm x 139 mm
62 mm x 139 mm

Rogowski spoelen - Soepele ‘Ropestyle’ stroomtransformatoren met laagspanningsuitgang
Referentie
U018-0001
U018-0002
U018-0003
U018-0004

Nominale stroom

5000A
5000A
5000A
5000A

Lengte Coil
30 cm (12 inch)
45 cm (18 inch)
60 cm (24 inch)
90 cm (36 inch)

Lengte aansluitsnoer

244 cm
244 cm
244 cm
244 cm
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iEM3000

Energiemeters

Functies en karakteristieken

Karakteristieken

iEM3100 en iEM3300 reeks
iEM3100
iEM3300

iEM3110
iEM3310

iEM3115

iEM3135
iEM3335

iEM3150
iEM3350

iEM3155
iEM3355

iEM3175
iEM3375

63A voor iEM31xx modellen, 125A voor iEM33xx modellen

Stroom (max.) Rechtstreekse
aansluiting

500/kWh

LED knipperingen
Tot
1000p/kWh

Pulsuitgang

4 tarieven

Verschillende tarieven

Tot
1000p/kWh
4 tarieven

Tot
1000p/kWh
4 tarieven

M-Bus

Seriële communicatie
0/1
b

DI/DO
MID (EN50470-3)

2/0
b

Modbus

1/1
b

Modbus

BACnet

LON

1/1

1/1
b

1/0
b

b

(1)

1F+N, 3F, 3F+N

Netwerk

Klasse 1 (IEC 62053-21 en IEC61557-12) Klasse B (EN50470-3)

Nauwkeurigheidsklasse

16 mm² voor iEM31xx, 50 mm2 voor iEM33xx

Maximum draadsectie
Max. weergave

LCD 99999999,9 kWh

Spanning (L-L)

3 x 100/173 V AC tot 3 x 277/480 V AC (50/60 Hz)
IP40 voorpaneel en IP20 behuizing

IP-beschermingsgraad

-25°C tot 55°C (K55)

Temperatuur

5 x 18 mm voor iEM31xx, 7 x 18 mm voor iEM33xx

Afmetingen (Breedte)

Categorie III, vervuilingsgraad 2

Overspanning en meting
kWh

iEM3165
iEM3365

b

b

b

b

b

b

kVARh
Actief vermogen

b

Reactief vermogen

b

Stroom en spanning

b

Alarm overbelasting

b

b
b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b
b
b
b
Urenteller
(1) Toestel heeft vanaf 2016 ook MID-certificering voor meting van 3 monofasige kringen (mode 1P4W). Via het display kunnen zowel active als reactieve energie
voor elk van de drie fasen worden afgelezen.

Karakteristieken

iEM3200 reeks
iEM3200

iEM3210

iEM3215

iEM3235

TI's 1 A / 5 A (max. stroom)

iEM3255

Tot
500p/kWh

Pulsuitgang

Tot
500p/kWh
4 tarieven

Verschillende tarieven

iEM3275

0/1
b

DI/DO
MID (EN50470-3)

1F+N, 3F, 3F+N
ondersteuning TI’s

Nauwkeurigheidsklasse

2/0
b

Tot
500p/kWh

4 tarieven
M-Bus

Seriële communicatie

4 tarieven
Modbus

1/1
b

Modbus

BACnet

LON

1/1

1/1
b

1/0
b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

(1)

1F+N, 3F, 3F+N
ondersteuning TI’s & VT’s
Klasse 0.5S (IEC 62053-22 en IEC61557-12) Klasse C (EN50470-3)(2)
6 mm² voor stroomingangen en 4 mm² voor spanningsingangen

Maximum draadsectie
Max. weergave

LCD 99999999,9 kWh of 99999999,9 MWh

Spanning (L-L)

3 x 100/173 V AC tot 3 x 277/480 V AC (50/60 Hz)
IP40 voorpaneel en IP20 behuizing

IP-beschermingsgraad

-25°C tot 55°C (K55)

Temperatuur

5 modules van 18 mm

Afmetingen (Breedte)

Categorie III, vervuilingsgraad 2

Overspanning en meting
kWh

iEM3265

5000/kWh

LED knipperingen

Netwerk

iEM3250
6A

b

b

b

b

b

kVARh

b

Actief vermogen

b

Reactief vermogen

b

Stroom en spanning

b

Alarm overbelasting

b

b

b

b

Urenteller

b

b

b

b

b
b

(1) Toestel heeft vanaf 2016 ook MID-certificering voor meting van 3 monofasige kringen (mode 1P4W). Via het display kunnen zowel active als reactieve
 nergie voor elk van de drie monofasige kringen worden afgelezen.
e
(2) Voor TI’s 1 A Klasse 1 (IEC6253-21 en IEC61557-12) Klasse B (EN50470-3).
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Energiemeters

iEM3000

Functies en karakteristieken

Karakteristieken

iEM3400 en iEM3500 modellen
iEM3455

Stroommeting via TI’s met
laagspanningsuitgang

0,333V - 1V
LVCT’s

Led knipperingen

iEM3455

Nauwkeurigheidsklasse

Rogowski
spoelen

4 tarieven
Modbus

BACNET

Modbus

BACNET

1/1
1F+N, 3F, 3F+N – Ondersteuning LVCT’s,
Rogowski spoelen en VT’s
Klasse 0.5S (IEC 62053-22 en IEC61557-12) Klasse C
(EN50470-3)

Maximum draadsectie

6 mm² voor stroomingangen en 4 mm² voor spanningsingangen

Max. weergave
Spanning (L-L)
IP-beschermingsgraad
Temperatuur

LCD 99999999,9 kWh of 99999999,9 MWh
3 x 100/173 V AC tot 3 x 277/480 V AC (50/60 Hz)
IP40 voorpaneel en IP20 behuizing
-25°C tot 70°C (K55)

Afmetingen (Breedte)
Overspanning en meting

iEM3455 met geopende schroefafdekkingen

iEM3565

Rogowski
spoelen

Tot 500p/kWh

Verschillende tarieven

Netwerk

iEM3555

5000/kWh

Pulsuitgang
Seriële communicatie
DI/DO

iEM3465
0,333V - 1V
LVCT’s

5 modules van 18 mm
Categorie III, vervuilingsgraad 2

kWh

b

kVARh
Actief vermogen
Reactief vermogen
Stroom en spanning

b
b
b
b

Alarm overbelasting
Urenteller

b
b

Karakteristieken

LVCT meetstroomtransformatoren met
laagspanningsuitgang
LVCT

Uitgangsspanning
Meetbereik
LVCT00101S 100 A – LVCT
met te openen torus

Nauwkeurigheid
Frequentie

Volgens gekozen kaliber
Kleinste kaliber: 50A – Grootste kaliber: 2400A
1% tussen 10% en 100% In
50/60 Hz

Aansluitdraden

LVCT00050, LVCT00101, LVCT00201: 22 AWG - 1,8 meter
Andere modellen: 18 AWG - 1,8 meter

Isolatiespanning

LVCT00050: 300 V AC
Andere modellen: 600 V AC

Goedkeuringen

EN61010-1, UL61010-1

Installatie categorie

LVCT00102S 100 A - LVCT
met te openen torus

0,333V AC bij 100% In

Karakteristieken

Categorie III, vervuilingsgraad 2

Rogowski meetstroomtransformatoren
Rogowski

Uitgangsspanning
Meetbereik
Nauwkeurigheid
Frequentie
Aansluitdraden

0,291V AC bij 100% In
5000A
1% tussen 50A en 5000A
50 Hz tot 1,5 kHz
2,4 meter

Isolatiespanning

600 V AC

Goedkeuringen

cURus, ANSI/IEEE 57.13, CE, RoHS

Installatie categorie

Categorie III, vervuilingsgraad 2

Soepele Rogowski spoel
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Energiemeters

iEM3000

Afmetingen

Afmetingen iEM31xx / iEM32xx / iEM34xx / iEM35xx

iEM3000 onderdelen (modellen zonder seriële
communicatie)
1 Digitale ingangen voor tariefaansturing
(iEM3115 / iEM3215)
2 Scherm voor weergave meetwaarden en
configuratie
3 Pulsuitgang voor overdracht op afstand
(iEM3110 / iEM3210)
Annuleren
4 	
5 	
Bevestigen
Selecteren
6 	
7 Knipperende gele LED om nauwkeurigheid te
controleren
8 Groene LED: aan/uit, fout

Verzegelbare afdekkleppen vooraan open en dicht
iEM31xx / iEM32xx / iEM34xx / iEM35xx

Afmetingen iEM33xx

S0+S0-

93.8

ON
200

iEM3000 onderdelen (modellen met seriële
communicatie)
1 Digitale ingangen voor tariefaansturing
(behalve iEM3x50)
2 Digitale uitgang (iEM3x35, iEM3x55, iEM3x65)
3 Seriële communicatiepoort
4 Geel lampje voor diagnose communicatie
5 Scherm voor weergave meetwaarden en
configuratie
6 	
Annuleren
7 	
Bevestigen
8 	
Selecteren
9 Knipperende gele LED om nauwkeurigheid te
controleren
10 Groene LED: aan/uit, fout

/kWh

45
OK

N

N’

L1

L1’

L2

L2’

103.2

ESC
Config

L3

Reset

L3’

63.8
126

69.3
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Energiemeters

iEM3000

Bedradingsschema's

Opmerking: Deze bedradingsschema’s zijn slechts voorbeelden.
Zie de documenten Installatiehandleiding en
Gebruikershandleiding voor meer informatie over deze
producten.

Voorbeelden bedradingsschema’s Pulsuitgang en Digitale ingang

Voorbeelden bedradingsschema’s iEM31xx en iEM33xx, 1- en 3-fasig
(1) - Eénfasige bedrading (volgens het schema 1F4D)
alleen ondersteund door iEM3135, iEM3150, iEM3155,
iEM3165 en iEM3175.
- Nulleider (N’) mag niet aangesloten zijn om eventuele
schade aan de meter de voorkomen.

1F

3F
1F2D L-N

3F3D

1F2D L-L

1F3D L-L-N

3F4D

1F met meerdere belastingen
1F4D(1)

Voorbeelden bedradingsschema’s iEM32xx – 1-fasig
1F2D L-N

1F2D L-L

1F3D L-L-N

Beveiliging (aan te passen aan de
kortsluitstroom op het aansluitingspunt)
Kortsluitblok
Opmerking: Deze bedradingsschema’s zijn slechts voorbeelden.
Zie de documenten Installatiehandleiding en
Gebruikershandleiding voor meer informatie over deze
producten.

1F4D multi L met N (2)

avec

(2) - Eénfasige bedrading (volgens het schema 1F4D)
alleen ondersteund door iEM3250 en iEM3255.

2 TI's
TI

3 TI's
TI
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Energiemeters

iEM3000

Bedradingsschema's

Beveiliging (aan te passen aan de
kortsluitstroom op het aansluitingspunt)

Voorbeelden bedradingsschema’s iEM32xx-serie – 3-fasig zonder VT’s
3F3D

Kortsluitblok

1 TI
(équilibré)
1 TI
(gebalanceerd)

TI
22TI's

TI
33TI's

3F4D

1 TI (équilibré)
1 TI
(gebalanceerd)

TI (pour charge 3 fils équilibré)
2 2TI's
(voor gebalanceerde
3-draads belasting)

3 TI
3 TI's

Voorbeelden bedradingsschema’s iEM32xx-serie – 3-fasig met VT’s
3F3D

TI (équilibré)
2 VT's,2 1VTs,
TI 1(gebalanceerd)

2 VTs,
TI
2 VT's,
2 2TI's

2 VTs,
3 TI
2 VT's,
3 TI's

3F4D

VTs,
1 TIs (équilibré)
3 VT's, 13TI
(gebalanceerd)

3 VTs, 2 TIs
3 VT's, 2 TI's
charge 3 fils équilibrée)
(voor(pour
gebalanceerde
3 draads belasting)

3 VT's, 3 TI's

3 VTs, 3 TIs

Opmerking: Deze bedradingsschema’s zijn slechts voorbeelden. Zie de documenten
Installatiehandleiding en Gebruikershandleiding voor meer informatie over deze producten.
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Vermogen- en energiemeters

EM4200 serie

Functies en karakteristieken

De EM4200 serie Enercept vermogen- en energiemeters bieden een unieke
oplossing voor het meten van energiegegevens. Bij het ontwerpen van de EM4200
serie werd bijzonder veel aandacht besteed aan de gebruikersvriendelijkheid. Ze
bieden een maximale flexibiliteit voor retrofit toepassingen.
De EM4200 serie is compatibel met laagspanningsmeettransformatoren LVCT (met
te openen torus) en serie U018 soepele Rogowski sensoren, met een meetbereik
tussen 5 A en 5.000 A. De EM4200 is niet alleen veelzijdig, maar biedt ook een ruim
ingangsbereik van 90 tot 480 V AC.
Dankzij de kleine vormfactor kan de meter in bestaande panelen met een beperkte
ruimte worden geïnstalleerd. Hij vergt geen externe montage of uitgaven voor extra
kasten of kabelgoten. Deze communicerende meter ondersteunt autodetectie van
baud rate, pariteit en protocol voor Modbus® RTU en BACnet® MS/TP.
Vijfenzeventig procent van de gebouwen die in 2050 in gebruik zullen zijn, zijn
vandaag al gebouwd. Een groot aantal ervan voldoet niet aan de strikte,
hedendaagse energiecodes en -normen. Een meetoplossing die gemakkelijk kan
worden geïnstalleerd en geïntegreerd in bestaande gebouwen, is dan ook absoluut
noodzakelijk. De EM4200 Serie Enercept biedt absolute topflexibiliteit voor
vermogen- en energiemonitoring en is de ideale meter voor retrofit toepassingen.

Karakteristieken

bH
 oge betrouwbaarheid met ANSI C12.20 0,2% nauwkeurigheid, IEC 62053-22
Klasse 0.2S in combinatie met 1/3V LVCT en ANSI C12.20 0,5% nauwkeurigheid,
IEC 62053-22 Klasse 0.5S in combinatie met U018 Rogowski sensoren.
bH
 et voorzien van Modbus en BACnet protocols samen met unidirectionele en
bidirectionele mogelijkheden in één toestel vereenvoudigen de productkeuze.
bD
 e compatibiliteit met TI’s van 5 tot 5.000 A maakt een groot aantal service types
mogelijk.
b9
 0 tot 480 V AC veelzijdigheid: één enkel model dekt een groot deel van de
behoeften.
bD
 IN-rail of schroefmontage mogelijk, met bijgeleverde montagebeugel voor een
gemakkelijke installatie.
bE
 igen Modbus RTU en BACnet MS/TP ondersteuning (geen gateway) met seriële
transmissiesnelheden tot 115,2 kbaud.
bN
 aadloze integratie met StruxureWare™ Power Monitoring Expert (PME),
StruxureWare Building Operation (SBO) en StruxureWare Building Expert (SBE).

Hoofdkarakteristieken
Compact, onderhoudsvrij design
Gemakkelijke montage in een paneel.
Flexibele aansluiting
De EM4200 kan worden geconfigureerd met of zonder stroomvoorziening.
Gemakkelijke communicatieaansluiting
Autoprotocol, baud rate en unidirectionele of bidirectionele detectie.
Systeemintegratie
Gemakkelijke integratie in bestaande systemen zonder aanpassing van netwerken
of bedrading.
Geïntegreerde communicatiepoort
Onboard Modbus of BACnet RS-485 voor een gemakkelijke integratie in bestaande
communicatienetwerken.
Model Beschrijving
EM4235 Enercept, Klasse 0.2S meter, Modbus/
BACnet communicatie, Unidirectioneel/
Bidirectioneel, RS-485, IEC draadcode,
enkelvoudig circuit, Modbus/BACnet

Referenties
METSEEM4235

Voor referenties en karakteristieken van LVCT en Rogowski
meettransformatoren: zie pagina 52 & 54.
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Vermogen- en energiemeters

EM4200 serie

Functies en karakteristieken (vervolg)

Karakteristieken

EM4235

Algemeen

Gebruik in LV-systemen

b

Nauwkeurigheid actieve energie in +/- 0,2%
combinatie met LVCT 1/3V
IEC 62053-22 Klasse 0.2S
ANSI C12.20 Klasse 0.2S

b

Nauwkeurigheid actieve energie
in combinatie met Rogowski U018

+/- 0,5%
IEC 62053-22 Klasse 0.5S
ANSI C12.20 Klasse 0.5S

b

Nauwkeurigheid reactieve
energie

+/- 2%
IEC 62053-23 Klasse 2

b

Aantal stroomingangen

4 (Stroommeting van L1, L2, L3 en N)

b

Ogenblikkelijke r ms-waarden
Energie (totaal en per fase)

Spanning L-L, L-N
Stroom
Vermogen (totaal 3 fasen en per fase)
Frequentie
Arbeidsfactor
Interval configuratie gemiddelden
(Demand)

actief, kWh ontvangen/geleverd
reactief, kvarh ontvangen/geleverd
schijnbaar, VAh
3-fasig gemiddelde en per fase
3-fasig gemiddelde en per fase + nulleider
actief, reactief en schijnbaar
3-fasig gemiddelde en per fase
vast of rollend (via communicatie)

Gecumuleerde en gemiddelde waarden (demand)

Energie

actief, kWh ontvangen/geleverd
reactief, kvarh ontvangen/geleverd
schijnbaar, VAh

Vermogen (huidige en max. waarde) actief, reactief en schijnbaar
Spanning

Communicatie

Modbus RTU & BACnet MS/TP via RS-485

Installatiemogelijkheden (via meegeleverde beugel)

Schroefmontage
Vastklikbaar op DIN-rail

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

EM4200 beschrijvingen onderdelen en voordelen
Bij het ontwerpen van de EM4200 serie Enercept werd bijzonder veel aandacht
besteed aan de gemakkelijke installatie, configuratie en werking.
1 Flexibele montage - DIN-rail of schroefmontage.
2 Fasestatus - Visuele aanduiding van meterprestatie, driekleurige LED’s
vereenvoudigen het opsporen en verhelpen van fouten.
3 Meterstatus - Snel opsporen en verhelpen van fouten.
4 Override van de instellingen - Veranderen van de fase of richting via
systeemsoftware met exclusieve swizzle functie.
5 CT amperage draaischakelaar - Vereiste flexibiliteit met TI ondersteuning van
5 A tot 5000 A.
6 Instelling met draaischijf - Configuratie met of zonder stroomvoorziening,
bespaart tijd en arbeidskosten.
7 Essentiële protocol ondersteuning - Modbus, BACnet en unidirectionele en
bidirectionele meting.
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Vermogen- en energiemeters

EM4200 serie

Functies en karakteristieken (vervolg)

Elektrische karakteristieken

Karakteristieken Ingangen
spannings
Gemeten spanning
ingangen
Frequentiebereik

V1, V2, V3, Vn
90 - 480 V AC L-L zonder VT’s
Tot 999 kV met externe VT’s
45-60 Hz

Karakteristieken Ingangen
stroommeet
Bereik
ingangen

L1, L2, L3, N

AC-voedingsspanning (via L1-L2)

Min. 90 V
Max. 480 V L-L, 300V L-N

Mechanische karakteristieken

0 ... 0,333 V (+20%)

Gewicht
Afmetingen

ongeveer 4,0 kg
46,63 x 35,81 x 152,36 mm

IP-beschermingsgraad

IP20

Draadsectie aansluitingen TI’s en Comm.
(via snelaansluitklemmen)

0,2 tot 1,5 mm²

Omgevingsomstandigheden
Bedrijfstemperatuur

-30 °C tot +70 °C

Opslagtemperatuur
Vochtigheidsbereik
Behuizing

-40 °C tot +85 °C
0% tot 95% RV, niet-condenserend
Type 1 (gebruik binnen of via extra behuizing
buiten)

Hoogte
Vervuilingsgraad
Elektromagnetische compatibiliteit

3000 m max.
2
immuniteit voor magnetische velden,
volgens EN 61326-1
immuniteit voor magnetische velden, volgens EN
61000-6-2
immuniteit voor storingen via geleiding, volgens
EN 61326-1
immuniteit voor storingen via geleiding, volgens
EN 61000-6-2
emissies via geleiding en straling, volgens
EN 61326-1
emissies via geleiding en straling, volgens
EN 61000-6-4
emissies via geleiding en straling, volgens
FCC deel 15 klasse A

Vervuilingsgraad

Veiligheid en normen
Gecertificeerd volgens IEC/BTL
CULus volgens UL 61010-1
CE volgens EN 61010-1

Communicatie
Communicatiepoorten

Modbus RTU & BACnet MS/TP via RS-485

Ondersteunde protocols

BACnet MS/TP: 9600 baud tot 115200 baud
(automatische detectie); Modbus RTU: 9600
baud tot 115200 baud (automatische detectie)
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Vermogen- en energiemeters

EM4200 serie
Afmetingen

EM4200 afmetingen

Vooraanzicht

Zijaanzicht

Hartafstand
bevestigings
punten beugel

tot beugel

Afmetingen in mm.

tot DIN-rail
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Keuzemogelijkheden van de
producten per meetfunctie

Meetcentrales

Algemene keuzecriteria
Montagetype

Multi-circuit
metingen

Basis multifunctionele
metingen

Intermediaire Geavanceerde metingen
metingen

BCPM

PM3200/PM3210/
PM3250/PM3255

PM5100/PM5300/ PM8000
PM5500

ION 7550

In het verdeelbord

DIN-rail

Inbouw in
uitsnijding DIN ¼ 92
x 92 mm
of DIN-rail
b
b

Inbouw in uitsnijding DIN 192 standaard
186 x 186 mm

Inbouw in
uitsnijding DIN ¼ 92
x 92 mm
of DIN-rail
b
b

Gebruik in LS-net
Gebruik in LS- en HS-net
Nauwkeurigheid in stroom /
spanning

b

b

1%

1%

Nauwkeurigheid in vermogen /
energie

1%

Klasse 1
IEC 62053-21
Klasse 2
IEC 62053-23
Klasse 0.5S
IEC 62053-22

PM55xx:
Klasse 0.2S
IEC 62053-22
PM51xx/53xx:
Klasse 0.5S
IEC 62053-22

b
b

b
b

b
b

-

-

-

b
b
b

b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
-

b
b
b
-

In/Uit
In/Uit
b
b

b
b
b
b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

-

-

b

b

-

-

b

b

1 parameter

b

b

b

b

b

-

Meting van ogenblikkelijke effectieve waarden
Stroom
b Fasen
b
b Nulleider
b
b Uitgebreid meetbereik
3-fase spanning
b
Spanning per fase
b
Frequentie
b
Totaal vermogen
b Actief
b
b Reactief
b Schijnbaar Vermogen per fase b Actief
b
b Reactief
b Schijnbaar Arbeidsfactor
b Totaal
b
b Per fase
b
Meting van de energie
Actieve energie
b
Reactieve energie
Schijnbare energie
Instelling van de
accumulatiefunctie
Meting van gemiddelde
waarden
Stroom
Huidige
b
waarde en
maximum
Totaal actief
Huidige
b
vermogen
waarde en
maximum
Totaal reactief
Huidige
vermogen
waarde en
maximum
Totaal schijnbaar
Huidige
vermogen
waarde en
maximum
Totaal verwacht
kW, kVAR,
vermogen
kVA
Synchronisatie van het
meetvenster
Parametrering van de
berekeningsmodus
Andere metingen
Bedrijfsurenteller
-

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

0,2 % stroom
0,2 % spanning
Klasse 0.2S
IEC 62053-22
Klasse 0.2
ANSI 12.20

ION 7650

b
b
0,1 % uitlezing
0,20 %

b
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Keuzemogelijkheden van de
producten per meetfunctie

Meetcentrales

Multi-circuit
metingen

Basis multifunctionele
metingen

BCPM

PM3200/PM3210/ PM5100/
PM8000
PM3250/PM3255 PM5300/PM5500

ION 7550

ION 7650

b

b

b

b

b

b
-

b

b
b

b
b

1%
-

-

b
b

b

-

b

b

b

b

b

b

b

b
b
63ste/127ste

63ste

20 µs
b
b
b

b

b
b

32

b

256

256

1024

b
b

b
b
b
256 kB / 1,1 MB

b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b

512 MB

Tot 10 MB

b
b

b
-

b

b
b

2/4

20

-

b
-

1
2

27 digit. / 16
analoog
1
1 digit. / 8 relais /
4 analoog

277 V L-N
480 V L-L

-

400 V L-N
690 V L-L

347 V L-N
600 V L-L

347 V L-N
600 V L-L

AC

90 - 277 V

20 V L-N / 35 V
L-L tot 277 V L-N
/480 V L-L

115 tot 415 V
±10 %, 15 VA
45-67 Hz of
350‑450 Hz

85 tot 240 V

DC

-

100 - 300 V

125-250 V
±20%

-

-

-

90 tot 415 V
±10 %,18 VA
42-69 Hz of
20-450 Hz
(bewerkte
werking)
120 tot 250 V
±10 %, 17W
-

b
b (BCPME)

-

-

b
-

b
b (PM5300 /

b
b

b
b
b
b

-

b (PM5560 &

-

-

b
b

-

Meting van de energiekwaliteit
Interharmonischen
Totale
Spanning
harmonische
vervorming
Stroom
Individuele harmonische vervorming
(Spanning & Stroom)
Golflezing
Detectie van spanningsdalingen en
-pieken
Programmeerbaar
(logische en wiskundige functies)
Detectie en lezen van storingen
Flicker
Overeenstemmingscontrole EN 50160
IEC 61000-4-30 naleving
Meting werkelijke effectieve waarde
Tot harmonische rang
Meetsnelheid
Aantal meetpunten per periode
Registratie van de gegevens
Min./max. van de ogenblikkelijke waarden Data logs
Logging van een gebeurtenis
Trendcurven
Alarmen
b
Aankondiging van de alarmen via e-mail
SER (Sequence of Event Recording)
Datum- en uurvermelding
GPS-tijdsynchronisatie
Geheugencapaciteit
Display, opnemers en ingangen / uitgangen
Display voorzijde
Ingebouwde stroom- en
spanningsopnemers
Digitale of analoge ingangen
(max. configuratie)
Impulsuitgang
Digitale of analoge uitgangen (max.
configuratie met inbegrip van
impulsuitgang)
Rechtstreekse spanningsaansluiting
zonder externe spanningstransformator
Voeding
AC/DC uitvoering

DC uitvoering
Communicatie
Infraroodpoort
RS-232 poort
RS-485 poort (Protocol Modbus TP)
Ethernetpoort
Protocol Modbus /
TCP
Protocol BACnet/IP
Webserver voor HTML-pagina's
Ethernetkoppeling (Gateway) voor andere
producten met RS485-verbinding

-

b
b

-

b

-

1
12

110 tot 300 V
-

PM5500)
PM5563)

-

Intermediaire Geavanceerde metingen
metingen

b (PM5500)
b (PM5560 &
PM5563)
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Meetcentrales

PM3200

voor DIN-rail

Deze PowerLogic meetcentrale bevat zowel basis als geavanceerde
meetcapaciteiten. Dankzij het compacte formaat en de montage op DIN-rail, maakt
de PM3200 het toezicht van aankomsten en vertrekken in kleine elektrische kasten
mogelijk. In combinatie met stroomtransformatoren en spanningstransformatoren
kunnen deze meters 2, 3 en 4-draads systemen bewaken. Het grafisch scherm zorgt
voor intuïtieve navigatie waarmee belangrijke parameters makkelijk toegankelijk zijn.

PM3200 meetcentrale

PM3255 meetcentrale

Er zijn vier versies verkrijgbaar, van basistoepassingen tot geavanceerde
toepassingen:
b PM3200
v elektrische parameters I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz
v vermogen-/stroombehoefte
v min./max.
b PM3210
v elektrische parameters I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz, THD
v vermogen-/stroombehoefte, piekverbruik
v min./max.
v 5 alarmen met tijdsregistratie
v kWh-pulsuitgang
b PM3250
v elektrische parameters I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz, THD
v vermogen-/stroombehoefte, piekverbruik
v min./max.
v 5 alarmen met tijdsregistratie
v LED-lampje om communicatie aan te tonen
v RS485-poort voor Modbus-communicatie check
b PM3255
v elektrische parameters I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz, THD
v vermogen-/stroombehoefte en piekverbruik
v min./max. en 15 alarmen met tijdsregistratie
v LED-lampje om communicatie aan te tonen
v beheer van max. 4 verschillende tarieven
v 2 digitale ingangen, 2 digitale uitgangen
v geheugen voor belastingsprofiel (vraag 10 min. tot 60 min.)
v RS485-poort voor Modbus-communicatie check.
Intelligente en eenvoudige meters dankzij hun innovatief ontwerp:
b Makkelijk te installeren voor bordenbouwers
b Makkelijk in dienst te nemen door aannemers en installateurs
b Makkelijk te bedienen door eindgebruikers

Toepassingen
Kostenbeheer

b Controle van facturen.
b Doorfactureren, inclusief WAGES-weergave (Water, Air, Gas, Electricity & Steam).
b Kostentoewijzing, inclusief WAGES-weergave.

Netwerkbeheer

bb Bedieningspaneel met lokale weergave.
bb Tot 15 ingebouwde alarmen met tijdsregistratie om gebeurtenissen te bewaken.
bb Makkelijk te integreren in PLC-systeem via ingang/uitgang-interface.

Marktsegmenten

Onderdelen voorkant meter
1 Hulpvoeding
2 Scherm met witte achtergrondverlichting
3 Knipperend geel meterlampje (om nauwkeurigheid te
controleren)
4 Pulsuitgang voor overdracht op afstand (PM3210)
5
Annuleren
6
Bevestigen
7
Omhoog
8
Omlaag

bb Gebouwen.
bb Industrie.
bb Datacentra en netwerken.
bb Infrastructuur (luchthavens, tunnels, telecom).
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Functies

PM3200 gamma

Prestatienorm
IEC61557-12 PMD/Sx/K55/0.5

Algemeen

PM3200

PM3210

PM3250

PM3255

b

b

b

b

Gebruik in LS- en HS-systemen

b

b

b

b

Aantal monsters per cyclus
TI ingang 1 A/5 A

32
b

32
b

32
b

32
b

VT ingang

b

b

b

b

Verschillende tarieven

4
b

4
b

4
b

4
b

Meertalig scherm met achtergrondverlichting

Ogenblikkelijke RMS-waarden
Per fase en gemiddelde

b

b

b

b

Actief, reactief, schijnbaar vermogen

Totaal en per fase

b

b

b

b

Vermogensfactor

Totaal en per fase

b

b

b

b

b

b

b

b

Stroom, spanning

Energiewaarden
Actieve, reactieve en schijnbare energie; import en export

Vraagwaarden
Stroom-, vermogensvraag (actief, reactief, schijnbaar vermogen); huidig

b

Stroom-, vermogensvraag (actief, reactief, schijnbaar vermogen); piek

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

Energiekwaliteitsmetingen
THD Stroom en spanning

Gegevensregistratie
b

Min./max. van de ogenblikkelijke waarden

b

Logboeken vermogensvraag

b

Logboek energieverbruik (dag, week, maand)
Alarmen met tijdsregistratie

5

Digitale ingangen/digitale uitgangen

5

0/1

15
2/2

Communicatie
RS485-poort

b

b

Modbus-protocol

b

b

Voordelen aansluiting
Programmeerbare digitale ingang

Extern signaal tariefaansturing (4 tarieven)
deelteller resetten op afstand
Status op afstand zoals status vermogenschakelaar
WAGES-pulsen verzamelen

Programmeerbare digitale uitgang

Alarm (PM3255)
kWh-pulsen

Grafisch LCD-scherm

Grafisch scherm met achtergrondverlichting maakt
intelligente navigatie doorheen relevante informatie
mogelijk in verschillende talen

Communicatie

Modbus RS485 met schroefklemmen waarmee
aansluiting in een ringnetwerk mogelijk is

PM3210 meetcentrale
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Karakteristieken
Type meting

PM3200 gamma
Werkelijke RMS tot de 15de harmonische op driefasige (3F, 3F + N) en éénfasige AC-netten. 32 monsters
per cyclus

Meetnauwkeurigheid
Stroom met x/5A TI’s

0,3% van 0,5 A tot 6 A

Stroom met x/1 A TI’s

0,5% van 0,1 A tot 1,2 A

Spanning

0,3% van 50 V tot 330 V (L-N), van 80 V tot 570 V (L-L)

Vermogensfactor

+/-0,005 van 0,5 A tot 6 A met x/5 A TI’s; van 0,1 A tot 1,2 A met x/1 A TI’s
en van 0,5L tot 0,8C

Actief/Schijnbaar vermogen met x/5 A TI’s

Klasse 0.5

Actief/Schijnbaar vermogen met x/1 A TI’s

Klasse 1

Reactief vermogen

Klasse 2

Frequentie

+/-0,05% van 45 tot 65 Hz

Actieve energie met x/5 A TI’s

IEC62053-22 Klasse 0.5S

Actieve energie met x/1 A TI’s

IEC62053-21 Klasse 1

Reactieve energie

IEC62053-23 Klasse 2

Gegevensupdate snelheid
Update snelheid

1s

Karakteristieken ingangsspanning
Gemeten spanning

50 V tot 330 V AC (rechtstreeks / VT secundair L-N)
80 V tot 570 V AC (rechtstreeks / VT secundair L-L)
tot 1 MV AC (met externe VT)

Frequentiebereik

45 Hz tot 65 Hz

Karakteristieken ingangsstroom
TI primair

Regelbaar van 1 A tot 32767 A

TI secundair

1A of 5A

Ingangsbereik meting met x/5 A TI’s

0,05 A tot 6 A

Ingangsbereik meting met x/1 A TI’s

0,02 A tot 1,2 A

Toegestane overbelasting

10 A continu, 20 A gedurende 10 s/uur

Hulpvoeding
AC

100/173 tot 277/480 V AC (+/-20%), 3 W/5 VA; 45 Hz tot 65 Hz

DC

100 tot 300 V DC, 3 W

Ingang
Digitale ingangen (PM3255)

11 tot 40 V DC, 24 V DC nominaal, <= 4 mA maximale belasting, 3,5 kVrms isolatie

Uitgang
Digitale uitgang (PM3210)

Optokoppelaar, gevoelig voor polariteit, 5 tot 30 V, 15 mA max., 3,5 kVrms isolatie

Digitale uitgangen (PM3255)

Halfgeleiderrelais, ongevoelig voor polariteit, 5 tot 40 V, 50 mA max., 50 ohm max.
3,5 kVrms isolatie

Mogelijkheden voor aansturing van verschillende tarieven

Met het gamma PM3200 is het mogelijk het kWh-verbruik in vier verschillende registers in te
delen. Dit kan aangestuurd worden via:
bbDigitale ingangen. Signaal kan worden geleverd via PLC of andere voorzieningen
bbIngebouwde klok die via het display kan worden geprogrammeerd
bbVia communicatie.
Met deze functie kunnen gebruikers:

PM3250 meetcentrale

bbMetingen voor huurders uitvoeren voor toepassingen met dubbele stroomvoorziening, om
een onderscheid te maken tussen de verschillende stroomvoorzieningen
bbInzicht krijgen in het verbruik tijdens werkuren en niet-werkuren, en tussen werkdagen en
weekends
bbHet verbruik van vertrekken opvolgen in lijn met de tarieven van energieleveranciers.
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Karakteristieken

PM3200 gamma

Mechanische karakteristieken
Gewicht

0,26 kg

IP-beschermingsgraad (IEC60529)

IP40 voorpaneel, IP20 behuizing

Afmetingen

90 x 95 x 70 mm

Omgeving
Bedrijfstemperatuur

-25 ºC tot +55 ºC

Opslagtemperatuur

-40 ºC tot +85 ºC

Vochtigheid

5 tot 95% RV bij 50 ºC (niet-condenserend)

Vervuilingsgraad

2

Meetcategorie

III, voor netten tot 277/480 V AC

Diëlektrische weerstand

Volgens IEC61010-1, dubbel geïsoleerd scherm in voorpaneel

Hoogte

Max. 3000 m

Elektromagnetische compatibiliteit
Elektrostatische ontlading

Niveau IV (IEC61000-4-2)

Ongevoeligheid voor uitgestraalde RF

Niveau III (IEC61000-4-3)

Ongevoeligheid voor snelle transiënte straling

Niveau IV (IEC61000-4-4)

Ongevoeligheid voor overspanning

Niveau IV (IEC61000-4-5)

Ongevoeligheid voor RF via geleiding

Niveau III (IEC61000-4-6)

Ongevoeligheid voor magnetische velden met
netfrequentie

0,5mT (IEC61000-4-8)

Emissies via geleiding en straling

Klasse B (EN55022)

Veiligheid
CE volgens IEC61010-1 (1)

Communicatie
RS485-poort

Halfduplex, van 9600 tot 38400 baud, Modbus RTU (dubbele isolatie)

Karakteristieken scherm
Afmetingen

43 mm x 34,6 mm

Resolutie scherm

128 x 96 punten

Conformiteit met de normen
IEC61557-12, EN61557-12
IEC61010-1, UL61010-1
IEC62052-11, IEC62053-21, IEC62053-22, IEC62053-23
EN50470-1, EN50470-3
(1) Volledig beschermd via dubbele isolatie

Referenties
Prestaties

Referentie

PM3200 basis meetcentrale

Model en beschrijving meter

Basismodel meetcentrale

METSEPM3200

PM3210 meetcentrale met pulsuitgang

Vermogen, stroom, THD,
METSEPM3210
max. gemiddelde waarden

PM3250 meetcentrale met RS485-poort

Vermogen, stroom, THD,
METSEPM3250
max. gemiddelde waarden

PM3255 meetcentrale + 2 digitale ingangen,
2 digitale uitgangen met RS485-poort

Vermogen, stroom, THD,
METSEPM3255
max. gemiddelde waarden,
geheugen voor
belastingsprofiel
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PM3200 afmetingen

Verzegelbare afdekkleppen
bovenaan en onderaan

Eenvoudige installatie PM3200

Voorbeelden bedradingsschema’s digitale uitgang en ingang

Opmerking: Deze bedradingsschema’s zijn slechts
voorbeelden. Zie de documenten Installatiehandleiding en
Gebruikershandleiding voor meer informatie over deze
producten.
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Opmerking: Deze bedradingsschema’s zijn slechts
voorbeelden. Zie de documenten Installatiehandleiding en
Gebruikershandleiding voor meer informatie over deze
producten.

Bedradingsschema Modbus-communicatie

Voorbeelden bedradingsschema’s PM32xx-serie – 1-fasig
1F2D

1F2D

1F3D

Beveiliging (aan te passen aan de
kortsluitstroom op het aansluitingspunt)
Kortsluitblok

1F4D multi L met met
N

TI2 TI's

3TITI's

Opmerking: Deze bedradingsschema’s zijn slechts
voorbeelden. Zie de documenten Installatiehandleiding en
Gebruikershandleiding voor meer informatie over deze
producten.
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Voorbeelden bedradingsschema’s PM32xx-serie – 3-fasig zonder VT’s
3F3D
Beveiliging (aan te passen aan de
kortsluitstroom op het aansluitingspunt)
Kortsluitblok

1 TI (gebalanceerd)

2 TI
TI's

33
TI TI's

3F4D

1 TI (gebalanceerd)

2 TI's
(voor
gebalanceerde
2 TI
(voor
gebalanceerde
3 draads
belasting)
3 draads
belasting)

3 TI's
3 TI

Voorbeelden bedradingsschema’s PM32xx-serie – 3-fasig met VT’s
3F3D

VT's,1 1
(gebalanceerd)
22 VTs,
TITI
(gebalanceerd)

2 VT's,
2 VTs,
2 TI2 TI's

VT's,
22VTs,
3 TI3 TI's

3F4D

3 VTs,1 1TITIs
(gebalanceerd)
3 VT's,
(gebalanceerd)

3 VTs,
VT's,2 2TIs
TI's
(voor
(voorgebalanceerde
gebalanceerde
33draads
draadsbelasting)
belasting)

3 VT's,
3 VTs,33TI's
TIs

Opmerking: Deze bedradingsschema’s zijn slechts voorbeelden. Zie de documenten
Installatiehandleiding en Gebruikershandleiding voor meer informatie over deze producten.
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Functies en karakteristieken

PowerLogic™ PM5100-, PM5300- en PM5500-serie
De PowerLogic™ PM5000-meetcentrale is de ideale keuze voor toepassingen voor
kostenbeheer. De meetcentrale biedt de nodige meetmogelijkheden om energieverbruik
toe te wijzen, mogelijke energiebesparingen aan te geven, verbruik van huurders te
registreren en doorrekenen mogelijk te maken, efficiëntie en gebruik van toestellen te
optimaliseren en een kwalitatieve evaluatie van de energiekwaliteit van het elektriciteitsnet
uit te voeren. In één enkel toestel van 96 x 96 mm met grafisch scherm (of in een versie
met afzonderlijk scherm) kunnen de drie fasen, de nulleider en aarding gelijktijdig
worden bewaakt. Het helder, anti-verblindingsdisplay heeft grote karakters en sterke
achtergrondverlichting die toelaten om het scherm gemakkelijk te lezen, zelfs in
uitzonderlijk verlichte omstandigheden en kijkhoeken. Eenvoudige menu's, tekst in 8
selecteerbare talen, pictogrammen en afbeeldingen zorgen voor een gebruiksvriendelijke
omgeving die u meer informatie verschaft over uw elektriciteitsnet. Functies als Ethernetgateway en versterkte Cyber Security behoren ook tot de mogelijkheden. Het zijn uiterst
nauwkeurige toestellen met algemene certificering voor facturatie.
Toepassingen

PowerLogic™ PM5000-serie meetcentrale

PowerLogic™ PM5RD Remote scherm voor PM5563

Kostenbeheer: De mogelijkheden voor kostenbesparingen worden pas duidelijk
eens u begrijpt hoe en wanneer uw installatie elektriciteit verbruikt.
De PowerLogic™ PM5000-serie meetcentrales zijn ideaal voor:
b Doorrekening / verbruik van huurders: verhuurders, immobiliënkantoren,
appartementeigenaars, verhuurdersorganisaties, of andere eigenaars
met meerdere huurders kunnen individueel energieverbruik aan huurders
doorrekenen.
MID-goedgekeurde meetcentrales voor facturatie in heel Europa.
b Kostenallocatie: wijs energiekosten toe aan de verschillende departementen
(HVAC, binnen- en buitenverlichting, koeling, enz), aan de verschillende
onderdelen van een industrieel proces of aan verschillende kostenposten.
Dankzij het gebruik van kostenallocatiesystemen kunt u geld besparen
door wijzigingen door te voeren in uw operaties, door uw apparatuur beter
te onderhouden, door te anticiperen op prijsschommelingen en door uw
energievraag beter te beheren.
Netwerkbeheer: Voor elk bedrijf is het essentieel om de betrouwbaarheid van het
elektriciteitsnet te verhogen. Door waarden zoals spanningsniveaus, harmonische
storing en spanningsonevenwichten te bewaken zorgt u voor een correcte werking
en onderhoud van uw elektriciteitsnet en apparatuur. De PowerLogic™ PM5000serie meetcentrales zijn het ideale instrument voor:
b Eenvoudige energiekwaliteitsbewaking: problemen met de energiekwaliteit
kunnen leiden tot ongewenste effecten zoals verhitting van transformatoren,
condensatoren, motoren, generatoren en een foute werking van elektronische
apparaten en beveiligingsapparaten.
b Min/ Max opvolging (met tijdnotatie): wanneer u begrijpt wanneer elektrische
parameters zoals spanning, stroom en energievraag hun maximum- en
minimumwaarden kunnen bereiken, zult u een beter inzicht krijgen hoe u uw
elektriciteitsnet correct kunt onderhouden en hoe u ervoor kunt zorgen dat
apparaten niet beschadigd raken.
b Alarmering: alarmen maken u attent op abnormale gedragingen van het
elektriciteitsnet zodra die optreden.
b WAGES-bewaking: maak gebruik van de ingangen op de
PM5000-meetcentrales om metingen van andere apparaten te integreren, zoals
meters voor water, lucht, gas, elektriciteit of stoom.
Hoofdkarakteristieken
Eenvoudige installatie
Montage met twee clips, in standaard uitsnijding voor ¼ DIN (92 x 92mm), geen
gereedschap vereist. Compacte meetcentrale met een diepte van 72 mm
(77 mm voor PM5500) die tot 690 V L-L verbonden kan worden zonder
spanningstransformatoren voor installaties die voldoen aan een isolatieniveau
categorie III. Optioneel remote display (PM5563). Ethernet gatweway functionaliteit
via RS-485 poort (PM5560 & PM5563)
Eenvoudig te bedienen
Intuïtieve navigatie via zelfsturende menu's met instelbare taal, zes regels, gelijktijdige
weergave van vier waarden.Via twee LED's op de voorzijde geeft de gebruiker
bevestiging of de werking normaal is via een groene LED - een heartbeat/communicatie
controlelampje, en een amberkleurige LED - aanpasbaar voor alarmen (niet bij MID
versies) of energiepulsuitgangen. Geïntegreerde webpagina's (PM5500) tonen real-time
en gelogde informatie, en controleren de communicatie.
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Eenvoudige bewaking en controle van vermogenschakelaar
De PM5300 heeft twee relaisuitgangen (hoge prestaties Vorm A type) die het mogelijk
maken om de meeste spoelen van de vermogenschakelaars direct aan te sturen.
Voor digitale ingangen kunnen bewaakte schakelaars direct worden aangesloten
op de meetcentrale zonder externe voeding. De meetcentrales PM5500 hebben 4
statusingangen (digitaal) en 2 digitale uitgangen (solid state) voor WAGES-bewaking,
bediening en alarmmelding.
Remote display voor DIN-rail meetcentrale PM5563
De DIN-rail gemonteerde meetcentrale PM5563 kan optioneel worden uitgerust
met een apart scherm PM5RD. Dit scherm, eveneens 96x96 mm en met dezelfde
eigenschappen als het geïntegreerde scherm, kan worden gemonteerd in een
uitsnijding 92x92 mm of een boorgat van 30mm. De verbinding van het scherm met
de meetcentrale gebeurt met een bijgeleverde kabel van 3m lengte voorzien van
RJ25 connectoren. Optioneel is een verbindingskabel van 10m beschikbaar.

PowerLogic™ PM5563 met remote scherm PM5RD

Modbus Ethernet-naar-serieel gateway functionaliteit
standaard in PM5560 en PM5563
Met een minimale configuratie kan de meetcentrale PM5560 en PM5563 fungeren
als Ethernet-gateway. Dit betekent dat een Modbus-master apparaat langs de
meetcentrale via Ethernet kan communiceren met de Modbus-apparaten die zijn
aangesloten op de seriële poort van de meetcentrale.
Een Modbus TCP verzoek wordt via de Ethernet-poort naar de meetcentrale
met gateway gestuurd. De meetcentrale maakt gebruik van Modbus RTU
om het verzoek door te sturen naar de downstream-apparaten. Wanneer het
stroomafwaartse apparaat reageert zal de meetcentrale met gateway het
antwoord terug naar de master sturen.
Multi-protocol ondersteuning
De PM5500 reeks (PM5560 en PM5563) is nu makkelijker dan ooit te integreren
in nieuwe en bestaande BMS-systemen. Door het standaard ondersteunen van
het BACnet/IP-protocol kunnen meters tegelijkertijd communiceren via BACnet
en Modbus in toepassingen waar meerdere softwaresystemen worden gebruikt
(gebouwbeheer- en energiemanagementsystemen).
De PM5500-serie is getest en gecertificeerd in overeenstemming met de eisen van
de BACnet Testing Laboratories (BTL).
Meter Insights - QR Code applicatie met gratis Cloud-account
QR code
feature
Ontgrendel de mogelijkheden van uw PowerLogic
™ PM5000-serie
meter met de
Quick start guide
QR-code functie:
• Gedetailleerde patronen van de energiebesteding
• Trends in energieverbruik
• Alarm voor mogelijke problemen

Meter Insights

Unlock the capabilities of your PowerLogic™ PM5000 meter with the QR
code feature:
• Detailed energy use patterns
• Trends in energy consumption
• Alarms for possible issues

View information from your meter:
• See all previous QR scans

Bekijk informatie van uw meter:
• See notifications of possible issues and improvements you can make
• Share information with colleagues
• Alle voorgaande QR-code scans
• Notiﬁcaties van mogelijke problemen en verbeteringen die u kunt realiseren
• Informatie gedeeld met collega's

1

2

3

Stap 1: Navigeer door de pagina’s van uw meetcentrale naar het scherm met de
QR-code voor de informatie die u wilt bekijken. Het toestel genereert dan een QRcode met
geactualiseerde waarden.
Stap 2: Gebruik een QR-app en de camera op uw smartphone of tablet om de
geselecteerde QR code op het display te scannen.De data verwerkt in de QR code
wordt weergegeven in de browser van uw mobiel apparaat. Deze gegevens van
uw meter worden eveneens naar een webserver verzonden.
Stap 3: De informatie wordt in een Cloud-omgeving opgeslagen door Schneider
Electric, waar ze worden geanalyseerd en omgezet in informatie waarnaar je
eventueel kan handelen. Indien u zich (gratis) registreert als Meter Insights gebruiker
kan u ten allen tijde deze geconsolideerde historische informatie bekijken, zowel via
PC als via mobiel apparaat.
Meer weten? Raadpleeg onze website en ontdek Meter Insights
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Nauwkeurige energiemeting voor precieze toewijzing van kosten:
PM5100

PM5300

PM5500

IEC 62053-22 (Actieve Energie)

Klasse 0.5S

Klasse 0.5S

Klasse 0.2S

IEC 62053-23 (Reactieve Energie)

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 1

Directe meting van nulleiderstroom
De PM5500 heeft een vierde stroomtransformatoringang voor het meten
van de nulleiderstroom. Voor veeleisende IT-toepassingen met niet-lineaire
belastingen (d.w.z. schakelende voedingen op computers/servers), is het meten
van de nulleiderstroom essentieel om overbelasting en de daaruit volgende
stroomonderbreking te vermijden. Daarnaast biedt de PM5500 een berekende
aardlekstroomwaarde die niet beschikbaar is voor meetcentrales met
3 stroomtransformatoren.
Analyse energiekwaliteit
De PM5000 biedt metingen van Totale Harmonische Vervorming (THD/thd), Totale
Vraag Vervorming (TDD) en grootte + hoeken van individuele harmonischen (oneven)
voor spanning en stroom:
PowerLogic™ PM5500 meetcentrale

Individuele harmonischen

PM5100

PM5300

PM5500

grootte
tot de 15de

grootte
tot de 31ste

grootte & hoeken
tot de 63ste

Met deze energiekwaliteitsparameters kunt u de bron van harmonischen
identificeren die transformatoren, condensatoren, generatoren, motoren en
elektronische apparatuur kunnen beschadigen.
Belastingsbeheer
Weergeven van piekvragen met tijdnotatie is voorzien. Verwachte piekvragen
kunnen in combinatie met alarmen voor uitschakelen van basislast worden gebruikt.
Alarmen met tijdnotatie
De PM5000-serie bevat een combinatie van verschillende op drempelwaarde
gebaseerde alarmen en digitale alarmen met een tijdnotatie van 1s:

PowerLogic™ PM5300 meetcentrale

PM5100

PM5300

PM5500

Drempelwaardegestuurd

29

29

29

Eendelig (Unair)

4

4

4

Digitaal

–

2

4

Booleaanse controller/logica

–

–

10

Gedefinieerd door klant

–

–

5

Alarmen kunnen worden weergegeven als Actief (alarmen die zijn opgetreden en
nog niet zijn afgevallen) of Historisch (alarmen opgetreden in het verleden).
Alarmen kunnen worden geprogrammeerd en gecombineerd om digitale uitgangen
en mechanische relais (PM5300) aan te sturen.
De toestellen uit de PM5000-serie houden een alarmlogbestand bij met de actieve
en historische alarmen met hun datum- en tijdnotatie.
SMTP protocol voor het ontvangen van alarmnotificaties via e-mailen tekst.
SNTP protocol voor synchronisatie van tijd en datum via het netwerk.
Belastingstimer
U kunt een belastingstimer instellen om de actieve belastingsuren te tellen op basis
van een minimum stroomverbruik, dat kan worden aangepast om advies te geven
voor de onderhoudsvereisten op de belasting en deze op te volgen.

PowerLogic™ PM5100 meetcentrale

Gecertificeerd volgens MID-richtlijn,

"B" + Annex "D" voor wetMID Annex
telijke metrologie met betrekking tot

de actieve elektrische meetcentrales (zie Bijlage
MI-003 of MID). Kan worden gebruikt voor fiscale
(wettelijke) metrologie.

Hoge prestaties en nauwkeurigheid
IEC 61557-12 Apparaten voor prestatiemeting en bewaking (PMD)
Bepaalt de verwachte prestaties op basis van klassen. Het bepaalt de toelaatbare
fout in de klasse voor actief en reactief vermogen en energie, frequentie, stroom,
spanning, arbeidsfactor, spanningsonevenwicht, spannings- en stroomharmonischen
(oneven), spanning THD, stroom THD, en de waarden voor temperatuur, relatieve
vochtigheid, hoogte, opstartstroom en veiligheid.
Het laat een vergelijking toe tussen de waarden van conforme meetcentrales: ze zullen
dezelfde waarden weergeven wanneer ze met dezelfde belasting zijn verbonden.
Voldoet aan IEC 61557-12 PMD/[SD|SS]/K70/0.5 voor PM5100 en PM5300
Voldoet aan IEC 61557-12 PMD/[SD|SS]/K70/0.2 voor PM5500.
Geschikt voor wettelijke facturatie
MID-conformiteit is verplicht voor facturatietoepassingen in heel Europa.
Behalve facturatietoepassingen ook belangrijk voor installatiemanagers die
verantwoordelijk zijn voor de energiekosten.
MID betekent hetzelfde kwaliteitsniveau als een officiële meetcentrale.
MID-conform, EN50470-1/3 – Klasse C.
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Algemeen

PM5100

PM5300

Gebruik in LS- en MS-systemen

b

Basismetingen met THD en min/max waarden

b

PM5500

Ogenblikkelijke rms-waarden
Stroom

b

Per fase

b

Rechtstreekse meting van nulleiderstroom
Spanning

b

Totaal, per fase L-L en L-N

Frequentie
Actief, reactief en
Totaal en per fase
schijnbaar vermogen

b
Getekend, vier kwadranten

Werkelijke
arbeidsfactor (PF)

Totaal en per fase

Getekend, vier kwadranten

PF-verschuiving

Totaal en per fase

Getekend, vier kwadranten
b

% onbalans I, V L-N, V L-L

Energiewaarden*
Ontvangen/Geleverd; Netto en absoluut, Tijdtellers

Geaccumuleerd actieve, reactieve en schijnbare energie

Vraagwaarden*
Stroomgemiddelde

Huidig, Laatst, Voorspeld, Piek en Piek datum & tijd

Actief vermogen

Huidig, Laatst, Voorspeld, Piek en Piek datum & tijd

Reactief vermogen

Huidig, Laatst, Voorspeld, Piek en Piek datum & tijd

Schijnbaar vermogen

Huidig, Laatst, Voorspeld, Piek en Piek datum & tijd

Piekgemiddelde met tijdnotatie D/T voor stroom en vermogen

b

Berekening
Glijdend, vast en rollend interval,
gemiddeld vermogen thermische methodes

b

Synchronisatie van het meetvenster door ingang,
communicatiecommando of interne klok

b

Instelbare intervallen voor gemiddelden

b

Berekening verbruik via pulsingang (WAGES)

b

Andere metingen*
I/O-teller

b

Bedrijfsteller

b

Belastingstimer

b

Alarmtellers en alarmlogbestanden

b

Metingen van vermogenskwaliteit
I, V L-N, V L-L

THD, thd (totale harmonische vervorming) I, V L-N, V L-L per fase
TDD (totale vraagvervorming)
Individuele harmonischen (oneven)

b
15de

31ste

63ste

Nulleiderstroom met aardlekstroomberekening

b

Gegevensregistratie
Min./max. van de ogenblikkelijke waarden,
plus fase-identificatie*

b

Alarmen met 1 s tijdnotatie*

b

Gegevensregistratie

Geheugencapaciteit
Min/max logbestand

b

Onderhouds-, alarm- en gebeurtenislogbestanden

2 vaste parameters kWh en kVAh
met een configureerbaar interval
en duurtijd (b.v. 2 parameters
over een periode van 60 dagen
bij een interval van 15 minuten)

Tot 14 instelbare parameters met
een configureerbaar interval en
duurtijd (bijv. 6 parameters over
een periode van 90 dagen bij een
interval van 15 minuten)

256 kB

1,1 MB

b

b

b

b

Aanpasbare gegevenslogbestanden

b

Ingangen / Uitgangen / Mechanische relais
2 (SI1, SI2)

Digitale ingangen
Digitale uitgangen

1 (enkel kWh)

4 (SI1, SI2, SI3, SI4) met
WAGES-ondersteuning
2 (configureerbaar)

Relaisuitgangen Vorm A

2

Resolutie tijdnotatie in seconden

1

Whetting-spanning

b

*Opgeslagen in permanent geheugen
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Elektrische karakteristieken*

PM5100

Type meting: reële rms-meting op drie fasen
(3F, 3F + N), zonder blindperiode
Nauwkeurigheid Actieve energie
meting
Reactieve energie
Actief vermogen

PM5300

128 tests per cyclus

±0,5%

±0,2%

±2%

±1%

0,5%

0,2%

Schijnbaar vermogen

0,5%

Stroom, Fase

0,5%

Spanning, L-N

0,5%

0,15%
0,1%

Frequentie

0,05%

Conformiteit
Nauwkeurigheid meting
meetnauwkeurigheid
Nauwkeurigheid actieve energie

IEC 61557-12 PMD/[SD|SS]/K70/0.5
IEC 62053-22 Klasse 0.2 S
ANSI C12.20 Klasse 0.5
IEC 62053-23 Klasse 2

Nauwkeurigheid reactieve energie
Ingangsspanning
Bereik nominale gemeten spanning
(tot 1,0 MV AC max,
met spanningstransformator)
Impedantie

20 V L-N / 35 V L-L tot 400 V L-N /690 V L-L
absoluut bereik 35 V L-L tot 760 V L-L

Resistentie
Impedantie
F nominaal
Ingangsbelasting
Bedrijfsbereik

Continu 20 A, 10 s/h 50 A, 1 s/h 500 A
< 0,3 mΩ
50 of 60 Hz ±5%
50 of 60 Hz ±10%
<0,026VA bij 8,5A
<0,024VA bij 10A
100-415 V AC L-L ±10 %
100-480 V AC ±10 %
CAT III 300 V klasse volgens IEC 61010
CAT III 600 V klasse volgens IEC 61010
< 5 W / 16,0 VA bij 480 V AC

45 tot 65 Hz
80 ms typisch bij 120 V AC en maximum belasting
100 ms typisch bij 230 V AC en maximum belasting
100 ms typisch bij 415 V AC en maximum belasting

Bedrijfsbereik

35 ms typisch bij 120 V L-N en
maximum belasting
129 ms typisch bij 230 V L-N en
maximum belasting

125-250 V DC ±20%

Belasting

typisch 3,1 W bij 125 V DC, max. 5 W

< 4 W bij 250 V DC

Ride-through tijd
Relais

Startstroom: 5mA
Bedrijfsbereik: 50mA tot 10A

< 5 W / 11 VA bij 415 V L-L

Frequentie
Ride-through tijd

Uitgangen

20 V L-N / 20 V L-L tot 400 V L-N /
690 V L-L
absoluut bereik 20 V L-L tot 828 V L-L

1 A of 5 A
Startstroom: 5mA
Bedrijfsbereik: 50mA tot 8,5A

Belasting

DC-voeding

IEC 62053-22 Klasse 0.2 S
ANSI C12.20 Klasse 0.2

50 of 60 Hz ±10%

I nominaal
Gemeten stroom met overbereik en
crestfactor

AC-voeding

IEC 61557-12 PMD/[SD|SS]/K70/0.2

5MΩ
50 of 60 Hz ± 5 %

F nominaal
Ingangsstroom

PM5500

64 tests per cyclus

typisch 50 ms bij 125 V DC, en maximum belasting

Max. uitgangsfrequentie

0,5 Hz maximum (1 seconde
AAN / 1 second UIT minimumtijden)

Schakelstroom

250 V AC bij 8,0 A,
25 k cycli, resistief
30 V DC bij 2,0 A,
75 k cycli, resistief
30 V DC bij 5,0 A,
12,5 k cycli, resistief

Isolatie
Digitale
uitgangen

2,5 kV rms
1

Max. belastingsspanning
Max. belastingsstroom
Aan-weerstand
Meter constante
Pulsbreedte voor digitale
uitgang

2
40 V DC

30 V AC / 60 V DC

20 mA

125 mA

50 Ω max

8Ω

van 1 tot 9.999.999 pulsen per kWh k_h (configureerbaar voor geleverde of ontvangen of geleverde +
ontvangen energie voor kWh of kVArh of kVAh)
50 % bedrijfscyclus

Pulsfrequentie voor
digitale uitgang
Lekstroom
Isolatie
Optische uitgangen
Pulsbreedte (LED)
Pulsfrequentie
Meter constante

2

25 Hz max.
0,03 μA

1 μA

5 kV rms

2,5 kV rms

200 ms
50 Hz. max.
2,5 kHz. max
van 1 tot 9.999.999 pulsen per kWh k_h (configureerbaar voor geleverde of ontvangen of geleverde +
ontvangen energie voor kWh of kVArh of kVAh)
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Elektrische karakteristieken* (vervolg)
Statusingangen

PM5100

AAN-spanning

PM5300

PM5500

18,5 tot 36 V DC

30 V AC / 60 V DC max.

UIT-spanning

0 tot 4 V DC

Ingangsweerstand
Maximum frequentie
Responstijd
Opto-isolatie

110 k Ω

100 k Ω

2 Hz (T ON min = T OFF min =
250 ms)
20 ms

25 Hz (T ON min = T OFF min =
20 ms)
10 ms

5 kV rms

2,5 kV rms

Whetting-uitgang

24 V DC / 8mA max

Ingangsbelasting

2 mA bij 24 V DC

2 mA bij 24 V AC/DC

Communicatie
RS 485-poort Modbus RTU, Modbus ASCII
(7 of 8 bit), JBUS

2-draads, 9600, 19200 of 38400 baud, Pariteit - Even, Oneven, Geen, 1 stopbit indien pariteit oneven
of even is, 2 stopbits indien geen; (Bepaalde modellen in PM51xx en PM53xx)

Ethernetpoort: 10/100 Mbps; Modbus TCP/IP

1 (bepaalde modellen)

Isolatie

2 (voor doorlussen,
één IP-adres); BACnet/IP (enkel
PM5560 en PM5563)

2,5 kV rms, dubbel geïsoleerd

Mechanische karakteristieken
Gewicht product

380 g

430 g

IP-beschermingsgraad (IEC 60529)
Afmetingen B x H x D [uitsteeksel uit kast] **

450 g

voorpaneel IP52, meterbehuizing IP20
96 x 96 x 72mm (77 mm voor PM5500) (diepte van meetcentrale vanaf montageflens behuizing) [13mm]

Montagepositie **
Plaatdikte

Verticaal
6 mm maximum

Omgevingskarakteristieken
Bedrijfstemperatuur

Meetcentrale

-25 °C tot +70 °C

Display (displayfuncties tot -25 ºC met
beperkte prestaties)

-25 °C tot +70 °C

Opslagtemperatuur

-40 °C tot +85 °C

Vochtigheidsbereik

5 tot 95 % RV bij 37 ºC (niet-condenserend)

Vervuilingsgraad

2

Hoogte

2000 m CAT III / 3000 m CAT II

3000 m max. CAT III

Elektromagnetische compatibiliteit***
Emissies van harmonische stroom
Flikkeremissies

IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3

Elektrostatische ontlading

IEC 61000-4-2

Ongevoeligheid voor stralingsvelden

IEC 61000-4-3

Ongevoeligheid voor snelle transiënte straling

IEC 61000-4-4

Ongevoeligheid voor overspanning

IEC 61000-4-5

Ongevoeligheid via geleiding 150 kHz tot 80 MHz

IEC 61000-4-6

Ongevoeligheid voor magnetische velden

IEC 61000-4-8

Ongevoeligheid voor kortstondige spanningsdalingen

IEC 61000-4-11

Uitgestraalde emissies

FCC part 15, EN 55022 Klasse B

Geleide emissies

FCC part 15, EN 55022 Klasse B

Veiligheid
Europa

CE, volgens IEC 61010-1 Uitg.3, IEC 62052-11 & IEC61557-12

USA en Canada

cULus volgens UL61010-1 (3de uitgave)

Meetcategorie (spannings- en stroomingangen)

CAT III tot 400 V L-N / 690 V L-L

Diëlektrisch

Volgens IEC/UL 61010-1 Uitg. 3

Beschermingsklasse

II, Dubbel geïsoleerd voor delen toegankelijk voor gebruiker

* Elektrische karakteristieken zijn onderhevig aan wijzigingen.
** PM5563 is DIN-rail gemonteerd.
*** Tests worden uitgevoerd volgens IEC 61557-12 (IEC 61326-1), 62052-11 en EN50470.
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Mens-machine-interface
Type display

Monochroom LCD

Resolutie

128 x 128

Achtergrondverlichting

Witte LED

Zichtbare zone (B x H)

67 x 62,5 mm

Toetsenbord

4 knoppen

Controlelamp Heartbeat / Communicatie-activiteit
Uitgang energiepuls / Indicatie
actief alarm (configureerbaar,
behalve bij MID-modellen)

Groene LED
Optisch, amberkleurige LED

Golflengte

590 tot 635 nm

Maximum pulsfrequentie

2,5 kHz

PM5100
Functies en opties
Installatie

PM5300

PM5500

PM5100

PM5111

PM5310

PM5320

PM5331

b

b

b

b

b

b

–

–

–

–

–

–

–

–

–

CL 0.5S

CL 0.5S

CL 0.5S

b

b

3-fase spanning, stroom, vraag, energie, frequentie,
arbeidsfactor

b

Verschillende tarieven

–

Snelle installatie, voor paneelmontage,
met ingebouwd beeldscherm
Snelle installatie, te monteren op DIN-rail, zonder
beeldscherm
Mogelijkheid voor aansluiting van remote display
(PM5RD optioneel bij te bestellen)

Nauwkeurigheid
Display
LCD-scherm met achtergrondverlichting, meertalig,
staafdiagrammen, 6 lijnen, gelijktijdige weergave van 4
waarden

PM5341 PM5560

PM5561

PM5563

b

b

–

–

–

–

b

–

–

–

–

b

CL 0.5S

CL 0.5S

CL 0.5S

CL 0.2S

CL 0.2S

CL 0.2S

b

b

b

b

b

b

–

b

b

b

b

b

b

b

b

–

4

4

4

4

8

8

8

Vermogen- en energiemetingen

Analyse energiekwaliteit
THD, thd, TDD
Harmonischen, individueel (oneven) tot

b

b

b

b

b

b

b

b

b

15de

15de

31ste

31ste

31ste

31ste

63ste

63ste

63ste

1DO

1DO

2DI/2DO

2DI/2DO

2DI/2DO

2DI/2DO

4DI/2DO

4DI/2DO

4DI/2DO

-

-

-

-

2

2

-

-

-

I/O's en relais
I/O's
Relais

Alarmen en bediening
Alarmsignalen

33

33

35

35

35

35

52

52

52

Instelpunt responstijd in seconden

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Enkelvoudige en meervoudige alarmvoorwaarden

–

–

b

b

b

b

b

b

b

Booleaanse alarmcontroller (logica)

–

–

–

–

–

–

b

b

b

Seriële poort met Modbus-protocol
Ethernetpoort met Modbus TCP-protocol
Ethernetpoort met BACnet/IP protocol
Modbus Ethernet-naar-serieel gateway functionaliteit

–

1

1

–

1

–

1

1

1

–

–

–

1

–

1

2**

2**

2**

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2**
b

2** (1)

–

–

2**
b

Ingebouwde webserver met webpagina's

–

–

–

–

–

–

b

b

b

b

b

Communicatie

MID-conformiteit EN50470-1/3, bijlage B
en bijlage D, klasse C

b

b

** 2 Ethernetpoorten voor serieschakeling naar ander apparaat PM556x, één enkel IP-adres. Het is mogelijk om gelijktijdig via Modbus TCP/IP en BACnet/IP te communiceren.
(1) Voorzien voor Q4-2016.

Referenties
Model

Referentie

Meetcentrale PM5100

METSEPM5100

Meetcentrale PM5111

METSEPM5111

Meetcentrale PM5310

METSEPM5310

Meetcentrale PM5320

METSEPM5320

Meetcentrale PM5331

METSEPM5331

Meetcentrale PM5341

METSEPM5341

Meetcentrale PM5560

METSEPM5560

Meetcentrale PM5561

METSEPM5561

Meetcentrale PM5563

METSEPM5563

Remote display PM5RD voor meetcentrale PM5563, inclusief kabel 3m

METSEPM5RD

Kabel voor remote display PM5RD, 10m

METSEPM5CAB10
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Afmetingen en aansluiting

PM5000-serie meetcentrales inbouwmontage (1)

Referenties reserveonderdelen (*)
Omschrijving

Referentie

Connectorset + montage clips voor
PM5100 meetcentrale

METSEPM51HK

Connectorset + montage clips voor
PM5300 meetcentrale

METSEPM53HK

Connectorset + montage clips voor
PM5500 meetcentrale

METSEPM55HK

Verzegelset voor meetcentrale PM5100
en PM5300

METSEPM51-3RSK

Verzegelset voor meetcentrale PM5500

METSEPM55RSK

(*) Standaard meegeleverd met het apparaat. Enkel te bestellen in
geval van verlies origineel.

Afmetingen PM5000 meetcentrales (2)

96

77

72

92

90

90

PM5100 / PM5300

PM5500

Afmetingen remote display PM5RD

Connector van remote display
verbindingskabel 3m (meegeleverd met display)
Connector voor remote display op DIN-rail meetcentrale
Voeding voor display geleverd door meetcentrale

Afmetingen remote scherm

Aansluiting remote scherm

Elementen PM5000-serie meetcentrale's (2)

PM5500
PM5000 meteronderdelen
A Knoppen menukeuze
B LED-indicators
C Navigatie of menukeuzes
D Zone voor berichten voor
onderhoud en alarm

PM5500 meteronderdelen
E Spanningsingangen
F RS-485 communicatiepoort
G Digitale ingangen
H Stroomingangen
I Digitale uitgangen
J Ethernetpoorten
K Voedingsspanning

PM5100 / PM5300 meteronderdelen
E Relaisuitgang (enkel PM5300)
F Spanningsingangen
G Voedingsspanning
H Stroomingangen
I Statusingangen/digitale uitgangen
J Communicatiepoort:
Ethernet (enkel PM5300) of RS-485

(1) PM5563 is DIN-rail gemonteerd.
(2) Niet van toepassing op PM5563.
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Intermediaire metingen

PM8000

Functies en karakteristieken

De PowerLogic PM8000 serie meetcentrales zijn bijzonder nauwkeurig werkende
en uiterst betrouwbare vermogens- en energiemeters met een ongeëvenaarde
flexibiliteit en bruikbaarheid. De meetcentrale combineert nauwkeurige 3-fasen
energie- en vermogensmetingen met data logging, vermogenskwaliteitsanalyse,
alarm- en I/O-mogelijkheden die normaal niet beschikbaar zijn in een meter die zo
compact is.
De PM8000 serie meetcentrales stemmen overeen met de strengste internationale
normen. Dit waarborgt hun meetnauwkeurigheid en hun metingen van de
vermogenskwaliteit. Ideaal voor industriële en kritieke vermogensinstallaties die
verantwoordelijk zijn voor de duurzame werking en de rentabiliteit van een facility.

PowerLogic PM8000 serie meetcentrale.

Toepassingen en voordelen
bb Maximaliseer de voordelen door een zo groot mogelijke output te leveren met een
zo klein mogelijk risico in verband met beschikbaarheid.
bb Optimaliseer de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van elektrische systemen
en uitrusting.
bb Bewaak de vermogenskwaliteit (PQ) om de conformiteit te waarborgen en om
problemen te voorkomen.
bb Deze meters worden volledig ondersteund door StruxureWare Power Monitoring
Expert Software.
Hoofdkenmerken
bb Precisiemeting:
vv IEC 61557-12 PMD Sx K70 3000m 0.2 (prestatiemetings- en bewakingsfuncties).
vv Klasse 0.2S nauwkeurigheid IEC 62053-22, ANSI C12.20 Klasse 0.2
(actieve energie).
vv Topklasse 0.5S* nauwkeurigheid voor reactieve energie (IEC 62053-24).
vv RMS metingen per cyclus, bijgewerkt om de 1/2 cyclus.
vv Volledige “multi-utility” WAGES metingondersteuning.
vv Netmeting.
vv Beveiligingsverzegelingen tegen fraude.

PowerLogic PM8000 serie meetcentrale - achteraanzicht.

PowerLogic PM8000 meetcentrale, gemonteerd op DIN rail.

bb Conformiteitrapportering en basis analyse aangaande vermogenskwaliteit PQ.
vv Bewaakt en houdt parameters bij als ondersteuning van internationale PQ normen,
- IEC 61000-4-30 Klasse S
- IEC 62586 PQI-S
- EN 50160
vv Genereert onboard PQ conformiteitrapporten die toegankelijk zijn via onboard 		
webpagina’s:
- Overzicht van basisevents en geslaagd/niet geslaagd-rapporten, zoals EN
50160 voor vermogensfrequentie, voedingsspanningsgrootte, voedingsspanningsdalingen, korte en lange onderbrekingen, tijdelijke overspanningen,
spanningsonevenwicht en spanningsharmonischen.
- ITIC (CBEMA) en SEMI curven, met alarmcategorisering als ondersteuning
voor verdere analyses.
- NEMA motor deklasseringsscurve.
- De basismeter biedt EN 50160, maar kan worden geconfigureerd om
IEEE 519 te bieden.
vv Analyse harmonischen:
- THD op spanning en stroom, per fase, min/max, klantspecifieke alarmering.
- Grootten en hoeken individuele harmonischen op spanning en stroom, tot de
63ste harmonische.
vv Opnamen met hoge resolutie van golfvorm: manueel of bij alarm getriggerde en
opgenomen golfvormen, direct beschikbaar vanuit de meter via FTP in een
COMTRADE formaat.
vv Detectie en opname van storingen: pieken/dalen op om het even welk stroom- en
spanningskanaal, alarmen bij een storingsevent, opnamen van golfvormen met
informatie per event.
vv Gepatenteerde detectie van storingsrichting: geeft een aanduiding over de
vastgestelde storing stroomop- of stroomafwaarts van de meter; resultaten met
tijdstempel in eventlog, met graad van zekerheid van de storingsrichting.
bb Gebruikt met StruxureWare Power Monitoring Expert software biedt deze
meetcentrale gedetailleerde PQ rapportering over het hele netwerk:
vv EN 50160 rapport.
vv IEC 61000-4-30 rapport.
vv Overzicht PQ conformiteit.
vv ISO 50001.
vv Weergave van golfvormen en PQ gegevens van alle aangesloten meters.

*Certificering aangevraagd
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PowerLogic PM8000 afstandsdisplay.

bb Onboard gegevens en event logging.
vv 512 MB standaard permanent geheugen. 10 MB standaard permanent geheugen
om facturatiegegevens, events en golfvormen op te slaan.
vv Geen ontbrekende gegevens door het uitvallen van het netwerk of de server.
vv Min/Max log voor standaard waarden.
vv 50 data logs die de gebruiker kan definiëren en die tot 16 parameters kunnen
opslaan per cyclus of volgens een ander door de gebruiker te definiëren interval.
vv Continue logging of “snapshot” getriggerd door een drempelwaarde en stopgezet
na een gedefinieerde duur.
vv Trendbepaling energie, vraag en andere gemeten parameters.
vv Voorspelling via webpagina’s: gemiddelde, minimum en maximum voor de
volgende vier uren en de volgende vier dagen.
vv Gebruiksduur in combinatie met StruxureWare software.
vv Event log: alarmvoorwaarden, veranderingen meetconfiguratie en
vermogensuitvallen, met tijdstempel tot 1 milliseconde.
bb Alarmering en sturing.
vv Meer dan 50 definieerbare alarmen om kritieke event data te loggen, de opslag
van golfvormen te triggeren of sturingsfuncties uit te voeren.
vv Triggeren op basis van om het even welke voorwaarde, met responsietijd per
cyclus en na 1 seconde.
vv Combineer alarmen met behulp van booleaanse logica en om alarmniveaus
te creëren.
vv Alarmmelding via e-mail tekstboodschappen.
vv In combinatie met de StruxureWare Power Monitoring Expert worden
softwarealarmen en alarmfrequentie gecategoriseerd en worden trends bepaald
voor een gemakkelijke evaluatie van verslechterende/verbeterende
omstandigheden.
bb Uitstekende kwaliteit: ISO 9001 en ISO 14000 gecertificeerde productie.

PowerLogic PM8000 I/O-module.

Gebruiksvriendelijkheid
bb Gemakkelijke installatie en instelling.
vv Paneel en DIN rail montage-opties, optionele afstandsdisplay.
vv Inplugbare connectoren.
vv Gratis instelapplicatie vereenvoudigt de meterconfiguratie.
bb Frontplaat.
vv Gemakkelijk te lezen grafische kleurendisplay.
vv Eenvoudige, intuïtieve menunavigatie met meertalige (8) ondersteuning.

Meetcentrale PowerLogic PM8000 voor DIN-railmontage, met
separaat display.

bb Flexibele afstandscommunicatie.
vv Meervoudige, gelijktijdige bedrijfscommunicatiepoorten en protocols maken een
interface mogelijk met andere automatiseringssystemen. Golfvormen, alarmen,
factureringsgegevens, enz. kunnen bv. worden geüpload voor weergave/analyse,
terwijl andere systemen toegang hebben tot real-time informatie.
vv Ondersteunt Modbus, ION, DNP3, IEC 61850.
vv Dubbele ethernetpoort: 10/100base-TX; ringnetwerkmogelijkheid en dus geen
bijkomende switchen nodig.
vv Creëer een redundante netwerklus via Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
en Managed Ethernet switchen.
vv Wijzig de TCP/IP poortnummers voor het activeren/deactiveren van
individuele poorten.
vv RS-485 2-draads-aansluiting, tot 115200 baud, Modbus RTU en ION protocols,
DNP3 wordt ook ondersteund via RS-485.
vv Ethernet naar seriële gateway met Modbus Master functionaliteit, voor aansluiting
naar 31 stroomafwaartse seriële Modbus apparaten.Ondersteunt ook Modbus
Mastering via TCP/IP (Ethernet) netwerk.
vv Volledig functionele webserver met door de fabrikant opgemaakte en door de
klant aanpasbare pagina’s voor real-time toegang en PQ conformiteitgegevens.
vv Verwerk historische gegevens via e-mail.
vv Geavanceerde beveiliging: Tot 16 configureerbare gebruikersaccounts.
bb Tijdsynchronisatie via:
vv GPS klok (RS485) of IRIG-B (digitale ingang) tot +/- 1 milliseconde.
vv Ondersteunt ook Network Time Protocol (NTP/SNTP) en time set functie van een
StruxureWare software server.
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Aanpasbaarheid
bb ION™ frameworks maken aanpasbare, schaalbare toepassingen en
objectgerichte programmering mogelijk, compartimenteren functies en bieden
meer flexibiliteit en aanpasbaarheid.
vv Enkele mogelijke toepassingen: toegang tot en verzameling van gegevens vanuit
Modbus apparaten op een seriële poort of over het hele netwerk (Modbus TCP/
IP), loggen en/of verwerken van gegevens door totalisering, omzetten van
eenheden of andere berekeningen, toepassen van complexe logica voor alarm- of
stuurbewerkingen, visualisering van gegevens via webpagina’s.
Standaard I/O van de meetcentrale
bb 3 digitale status/telingangen.
bb 1 KY (vorm A) energiepulsuitgang voor interfacing met andere systemen.
PowerLogic PM8000 serie meter met I/O-modules.

Modulaire I/O-opties
bb Optionele uitbreidingsmodules (tot 4 per meter) voegen digitale/analoge I/O toe.
Optionele modules met onder meer:
bb Digitale module
vv 6 digitale status/telingangen.
vv 2 Vorm C relaisuitgangen, 250 V, AC / 30 V DC, max stroom 8A bij 250 V AC of 5 A
bij 24 V DC, 20k cyclussen (resistief).
bb Analoge module
vv 4 analoge ingangen (4-20mA; 0-30 V).
vv 2 analoge uitgangen (4-20mA; 0-10 V) voor interfacing met sensoren en systemen
voor beheer van gebouwen.

Referenties
Meter

Beschrijving

METSEPM8240

Meetcentrale voor DIN96 paneelmontage

METSEPM8243

Meetcentrale voor DIN-railmontage (zonder display)

METSEPM8244

Meetcentrale voor DIN-railmontage,
inclusief separaat display

Toebehoren

Beschrijving

METSEPM89RD96

Separaat display, 3 meter kabel, montage hardware voor gat
van 30mm (moer & centreerpin), montage hardware voor
DIN96 uitsnijding (92x92mm)
adapter plaat

METSECAB10

Kabel voor separaat display, 10 meter

METSEPM89M2600

Digitale I/O-module
(6 digitale ingangen & 2 relaisuitgangen)

METSEPM89M0024

Analoge I/O-module
(4 analoge ingangen & 2 analoge uitgangen)

Reserveonderdelen(1)

Beschrijving

METSEPM8000SK

Klemmenafdekkappen voor verzegeling utility

METSEPM8HWK

Hardware kit (connectorset + montage clips) voor PM8000
meetcentrale

METSEPM8RDHWK

Hardware kit (montagetoebehoren) voor separaat display
PM89RD96

(1) Enkel te bestellen bij verlies van de in de verpakking meegeleverde onderdelen.
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PowerLogic™ PM8000 voor DIN-railmontage onderaanzicht.

Gids functies

PM8000

Algemeen

b

Gebruik in LS- en MS-systemen
Stroomnauwkeurigheid (5A nominaal)

0,1% van
meetwaarde

Spanningsnauwkeurigheid (57 V LN/100 V LL tot 400 V LN/690 V LL)
Nauwkeurigheid actieve energie
Aantal monsters/cyclus of bemonsteringsfrequentie

Ogenblikkelijke rms-waarden
Stroom, spanning, frequentie
Actief, reactief, schijnbaar vermogen Totaal en per fase
Arbeidsfactor
Totaal en per fase
Stroommeetbereik (automatische instelling)

Energiewaarden
Gemiddelde waarden (demand)
Stroom
Huidige en max. waarden
Actief, reactief, schijnbaar vermogen Huidige en max. waarden
Voorspeld actief, reactief, schijnbaar vermogen
Synchronisatie van het meetvenster
Instelling van de berekeningsmodus Blok, glijdend

Metingen van vermogenskwaliteit
Harmonische vervorming
Individuele harmonischen

0.2 %
256
b
b
b
0.05 - 10A
b
b

Actieve, reactieve, schijnbare energie
Instelbare accumulatiemodi
PowerLogic™ PM8000 voor DIN-railmontage onderaanzicht.

0,1% van
meetwaarde

Stroom en spanning
Via frontpaneel en webpagina
Via StruxureWare software

Opname van golfvorm
Detectie van spanningspieken en -dalen
Snelle acquisitie
1/2 cyclusgegevens
Controle van EN50160 conformiteit
Aanpasbare data uitgangen (gebruik van logische en mathematische functies)

Gegevensregistratie
Min./max. van de ogenblikkelijke waarden
Gegevenslogs
Event logs
Trendsbepaling/voorspelling
SER (Sequence of event recording)
Tijdstempel
GPS synchronisatie (+/- 1 ms)
Geheugen (in Mbytes)

Display en I/O
Display frontpaneel
Zelftest bekabeling
Pulsuitgang
Digitale of analoge ingangen (max)
Digitale of analoge uitgangen (max, met inbegrip van pulsuitgang)

b
b
b
b
b
b
63
127
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
512
b
b
1
27 digitale
16 analoge
1 digitale
8 relais
8 analoge

Communicatie
RS-485 poort
Ethernet poort
Seriële poort (Modbus, ION, DNP3)
Ethernet poort (Modbus/TCP, ION TCP, DNP3 TCP, IEC 61850 (2))
Ethernet gateway
Alarmmelding via e-mail
HTTP webserver
SNMP met aangepaste MIB en traps voor alarmen
SMTP e-mail
NTP tijdsynchronisatie
FTP bestandsoverdracht

1
2
b
b
b
b
b
b
b
b
b
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Elektrische karakteristieken
Type meting
Meetnauwkeurigheid Stroom & spanning
Actief vermogen

Klasse 0.2 volgens IEC 61557-12

Vermogensfactor
Frequentie
Actieve energie

Klasse 0.5 volgens IEC 61557-12
Klasse 0.2 volgens IEC 61557-12
Klasse 0.2S volgens IEC 62053-22 (In=5A)
Klasse 0.2 volgens IEC 61557-12,
ANSI C12.20 Klasse 0.2

Reactieve energie

Klasse 0.5S volgens IEC 62053-24*

Tempo gegevensupdate
Karakteristieken
Gespecificeerde
ingangsspanning
nauwkeurigheidspanning

Karakteristieken
ingangsstroom

Voeding

PM8000
Werkelijke rms tot 256 monsters per cyclus
Klasse 0.2 volgens IEC 61557-12

1/2 cyclus of 1 seconde
57 VLN/100 VLL tot 400 VLN/690 VLL

Impedantie
Gespecificeerde
nauwkeurigheidfrequentie

5 MW per fase

Grenzen van het
werkingsgebied
- frequentie
Nominale stroom

20 tot 450Hz

Gespecificeerde
nauwkeurigheidstroombereik

Startstroom: 5mA
Nauwkeurigheidsbereik: 50mA - 10A

Toegestane
overbelasting
Impedantie

200 A rms voor 0,5s, niet-terugkerend

Belasting

0,024 VA bij 10 A

AC
DC
Ride-through tijd

90-415 V AC ±10% (50/60Hz ± 10%)
120-300 V DC ±10%
100 ms (6 cyclussen bij 60 Hz) min., om het even
welke omstandigheid
200 ms (12 cyclussen bij 60 Hz) typ., 120 V AC
500 ms (30 cyclussen bij 60 Hz) typ., 415 V AC

Belasting

Alleen meter: 18 VA max bij 415 V AC, 6W bij 300 V DC
Meter met alle opties: 36 VA max bij 415 V AC,
17W bij 300 V DC.
3 vorm A digitale ingangen (30 V AC/60 V DC)
1 vorm A (KY) solid state digitale uitgang (30V AC/60
V DC, 75mA).
Digitaal - 6 vorm A digitale ingangen (30 V AC / 60 V
DC) stroomvoerend + 2 vorm C relaisuitgangen (250 V AC /
30 V DC, 8 A bij 250 V AC of 5 A bij 24 V DC)

Ingangen/uitgangen Meetcentrale
standaard
Optioneel

42 tot 69Hz
(50/60Hz nominaal)

1A (0.5S), 5A (0.2S) , 10A (0.2 ANSI)

0,0003 W per fase

Analoog - 4 analoge ingangen (4-20mA, 0-30 V DC)
+ 2 analoge uitgangen (4-20mA, 0-10 V DC).

Mechanische karakteristieken
Gewicht

Model met ingebouwd display 0,581 kg
Model voor DIN-rail montage 0,528 kg
I/O-modules 0,140 kg
Separaat display 0,300 kg

IP beschermingsgraad

IP 54, UL type 12: Paneelmontage en separaat
display, voorkant.
IP30: Paneelmontage achterkant, DIN rail
montage, I/O-modules.
96 x 96 x 77,5 mm

Afmetingen

Model voor
paneelmontage
DIN-rail model
Separaat display
IO-modules

90,5 x 90,5 x 90,8 mm
96 x 96 x 27 mm
90,5 x 90,5 x 22 mm

Omgevingsomstandigheden
Bedrijfstemperatuur

-25ºC tot +70ºC

Separaat display
Opslagtemperatuur

-25ºC tot +60ºC
-40ºC tot +85ºC

Vochtigheidsgraad
Installatiecategorie
Werkingshoogte (maximum)

5% tot 95%, niet-condenserend
III
3000 m boven zeeniveau
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Elektromagnetische compatibiliteit
Productnormen
Immuniteit voor elektrostatische
ontlading

IEC 62052-11 en IEC 61326-1
IEC 61000-4-2

Ongevoeligheid voor stralingsvelden IEC 61000-4-3
Ongevoeligheid voor snelle
IEC 61000-4-4
transiënte straling
Ongevoeligheid voor
IEC 61000-4-5
overspanningen
Ongevoeligheid voor storingen via
geleiding
Ongevoeligheid voor magnetische
velden met netfrequentie

IEC 61000-4-6

Ongevoeligheid voor storingen via
geleiding, 2-150kHz
Ongevoeligheid voor
spanningsdalingen &
onderbrekingen

CLC/TR 50579

Ongevoeligheid voor ringgolven
Emissies via geleiding en straling

IEC 61000-4-12
EN 55022, EN 55011, FCC deel 15, ICES-003

IEC 61000-4-8

IEC 61000-4-11

Bestendigheid tegen piekspanningen IEEE C37.90.1
(SWC)

Beveiliging
Veiligheidsconstructie

IEC/EN 61010-1 ed.3, CAT III, 400 VLN / 690 V LL
UL 61010-1 ed.3 en CSA-C22.2 No. 61010-1 ed.3, CAT
III, 347 V LN / 600 V LL
IEC/EN 62052-11, beschermingsklasse II

Communicatie (1)
Ethernet naar seriële lijn gateway
Webserver
Seriële poort RS-485
Ethernet poort(en)
Protocol

Communiceert rechtstreeks met tot 32 unit load ION slave
apparaten.
Aanpasbare pagina’s, mogelijkheden om nieuwe pagina’s
te creëren, HTML/XML compatibel.
Baud rates van 2400 tot 115200, inplugbare
schroefklemconnector.
2x 10/100Base-TX, RJ45 connector (UTP).
Modbus, ION, DNP3, IEC 61850, HTTP, FTP, SNMP, SMTP,
DPWS, RSTP, NTP, SNTP, GPS protocollen.

Karakteristieken Firmware
Zeer snelle gegevensregistratie

Tot 1/2 cyclus interval-burstregistratie, slaat
gedetailleerde kenmerken van storingen of nietbeschikbaarheden op.

Harmonische vervorming

Tot de 63ste harmonische (127ste via StruxureWare
software) voor alle spannings- en stroomingangen.

Detectie dal/piek

Analyse ernst/mogelijke gevolgen van dalen en pieken:
grootte- en duurgegevens voor het plotten van
spanningstolerantiecurven per fase, triggers voor
registratie van golfvormen, sturing.

Detectie van storingsrichting

De locatie van een storing sneller en nauwkeuriger
kennen door de richting van de storing ten opzichte van
de meter te bepalen. De analyseresultaten worden
opgenomen in het event log, samen met een tijdstempel
en een betrouwbaarheidsniveau dat het zekerheidsniveau
aanduidt.

Ogenblikkelijk

Zeer nauwkeurige standaard (1s) en zeer snelle (1/2
cyclus) metingen, met inbegrip van werkelijke rms per
fase en totaal voor: spanning, stroom, actief vermogen
(kW), reactief vermogen (kVAr), schijnbaar vermogen
(kVA), arbeidsfactor, frequentie, spannings- en
stroomonevenwicht, fase-omkering.

Belastingsprofilering

Kanaaltoewijzingen (800 kanalen via 50
gegevensrecorders) configureerbaar voor om het even
welke meetbare parameter, met inbegrip van historische
trendregistratie van energie, vraag (demand), spanning,
stroom, vermogenskwaliteit of om het even welke
gemeten parameter.Trigger recorders op basis van
tijdsinterval, kalenderschema, alarm/event voorwaarde of
manueel.

Trendcurven

Historische trends en voorspellingen om de vraag, de
circuitbelasting en andere parameters beter te beheren.
Geeft gemiddelde, min., max. en standaard afwijking elk
uur voor de laatste 24 uren, elke dag voor de laatste
maand, elke week voor de laatste 8 weken en elke maand
voor de laatste 12 maanden.

(1) Alle communicatiepoorten kunnen tegelijk worden gebruikt.
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Karakteristieken Firmware (vervolg)
Opnamen van golfvorm

Gelijktijdige opname van subcyclus-storing van alle
spannings- en stroomkanalen, maximaal aantal
cyclussen: 100.000 (16 monsters/cyclus x 96 cyclussen,
10 Mbyte geheugen), max 256 monsters/cyclus.

Alarmen

Drempel alarmen: instelbare opvang- en uitvalrichtwaarden
en vertragingstijden; meerdere activeringsniveaus mogelijk
voor een alarmtype, door de gebruiker gedefinieerde of
automatische instelling van de alarmdrempel, door de
gebruiker gedefinieerde prioriteitsniveaus (optionele
automatische alarminstelling).

Geavanceerde beveiliging

Tot 16 gebruikers met unieke toegangsrechten. Resets,
tijdsynchronisatie of meterconfiguraties uitvoeren op
basis van gebruikersprivileges.
512MB (10MB voor programmering en interval logging).
Update via de communicatiepoorten.

Geheugen
Firmware update

Karakteristieken display
Ingebouwd of separaat display

320x240 (1/4 VGA) kleuren LCD, configureerbare
schermen, 5 knoppen en 2 LED aanduidingen (alarm en
meterstatus).

Talen

Engels, Frans, Spaans, Russisch, Portugees, Duits,
Italiaans en Chinees.
IEC, IEEE.

Aantekeningen

Het HMI menu toont informatie aangaande

Alarmen

Actieve alarmen, historische alarmen.

Basiswaarden
Vermogen
Energy
Events
Vermogenskwaliteit
Ingangen/Uitgangen

Spanning, stroom, frequentie, vermogensoverzicht.
Vermogensoverzicht, vraag (demand), arbeidsfactor.
Energie: totaal, geleverd, ontvangen.
Event log met tekst en tijdstempel.
EN 50160, harmonischen, fasediagrammen.
Digitale ingangen, digitale uitgangen, analoge ingangen,
analoge uitgangen.

Naamplaatje
Klantspecifieke schermen
Instelmenu

Model, serienummer en FW versie.
Bouw uw eigen metriek.
Instellingen meter, communicaties, display, datum/tijd/
klok, taal, gebruiksduur, resets, wachtwoord.
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Meetcentrales
Geavanceerde meting

ION7550 / ION7650

Functies en karakteristieken

Bij gebruik in belangrijke verdeelpunten en voor gevoelige belastingen bieden de
PowerLogic™ ION7550 en ION7650 meetcentrales een ongeëvenaarde
functionaliteit met onder meer een geavanceerde vermogenskwaliteitsanalyse
gecombineerd met opbrengstnauwkeurigheid, meervoudige communicatieopties,
webcompatibiliteit en controlemogelijkheden. Personaliseer meet- of
analysefuncties op uw PC, zonder vaste bedrading. Gewoon drag-anddroppictogrammen koppelen of de standaardinstellingen selecteren. Intergreer de
meetcentrales in StruxureWare Power Monitoring software of deel de gegevens met
SCADA systemen via meervoudige communicatiekanalen en protocols.

Toepassingen

PowerLogic ION7650

Verminderen van energiekosten.
Intensiever gebruik van de apparatuur.
Naleven van de reglementaire en klimaatvoorschriften.
Verbeteren van de kwaliteit en van de betrouwbaarheid.
Verbeteren van de klantentevredenheid en klantentrouw.
Toezicht en controle van de apparatuur.
Ingebouwde uitrustingsmeting.
Toewijzen of doorfactureren van energiekosten aan afdelingen, processen of huurders.

Hoofdkarakteristieken

(1) Alleen ION7650

Anticiperen, diagnosticeren en controleren om de efficiëntie te verbeteren
Detecteren van energie-inefficiëntie of -verspilling en optimaliseren van de werking
om de efficiëntie te verbeteren. Isoleren van betrouwbaarheidsrisico’s,
diagnosticeren van stroomgerelateerde apparatuurproblemen en controleren van
de betrouwbaarheid van de werking.
Verzamelen van gegevens van de netvoedingskwaliteit, bepalen van
doelstellingen, meten en controleren van resultaten
Samenbrengen van alle karakteristieken in verband met netvoedingskwaliteit in een
enkele index voor het afleiden van trends. De netvoedingskwaliteit en
-betrouwbaarheid vergelijken met referentiepunten of normen, of facilities of
processen vergelijken.
Gebruiksvriendelijk, meertalig, IEC/IEEE configureerbaar display
Helder LCD display met instelbaar contrast. Displaymenusysteem om de meetinstellingen
te configureren met IEC of IEEE aanduidingen. Meertalige ondersteuning voor Engels,
Frans, Spaans en Russisch. 12/24 uur ondersteuning in meerdere formaten.
Modbus master functionaliteit
Informatie vanuit stroomafwaartse Modbus apparaten lezen en bekijken via het
frontpaneel of opslaan in het geheugen tot u ze uploadt naar het systeemniveau.
IEC 61850 protocol
De interoperabiliteit verhogen en de engineering tijd verlagen door gebruik van een
standaard protocol.
Gateway functionaliteit
Toegang via de Ethernetpoort (EtherGate) van de meetcentrale of het
telefoonnetwerk (ModemGate) naar de Modbus communicatieapparaten die
aangesloten zijn op de seriële poorten van de meetcentrale.
Detecteren en opnemen van transiënten van zelfs maar 20µs bij 50Hz (17µs bij 60 Hz)
Identificeren van problemen door korte storingen, b.v. schakelen van condensatoren, enz.
Bewaken van het halen van netvoedingskwaliteit
Bewaken van de overeenstemming met internationale normen voor voedingskwaliteit
(IEC 61000-4-30 klasse A ed. 2(1), EN50160(1), IEC 61000-4-7(1), IEC 61000-4-15(1),
IEEE 519, IEEE 1159, en CBEMA/ITIC). Evalueren van flikkering op basis van
IEC 61000-4-15(1) en IEEE 1453(1).
Detecteren van veranderingen van golfvormen
Detectie van faseschakelingsverschijnselen (bijvoorbeeld tijdens de transfer van
een snelle statische schakelaar) die niet gedetecteerd worden door de klassieke
drempelgebaseerde alarmsystemen.
Registreren van ultrasnelle elektrische parameters om de 100 ms of per cyclus
Preventief onderhoud: vastleggen van de startcurve van een motor, enz.
Trendcurven en kortetermijnvoorspellingen
Snelle trendbepaling en voorspelling van toekomstige waarden voor een betere besluitvorming.
Detectie van storingsrichting
Bepalen van locatie en richting van een storing ten opzichte van de meetcentrale.
De resultaten worden opgenomen in het event log, samen met een tijdstempel en een
zekerheidsniveau.
Aanleren alarmrichtwaarde
De meetcentrale analyseert de stroomkring en beveelt alarmrichtwaarden aan om
de hinder of de gemiste alarmen te minimaliseren.
Melden alarmen via e-mail
Alarmen met hoge prioriteit worden direct naar de pc van de gebruiker gestuurd.
Ogenblikkelijke melding van events in verband met netvoedingskwaliteit via e-mail.
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Keuzegids

1

ION7550 ION7650

Algemeen
Gebruik in LS- en HS-systemen
Stroomnauwkeurigheid (1A tot 5A)
Spanningsnauwkeurigheid (57V tot 288V)
2

3

4

Energienauwkeurigheid
Aantal monsters/cyclus of bemonsteringsfrequentie

b

b

0,1%
uitlezing
0,1%
uitlezing
0,2 %
256

0,1%
uitlezing
0,1%
uitlezing
0,2 %
1024

b
b
b

b
b
b

0,01 - 20A

0,01 - 20A

b
b

b
b

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

Ogenblikkelijke rms-waarden
Stroom, spanning, frequentie
Actief, reactief, schijnbaar vermogen Totaal en per fase
Arbeidsfactor
Totaal en per fase
Stroommetingsbereik (automatische instelling)

5
6
7

Energiewaarden
8

9

Actieve, reactieve, schijnbare energie
Instelbare accumulatiemodi

Gemiddelde waarden
PowerLogic™ ION7550 / ION7650 achteraanzicht.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ingangen stroom/spanning
Digitale ingangen
Analoge ingangen
Analoge uitgangen
Communicatiekaart
Voeding
Vorm C digitale uitgangen
Digitale ingangen
Vorm A digitale uitgangen

Stroom
Huidige en max. waarden
Actief, reactief, schijnbaar vermogen Huidige en max. waarden
Voorspeld actief, reactief, schijnbaar vermogen
Synchronisatie van het meetvenster
Instelling van de berekeningsmodus Blok, glijdend

Metingen van vermogenskwaliteit
Harmonische vervorming
Individuele harmonischen

Stroom en spanning
Via frontpaneel
Via PME software

Opname van golfvorm
Detectie van spanningspieken en -dalen
Detectie en opname van transiënten
Flikkering
Snelle verzameling van 100 ms of 20 ms gegevens
Controle van EN50160 naleving
Programmeerbaar (logische en mathematische functies)

b

b

63
127
b
b

63
511
b
b

-

20 µs(1)

b
b

b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b

10

10

b
b

b
b

1
20
12

1
20
12

1
1
1
b
b

1
1
1
b
b

1
1
b
b
b

1
1
b
b
b

1
b
b

1
b
b

Gegevensregistratie
Min./max. van de ogenblikkelijke waarden
Gegevenslogs
Event logs
Trendbepaling/voorspelling
SER (Sequence of event recording)
Tijdstempel
GPS synchronisatie (1 ms)
Geheugen (in Mbytes)

Display en I/O
Display frontpaneel
Zelftest bekabeling
Pulsuitgang
Digitale of analoge ingangen (max)
Digitale of analoge uitgangen (max, met inbegrip van pulsuitgang)

Communicatie

Opname van de storingsgolfvorm en rapport van de
vermogenskwaliteit

RS-485 poort
RS-485 / RS-232 poort
Optische poort
Modbus protocol
IEC 61850 protocol
Ethernetpoort (Modbus/TCP/IP protocol, IEC 61850)
Ethernet gateway (EtherGate)
Alarmen (optionele automatische alarminstelling)
Alarmmelding via e-mail
HTML web page server (WebMeter)
Interne modem
Modem gateway (ModemGate)
DNP 3.0 via seriële, modem en I/R poorten
(1) Voor 50 Hz lijnfrequentie; 17µs voor 60 Hz lijnfrequentie.
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Elektrische karakteristieken
Type meting
Meetnauwkeurigheid

Stroom en spanning
Vermogen
Frequentie
Arbeidsfactor
Energie
Tempo gegevensupdate
Karakteristieken Meetbereik
ingangsspanning Impedantie
Karakteristieken
ingangsstroom
PowerLogic ION7650

Voeding

Ingangen/
uitgangen(1)

Werkelijke rms tot 1024 monsters per cyclus
(ION7650)
±0,01% van meting + ±0,025% van volle schaal
±0,075% van meting + ±0,025% van volle schaal
±0,005Hz
±0,002 van 0,5 voorijlend tot 0,5 naijlend
IEC62053-22 0,2S, 1A en 5A
1/2 cyclus of 1 seconde
Autobereik 57V tot 347V LN / 600V LL
5 MW/fase (fase - Vref)

Frequentiemeetbereik
Nominale stroom
Meetbereik

42 tot 69Hz
1A, 2A, 5A, 10A
0,005 - 20 A autobereik (standaard bereik)
0,001 - 10 A autobereik (optioneel bereik)
Toegestane overbelasting 500 A rms voor 1 s, niet-terugkerend (5A)
50 A rms voor 1 s, niet-terugkerend (1A)
Impedantie
0,002 W per fase (5A)
0,015 W per fase (1A)
Belasting
0,05 VA per fase (5 A)
0,015 VA per fase (1 A)
AC
85-240 V AC ±10% (47-63 Hz)
DC
110-300 V DC ±10 %
DC laagspanning
20-60 V DC ±10%
(optioneel)
Doorrijtijd
100 ms (6 cyclussen bij 60 Hz) min.
Belasting
Standaard: typisch 20 VA, max. 45 VA
Laagspanning DC: typisch 15 VA, max. 20 VA
Standaard
8 digitale ingangen (120 V DC)
3 relais uitgangen (250 V AC / 30 V DC)
4 digitale uitgangen (solid state)
Optioneel
8 bijkomende digitale ingangen
4 analoge uitgangen en/of 4 analoge ingangen

Mechanische karakteristieken
Gewicht
IP-beschermingsgraad (IEC 60529)
Afmetingen

Standaard model
TRAN model

1,9 kg
Ingebouwd display, vooraan: IP 50;
achteraan: IP 30
Transducer unit (geen display): IP 30
192 x 192 x 159 mm
235,5 x 216,3 x 133,1 mm

Omgevingsomstandigheden
Bedrijfstemperatuur

Standaard voeding
Laagspanning
DC‑voeding
Werkingsbereik display
Display, TRAN

Opslagtemperatuur
Vochtigheid
Installatiecategorie
Diëlektrische weerstand

-20 tot +70 ºC
-20 tot +50 ºC
-20 tot +60 ºC
-40 tot +85 ºC
5 tot 95%, niet-condenserend
III (2000m boven zeeniveau)
Volgens EN 61010-1, IEC 62051-22A(2)

Elektromagnetische compatibiliteit
Elektrostatische ontlading
Ongevoeligheid voor stralingsvelden
Ongevoeligheid voor snelle transiënte straling
Ongevoeligheid voor overspanningen
Emissies via geleiding en straling

IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
CISPR 22

Beveiliging
Europa

IEC 61010-1

Communicatie
RS-232/RS-485 poort (1)

RS-485 poort (1)
Infrarood poort(1)
Ethernetpoort
Ethernetverbinding via glasvezel

Tot 115.200 baud (57.600 baud voor RS-485),
ION, DNP 3.0, Modbus, GPS, EtherGate,
ModemGate, Modbus Master
Tot 57.600 baud, ION, DNP 3.0, Modbus, GPS,
EtherGate, ModemGate, Modbus Master
ANSI type 2, tot 19.200 baud, ION, Modbus, DNP 3.0
10Base-T/100Base-TX, RJ45 connector, 100 m
verbinding
100 Base FX, SC duplex connector, 1300 nm,
FO multimode met gradiënt-index 62,5/125 µm
of 50/125 µm, 2000 m verbinding

(1) Raadpleeg de ION7550 / ION7650 installatiegids voor alle informatie over de karakteristieken.
(2) IEC 62051-22B alleen met seriële poorten.
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Communicatie (vervolg)
Protocol
EtherGate
ModemGate
Ethernetpoort
WebMeter

ION, Modbus, TCP/IP, DNP 3.0, Telnet, IEC 61850(2)
Communiceert rechtstreeks met tot 62 slave apparaten
via beschikbare seriële poorten
Communiceert rechtstreeks met tot 31 slave apparaten
10Base-T/100Base-TX, RJ45 connector, 100 m verbinding
5 door de gebruiker aanpasbare pagina’s, mogelijkheid
om nieuwe pagina’s te creëren, HTML/XML compatibel

Firmware karakteristieken
Zeer snelle gegevensregistratie

Harmonische vervorming
Voorbeeld webpagina met basisinstellingen.

Detectie dal/piek

Detectie van storingsrichting

Ogenblikkelijke waarden

Belastingsprofilering

Voorbeeld van ogenblikkelijke waarden en alarm.
Trendcurven

Opnamen van golfvorm

Alarmen

Geavanceerde beveiliging
Transformatorcorrectie
Geheugen
Firmware update

Tot 5ms interval-burstregistratie, slaat gedetailleerde
karakteristieken van storingen of niet-beschikbaarheden
op. Triggeren van de registratie door een door de
gebruiker bepaalde richtwaarde of vanuit externe
apparatuur.
Tot de 63ste harmonische (511de voor ION7650 via PME
software) voor alle spannings- en stroomingangen
Analyse ernst/mogelijke gevolgen van dalen en pieken:
- grootte- en duurgegevens voor het plotten van
spanningstolerantiecurven
- per fase triggering voor golfvormregistratie, controle
Bepaal de locatie van een storing sneller en nauwkeuriger
door de richting van de storing ten opzichte van de
meetcentrale te kennen. De analyseresultaten worden
opgenomen in het event log, samen met een tijdstempel en
een betrouwbaarheidsniveau dat het zekerheidsniveau
aanduidt.
Zeer nauwkeurige (1s) of zeer snelle (1/2 cyclus) metingen,
met inbegrip van werkelijke rms per fase / totaal voor:
- spanning en stroom
- actief vermogen (kW) en reactief vermogen (kvar)
- schijnbaar vermogen (kVA)
- arbeidsfactor en frequentie
- onbalans spanning en stroom
- faseomkering
Kanaaltoewijzingen (800 kanalen via 50
gegevensrecorders) configureerbaar voor om het even
welke meetbare parameter, met inbegrip van historische
trendregistratie van energie, vraag, spanning, stroom,
vermogenskwaliteit of om het even welke gemeten
parameter. Trigger recorders op basis van tijdsinterval,
kalenderschema, alarm/event voorwaarde of manueel.
Krijg toegang tot historische gegevens via het
frontpaneel. Weergave, gebruik voor trendbepaling en
permanente update van historische gegevens met datum
en tijdstempel en met tot vier parameters tegelijk.
Gelijktijdige opname van alle spannings- en stroomkanalen
- opname van subcyclus-storing
- maximaal aantal cyclussen: 214.000 (16 monsters/
cyclus x 96 cyclussen, 10 Mbyte geheugen)
- 256 monsters/cyclus (ION7550)
- 512 monsters/cyclus standaard, 1024 monsters/cyclus
optioneel (ION7650)
COMTRADE golfvormformaat beschikbaar rechtstreeks
van de meetcentrale (alleen met Ethernetpoort optie)
Drempel alarmen:
- instelbare opvang- en uitvalrichtwaarden en
vertragingstijden; er zijn meerdere activeringsniveaus
mogelijk voor een alarmtype
- door de gebruiker bepaalde prioriteitsniveaus
- booleaanse combinatie van alarmen mogelijk met
gebruik van de NAND, OR, NOR en XOR operatoren
Tot 16 gebruikers met unieke toegangsrechten. Resets,
tijdsync’s of meterconfiguraties uitvoeren op basis van
gebruikersprivileges
Correctie van fase/grootte-onnauwkeurigheden in
stroomstransformatoren (TI’s),
spanningstransformatoren (VT’s)
5 tot 10 Mbyte (bepaald bij de bestelling)
Update via de communicatiepoorten

Karakteristieken display
Ingebouwd display
LCD met achterverlichting, configureerbare schermen
Talen
Engels, Frans, Spaans, Russisch
Notaties
IEC, IEEE
(1) Alle communicatiepoorten kunnen tegelijk worden gebruikt.
(2) Alleen beschikbaar bij meetcentrales met 5MB geheugen.
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Referenties
Item

Code

1

Model

2

Vormfactor

M7650 Geavanceerde meetcentrale met spanningsingangen met groot
bereik (57‑347V lijn-nulleider of 100‑600V lijn-lijn),
transiëntendetectie, gegevens- en golfvormregistratie, IEC 610004-30 Klasse A & EN50160. Ondersteunt ION, IEC 61850 (alleen
voor meetcentrales met 5MB geheugen en Ethernet comm kaart)
Modbus‑RTU en DNP 3.0.
M7550 Geavanceerde meetcentrale met spanningsingangen met groot
bereik (57‑347V lijn-nulleider of 100-600V lijn-lijn), detectie dal/
piek, gegevens- en golfvormregistratie. Ondersteunt ION,
IEC 61850 (alleen voor meetcentrales met 5MB geheugen en
Ethernet comm kaart) Modbus‑RTU en DNP 3.0.
A0
Ingebouwd display met optische poort aan de voorzijde, 5 MB
loggeheugen en 512 monsters/cyclus resolutie (ION7650) of 256
monsters/cyclus (ION7550).
A1
Alleen ION7650. Ingebouwd display met optische poort aan de
voorzijde, 5 MB loggeheugen en 1024 monsters/cyclus resolutie.

M
Voorbeeld ION7650 product referentie.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Model.
Vormfactor.
Stroomingangen.
Spanningsingangen.
Voeding.
Systeemfrequentie.
Communicatie.
Ingangen/uitgangen.
Beveiliging.
Speciale bestelling.

B0
B1
T0
T1
U0
U1
3

Stroomingangen

C
E
F
G

4
5

Spanningsingangen
Voeding

6

Systeemfrequentie

7

Communicatie

0
B
C
5
6
A0
C1

D7

E0
F1

M1
8

I/O

Transducer versie (geen display) met 5 MB loggeheugen en 512
monsters/cyclus resolutie (ION7650) of 256 monsters/cyclus
(ION7550).
Alleen ION7650. Transducer versie (geen display) met 5 MB
loggeheugen en 1024 monsters/cyclus resolutie.
Transducer versie (geen display) met 10 MB loggeheugen en 512
monsters/cyclus resolutie (ION7650) of 256 monsters/cyclus
(ION7550).
Alleen ION7650. Transducer versie (geen display) met 10 MB
loggeheugen en 1024 monsters/cyclus resolutie.
5 Amp nominaal, 20 Amp volle schaal
1 Amp nominaal, 10 Amp volle schaal
Stroomsensoringangen (voor 0-1 V AC stroomsensoren;
afzonderlijk verkocht)
Stroomsensoringangen met drie Universal Technic 10A klemmen
op TI’s; voldoet aan de IEC 1036 nauwkeurigheid
57 tot 347 V AC lijn-nulleider / 100 tot 600 V AC lijn-lijn
Standaard voeding (85-240 V AC, ±10%/47-63 Hz / 110-300
V DC, ±10%)
Laagspanning DC-voeding (20-60 V DC)
Gekalibreerd voor 50 Hz systemen
Gekalibreerd voor 60 Hz systemen
Standaard communicatie (1 RS-232/RS-485 poort, 1 RS-485 poort).
Modellen met ingebouwd display zijn voorzien van 1 ANSI Type 2
optische poort.
Standaard communicatie plus 10Base-T/100Base-TX Ethernet
(RJ45), 56k universele interne modem (RJ11). De Ethernet en modem
gateway functies gebruiken elk een seriële communicatiepoort.
Standaard communicatie plus 10Base-T/100Base-TX Ethernet (RJ45)
en 100BaseFX Ethernet Fiber, 56k universele interne modem (RJ11).
De Ethernet/modem gateway functie gebruikt een seriële poort.
Standaard communicatie plus 10Base-T/100Base-TX (RJ45).
De Ethernet gateway functie gebruikt een seriële communicatiepoort.
Standaard communicatie plus 10Base-T/100Base-TX Ethernet
(RJ45) en 100BaseFX (SC mannelijke Fiber Optic aansluiting).
De Ethernet gateway functie gebruikt een seriële poort.
Standaard communicatie plus 56k universele interne modem (RJ11).
De modem gateway functie gebruikt een seriële poort.

A

Standaard I/O (8 digitale in, 3 Vorm C relais, 4 Vorm A solid-state uit)
Standaard I/O plus I/O-uitbreidingskaart (8 bijkomende digitale
ingangen & vier 0 tot 20 mA analoge ingangen)
Standaard I/O plus I/O-uitbreidingskaart (8 bijkomende digitale
ingangen & vier 0 tot 20 mA analoge uitgangen)
Standaard I/O plus I/O-uitbreidingskaart (8 bijkomende digitale ingangen,
vier 0 tot 20 mA analoge ingangen & vier 0 tot 20 mA analoge uitgangen)
Standaard I/O plus I/O-uitbreidingskaart (8 bijkomende digitale
ingangen & vier 0 tot 1 mA analoge ingangen en vier -1 tot 1 mA
analoge uitgangen)
Beveiliging met wachtwoord, geen hardware slot
Beveiliging met wachtwoord, afsluitbare hardware (ingeschakeld/
uitgeschakeld via jumper op comm kaart)

N
P
Beveiliging

Ingebouwd display met optische poort aan de voorzijde, 10 MB
loggeheugen en 512 monsters/cyclus resolutie (ION7650) of 256
monsters/cyclus (ION7550).
Alleen ION7650. Ingebouwd display met optische poort aan de
voorzijde, 10 MB loggeheugen en 1024 monsters/cyclus resolutie.

E
K

9

Beschrijving

0
1
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Referenties (vervolg)

P

C1

10

Item
Andere opties

Voorbeeld bestelreferentie. Gebruik deze groep van
codes bij een bestelling van de PowerLogic™
ION7550/7650 communicatie- of I/O-kaarten.

Code
A
C
E
F

Beschrijving
Geen
Tropicaliserende behandeling toegepast
Alleen ION7650. Bewaking van de EN50160 naleving,
IEC61000‑4‑30 Klasse A metingen
Alleen ION7650. Bewaking van de EN50160 naleving, met
tropicaliserende behandeling, IEC61000‑4‑30 Klasse A metingen

Communicatiekaart (1)
1 Communicatie- of I/O-kaart.
2 Type
3 Speciale bestelling.

Code

Beschrijving

1 Comm kaart

Item

P765C

2

A0

ION7550 / ION7650 communicatiekaart voor installatie in
bestaande uitrustingen
Standaard communicatie (1 RS‑232/RS‑485 poort, 1 RS‑485
poort). Ondersteuning optische poort aan de voorzijde voor
meetcentrales met ingebouwd display.
Standaard communicatie plus 10Base-T/100Base-TX Ethernet
(RJ45), 56k universele interne modem (RJ11; de modempoort
wordt gedeeld met de optische poort aan de voorzijde). De
Ethernet en modem gateway functies gebruiken elk een seriële
communicatiepoort. IEC 61850 protocol (afhankelijk van de
firmware versie).
Standaard communicatie plus 10Base-T/100Base-TX Ethernet,
100BaseFX Ethernet Fiber, 56k universele interne modem (RJ11;
de modempoort wordt gedeeld met de optische poort aan de
voorzijde). De Ethernet en modem gateway functies gebruiken
elk een seriële communicatiepoort. IEC 61850 protocol
(afhankelijk van de firmware versie).
Standaard communicatie plus 10Base-T/100Base-TX Ethernet. De
Ethernet gateway functie gebruikt een seriële communicatiepoort.
IEC 61850 protocol (afhankelijk van de firmware versie).
Standaard communicatie plus 10Base-T/100Base-TX Ethernet,
100BaseFX Ethernet Fiber (SC mannelijke Fiber Optic
aansluiting). De Ethernet gateway functie gebruikt een seriële
communicatiepoort. IEC 61850 protocol (afhankelijk van de
firmware versie).
Standaard communicatie plus 56k universele interne modem
(RJ11; de modempoort wordt gedeeld met de optische poort
aan de voorzijde). De modem gateway functie gebruikt een
seriële communicatiepoort.
Geen
Tropicaliserende behandeling toegepast

Type

C1

D7

E0
F1
PowerLogic™ ION7550 TRAN

M1

3

Speciale bestelling A
C

Ingang/Uitgang uitbreidingskaart
Item

Code

Beschrijving

1 I/O-kaart
2 Type

P760A
E

I/O-uitbreiding voor installatie in bestaande uitrustingen.
I/O-uitbreidingskaart met acht digitale ingangen, vier 0 tot
20 mA analoge ingangen
I/O-uitbreidingskaart met acht digitale ingangen, vier 0 tot
20 mA analoge uitgangen
I/O-uitbreidingskaart met acht digitale ingangen, vier 0 tot
20 mA analoge ingangen & vier 0 tot 20 mA analoge uitgangen
I/O-uitbreidingskaart met acht digitale ingangen, vier 0 tot
1 mA analoge ingangen en vier -1 tot 1 mA analoge uitgangen
Geen
Tropicaliserende behandeling toegepast

K
N
P
3 Speciale bestelling

A
C

ION7550 / ION7650 gerelateerde items
Referentie

Beschrijving

M765RD
M765RDPS
TERMCVR-7550
M1UB10A1V-10A
P32UEP813-1000A
P32UEP815-3000A
SCT1250-300-300A

Afstandsdisplay
Afstandsdisplay met voeding
Klemmenstrookafdekking voor de ION7550 of ION7650
10 A / 1 V AC Universal Technic vastklemmende stroomsensor
1000 A / 1 V AC Universal Technic vastklemmende stroomsensor
3000 A / 1 V AC Universal Technic vastklemmende stroomsensor
300 A / 0,333 V AC Magnelab split core stroomsensor

(1) Firmware versie 350 of hoger vereist.
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ION7550/ION7650 afmetingen

ION7550 / ION7650 TRAN afmetingen

Montage frontpaneel
De ION7550 en ION7650 meetcentrales kunnen voorzien zijn
van een ingebouwd of afstandsdisplay. De meetcentrale met
ingebouwd display werd ontworpen voor de DIN norm 192
uitsnijding (186 mm op 186 mm). Het afstandsdisplay wordt
geïnstalleerd door een cirkelvormige uitsnijding (diameter van
22,5 mm) in de paneeldeur en is voorzien van een voormodule
en een achtermodule die aangesloten is op de meetcentrale
die gemonteerd is op een DIN rail aan de achterzijde.
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De ideale oplossing voor datacenter managers, technici en operationeel
leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de stroomvoorziening van kritieke
applicaties. In bedrijfs- en gemeenschappelijke datacenter faciliteiten helpt deze
technologie bij het plannen en optimaliseren van de kritieke vermogensinfrastructuur in
functie van de behoeften in verband met continue beschikbaarheid.
De PowerLogic BCPM is een bijzonder nauwkeurige meetcentrale die zeer veel functies
biedt en die speciaal ontworpen werd voor de unieke vereisten in verband met meervoudige
circuits en minimale ruimte voor een hoogwaardige power distribution unit (PDU) of remote
power panel (RPP). Ze biedt klasse 1 (1%) vermogen- en energiesysteemnauwkeurigheid
(met inbegrip van 50A of 100A TI’s) op alle vertakte kringen.

PowerLogicTM BCPM A/B/C
hoofdmodule

De BCPM bewaakt tot 84 vertakte circuits met één enkel apparaat, en bewaakt ook de
inkomende voedingslijn om informatie te leveren over een complete PDU.
Het biedt ook totaalwaarden bij meerfase meting, met flexibele ondersteuning voor elke
configuratie van meerpolige automaten. De uitvoerige alarmmogelijkheden zorgen
ervoor dat abnormale situaties aangepakt worden voor ze echte problemen worden.
In tegenstelling met producten die ontworpen werden voor een specifieke hardware, is
de flexibele BCPM geschikt voor om het even welk PDU of RPP design en ondersteunt
dit meetsysteem zowel nieuwe als later aangepaste installaties. Deze BCPM biedt een
uitzonderlijk dynamisch bereik en nauwkeurigheid, en optionele karakteristiekensets
om probleemloos te voldoen aan alle vermogensvereisten van kritieke data centers.

Toepassingen

Opbrengstengerelateerde subfacturering.
Bewaking en alarmmeldingen in verband met belastingen van het datacenter.
Uitgebreide bewaking van verdeelborden van verlichtingssturing.
Maximaliseren van de beschikbaarheid en voorkomen van perioden van stilstand.
Optimaliseren van de bestaande infrastructuur.
Doeltreffend plannen van toekomstige infrastructuurbehoeften.
Verbeteren van de efficiëntie van de vermogensdistributie.
Volgen van het verbruik en toewijzen van energiekosten.

Hoofdkarakteristieken
Bewaken van tot 84 vertakte kringen met één enkele BCPM.

PowerLogicTM BCPME meetcentrale

Ideaal voor installatie in nieuwe PDU’s of in bestaande systemen (retrofit)
bb Nieuwe installaties: BCPM met gesloten TI’s bewaakt tot 84 vertakte kringen met
behulp van 2 of 4 TI strips. Gesloten TI’s, nominaal 100 A, gemonteerd op strips om de
installatie te vereenvoudigen. TI strips zijn beschikbaar met 12, 18 of 21 TI’s per strip
met een tussenafstand van 18 mm. Strips met 21 TI’s met tussenafstanden van 3/4” of
1” zijn ook beschikbaar.
bb Bestaande installaties: BCPMSC met open TI’s is ideaal voor toevoeging in
bestaande systemen. Om het even hoeveel open TI’s, met een maximum van 84,
kunnen worden geïnstalleerd met slechts één BCPM. Er worden drie TI formaten
ondersteund (50 A, 100 A en 200 A) en deze drie TI formaten kunnen gemengd worden
gebruikt op slechts één BCPM. Submodules met klemmen voor open TI’s kunnen
worden gemonteerd op een DIN-rail, Snaptrack of samen met de hoofdmodule op een
montageplaat (alleen 42-kanaals Y63 modellen).
Klasse 1 meetnauwkeurigheid voor opbrengstgerelateerde metingen
Vertakte vermogen- en energiemetingen voldoen volledig aan klasse 1
nauwkeurigheidseisen ANSI en IEC met 50 of 100 A TI’s inbegrepen. Onnodig om de
meternauwkeurigheid van de vertakte kringen te degraderen omwille van de TI’s.
De meetnauwkeurigheid van spanning en stroom is 0,5% en stromen tot 50mA zijn
meetbaar. Gemakkelijk dus om onderscheid te maken tussen lage stroom en een
uitschakeling waarbij geen stroom vloeit.
Speciaal ontworpen voor compatibiliteit met om het even welk PDU of RPP design
Verminderd uw totale installatiekosten en ook uw kost per meetpunt door de
ondersteuning van zowel nieuwe installaties als bestaande systemen.
Nieuwe modellen met geïntegreerde Ethernetpoort bieden een brede
protocolondersteuning
Alle modellen laten zich eenvoudig integreren in bestaande netwerken met behulp van
Modbus RTU communicatie via een seriële RS-485 verbinding. BCPME en BCPMSCE
modellen hebben een geïntegreerde Ethernetpoort en bieden ondersteuning voor
Modbus TCP, BACnet IP, BACnet MS / TP en SNMP. Een optionele externe gateway kan
worden toegevoegd aan alle andere modellen om dezelfde mogelijkheden toe te voegen.

PowerLogicTM BCPM gesloten TI strips 12-, 18- en 21-voudig
18mm hartafstand, gesloten TI strips 21-voudig 0,75”of 1”
hartafstand

Compatibel met PowerLogic Power Monitoring software
Converteer op een makkelijke manier de grote hoeveelheid gegevens die door de
apparaten verzameld werden tot nuttige informatie voor besluitvorming.
Flexibele configuratiemogelijkheden
Bepalen van de schikking en oriëntatie van TI strips, definiëren van individuele TI
formaten en fasen, en ondersteuning voor 1, 2, en 3-polige beveiligingsautomaten.
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Keuzegids

BCPMA

BCPMB

BCPMC

BCPME

b

b

b

b

b
b

b
-

-

b
b

b
b
(alleen
netvoeding)
b
(alleen
netvoeding)

b
b

b

b
(alleen
netvoeding)

b

b

b
(alleen
netvoeding)

b

Algemeen

Gebruik in LV-systemen

Vermogen- en energiemetingen
Netvoeding
Vertakte circuits

Ogenblikkelijke rms-waarden
Stroom, spanning, frequentie
Actief vermogen
Totaal en per fase

b
b

Arbeidsfactor

b

Totaal en per fase

b

Energiewaarden
PowerLogic BCPM
1 50-pin connectoren voor lintkabel (naar submodules
– TI-strips).
2 Aansluiting TI’s voor inkomende netvoeding.
3 Aansluiting voor voedingsspanning (netspanning).
4 Zekering voedingsspanning.
5 LED ‘onder spanning’.
6 Spanningsingangen.
7 DIP-schakelaars communicatieadres.
8 DIP-schakelaars communicatie-instellingen.
9 RS-485 aansluiting.
10 RS-485 LED’s.

Actieve energie

Gemiddelde waarden
Totaal actief
vermogen

Huidige en max.
waarden

Metingen van vermogenskwaliteit
Detectie van overspanning/onderspanning b
Bemonsteringsfrequentie meetpunten per cyclus 2560 Hz

b

b

2560 Hz

2560 Hz

2560 Hz

b

b

b

Alarmering
b

Alarmsignalen

Voeding
AC-versie

90-277 V AC 90-277 V AC 90-277 V AC 90-277 V AC

Communicatie
RS-485 poort
Modbus protocol
Ethernetpoort
Modbus TCP protocol
BACnet IP protocol
BACnet MS/TP protocol
SNMP protocol

1
b

1
b

1
b

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*1
*1
*1
*1

1
b
b
b
b
b
b

PowerLogic BCPM karakteristieken
Elektrische karakteristieken
Type meting
Nauwkeurigheid Vermogen/
energie
Spanning

1% systeemnauwkeurigheid (inclusief 50A of 100A TI’s van
vertakkingen)
±0,5% van de uitlezing

Stroom

±0,5% van de uitlezing

Minimum “ON”
current

50 mA

Snelheid gegevensupdate

1,8 seconde (Modbus), 14 seconden (BACnet),
20 seconden (SNMP)

Karakteristieken Gemeten
ingangsspanning spanning

150 – 480 V AC L-L (1)
90 – 277 V AC L-N (1)

Meetbereik
Voedingsspanning AC
Ingangsbereik TI’s voor inkomende
netvoeding

150 – 480 V AC L-L (1)
90 – 277 V AC L-N (1)
100 – 277 V AC (50/60 Hz)
0-0,333V; TI’s moeten geschikt zijn voor gebruik met
klasse 1 spanningsingangen

Mechanische karakteristieken
Gewicht
Afmetingen

1,5 kg
Hoofdmodule
B 288 mm x H 146 mm
(printplaat) A/B/C
modellen
Behuizing E
B 253 mm x H 307 mm x D 71 mm
model (met
beugels aan de
lange zijden)
Behuizing E
B 210 mm x H 353 mm x D 71 mm
model (met
beugels aan de
korte zijden)

(1) Alleen modellen ‘A’, ‘B’ en ‘E’.
*E8951 Gateway toevoegen
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PowerLogic BCPM karakteristieken (vervolg)
Omgevingsomstandigheden
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
Installatiecategorie

0 tot 60ºC
-40ºC tot 70ºC
CAT III, vervuilingsgraad 2

Veiligheid
Europa
U.S. en Canada

IEC 61010
UL 508 Open apparaattype

Communicatie
RS-485 (A/B/C modellen)

Transmissiesnelheid: selecteerbaar via DIP-schakelaar:
9600, 19200 of 38400 Baud.
2-draads of 4-draads RS-485
Pariteit: Even, Oneven of Geen

RS-485 (E model)

Transmissiesnelheid: configureerbaar via Web-server.
9600, 19200 of 38400 Baud
Pariteit: Even, Oneven, Geen
2-draads RS-485
10/100 Mbit Ethernet. RJ-45 aansluiting. Statisch
IP-adres of DHCP.

Ethernet (E model)
Protocol

Modbus RTU op alle modellen, BCPME modellen
ondersteunen ook Modbus TCP, SNMP, BACnet IP en
BACnet MS/TP

Firmware karakteristieken
Detectie van overspanning/
onderspanning
Alarmsignalen

Firmware update

Door de gebruiker gedefinieerde alarmdrempels voor
detectie van overspanning en onderspanning
Vier alarmniveaus: hoog-hoog, hoog, laag en laag-laag
(gebruikers definiëren de instelpunten voor elk niveau).
Elk alarm heeft een vergrendelingstatus om de operator te
melden dat er eerder een alarm was opgetreden.
Hoog- en laag-alarmen hebben een ogenblikkelijke status om
de operator te melden dat de alarmstatus nog steeds aanwezig
is.
Update via Modbus

1/3 V laagspannings-TI (LVCT) voor specificaties inkomende netvoeding
Elektrische karakteristieken
Nauwkeurigheid

1% van 10% tot 100% van nominale stroom
(LVCT0xxxx0S/1S/2S/3S/4S [Open TI])
0,5% van 5% tot 100% van nominale stroom
(LVCT2xxxx0S/2S/3S [Gesloten TI])

Frequentiebereik

50/60 Hz

Invoerkabels

18 AWG, 600 V AC, 1,8 m standaard lengte

Max. spanning L-N detectiegeleider 300 V AC (LVCT0xxxx0S)
600 V AC (LVCT0xxxx1S/2S/3S/4S, LVCT2xxxxxS)

Omgevingsomstandigheden
Bedrijfstemperatuur

0°C tot 70°C (LVCT0xxxx0S/1S)
-15°C tot 60°C (LVCT0xxxx2S/3S/4S minder dan 2400A)
-15°C tot 60°C (LVCT02404S [2400A])
-40°C tot 85°C (LVCT2xxxx0S/2S/3S [Gesloten TI])

Opslagtemperatuur

-40°C tot 105°C (LVCT0xxxx0S/1S)
-40°C tot 70°C (LVCT0xxxx2S/3S/4S)
-50°C tot 105°C (LVCT2xxxx0S/2S/3S [Gesloten TI])

Vochtigheidsbereik

0 tot 95%, niet-condenserend
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BCPM referenties
BCPM met gesloten TI’s

BCPM

A

0 84 S

Voorbeeld artikelnummer BCPM met gesloten TI’s.
1
2
3
4
5

Item

Code

Beschrijving

1

Model

BCPM

BCPM met gesloten TI’s.
Zeer nauwkeurige meetcentrale die vertakte
kringen en de inkomende netvoeding bewaakt,
en vele alarmmogelijkheden bevat

2

Karakteristiekenset A

Geavanceerd - Bewaakt vermogen & energie per
circuit en de netvoeding, enkel Modbus RTU (voeg
E8951 toe voor andere protocollen), hoofdmodule
komt op een aluminium montageplaat

B

Tussenmodel - Bewaakt stroom per circuit,
vermogen en energie voor de netvoeding, enkel
Modbus RTU (voeg E8951 toe voor andere
protocollen), hoofdmodule komt op een
aluminium montageplaat
Basis - Bewaakt alleen stroom per circuit & de
netvoeding, enkel Modbus RTU (voeg E8951 toe
voor andere protocollen), hoofdmodule komt op
een aluminium montageplaat

Model.
Karakteristiekenset.
Tussenafstand TI (alleen gesloten modellen).
Aantal circuits.
Merk.

De PowerLogic BCPM gebruikt open TI’s met 0,333 V AC
uitgang voor de stroommeting van de inkomende
netvoeding. Deze TI’s worden afzonderlijk besteld, naast
de BCPM.

C

3

Tussenafstand TI’s

4

Aantal circuits

E

Geavanceerd, met Ethernet - Bewaakt vermogen
& energie per circuit en de netvoeding,
hoofdmodule komt in een metalen behuizing

0
1
2
24

Tussenafstand TI’s 3/4” (19 mm)
Tussenafstand TI’s 1” (26 mm)
Tussenafstand TI’s 18 mm
24 circuits, (2) strips 12 TI’s (enkel 18 mm
tussenafstand)

36

36 circuits, (2) strips 18 TI’s (enkel 18 mm
tussenafstand)
42 circuits, (2) strips 21 TI’s
48 circuits, (4) strips 12 TI’s (enkel 18 mm
tussenafstand)
72 circuits, (4) strips 18 TI’s (alleen 18 mm
tussenafstand)

42
48
72

5

Merk

84
S

84 circuits, (4) strips 21 TI’s
Schneider Electric

* Hoeveelheid en type van TI strips en kabels
inbegrepen verschilt per model

96

093-104_BCPM_NL.indd 96

12/08/16 10:24

Metingen op meerdere circuits

PowerLogic BCPM

Functies en karakteristieken

BCPM referenties
BCPM met open TI’s
Item
Model

Voorbeeld artikelnummer BCPMSC met open TI’s.
1
2
3
4

2 Karakteristiekenset A

Model.
Karakteristiekenset.
Aantal circuits.
Merk.

B

De BCPMSC modellen met 1, 2 of Y63 als het aantal
circuits bevatten GEEN TI’s op vertakte kringen en GEEN
lintkabels (zij omvatten alleen de hoofd- en sub-modules).
Deze modellen zijn bedoeld om gebruikers in staat te
stellen om een specifieke combinatie van de hoeveelheid
TI’s, de maten van TI’s, kabellengtes van TI’s en stijlen en
lengtes van de lintkabels, te bestellen. De TI’s en kabels
moeten afzonderlijk worden besteld.
Modellen met meer dan 2 als het aantal circuits bevatten
een 50A TI met 2 meter kabel per vertakte kring en 1,8 m
ronde lintkabels.

Code
BCPMSC

C

3 Aantal circuits

De PowerLogic BCPMSC gebruikt open TI’s met 0,333 V
AC uitgang voor de stroommeting van de inkomende
netvoeding. Deze TI’s worden afzonderlijk besteld, naast
de BCPM.

4 Merk

Beschrijving
BCPM met open TI’s.
Zeer nauwkeurige meetcentrale die vertakte
kringen en de inkomende netvoeding bewaakt
en vele alarmmogelijkheden bevat
Geavanceerd - Bewaakt vermogen & energie per
circuit en de netvoeding, enkel Modbus RTU
(voeg E8951 toe voor andere protocollen),
hoofdmodule komt op een aluminium
montageplaat
Tussenmodel - Bewaakt stroom per circuit,
vermogen en energie voor de netvoeding, enkel
Modbus RTU (voeg E8951 toe voor andere
protocollen), hoofdmodule komt op een
aluminium montageplaat
Basis - Bewaakt alleen stroom per circuit & de
netvoeding, enkel Modbus RTU (voeg E8951 toe
voor andere protocollen), hoofdmodule komt op een
aluminium montageplaat

E

Geavanceerd, met Ethernet - Bewaakt vermogen
& energie per circuit en de netvoeding,
hoofdmodule komt in een metalen behuizing

1

42 circuits (geen TI’s op vertakte kringen of
lintkabels, afzonderlijk te bestellen)

2

84 circuits (geen TI’s op vertakte kringen of
lintkabels, afzonderlijk te bestellen)

Y63

42 circuits – hoofd- en submodules op eenzelfde
montageplaat (geen TI’s op vertakte kringen of
lintkabels, afzonderlijk te bestellen)
30 open TI’s (50 A)
42 open TI’s (50 A)
60 open TI’s (50 A)
84 open TI’s (50 A)
Schneider Electric

30
42
60
84
S

* Hoeveelheid TI’s en kabels inbegrepen
verschilt per model
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Referenties voor BCPM met gesloten TI’s
Referentie

Beschrijving

BCPMA042S

42 circuits vermogen- en energiemeting, 100 A gesloten TI’s (2 strips),
tussenafstand TI’s ¾” (19 mm)
84 circuits vermogen- en energiemeting, 100 A gesloten TI’s (4 strips),
tussenafstand TI’s ¾” (19 mm)
42 circuits vermogen- en energiemeting, 100 A gesloten TI’s (2 strips),
tussenafstand TI’s 1” (26 mm)
84 circuits vermogen- en energiemeting, 100 A gesloten TI’s (4 strips),
tussenafstand TI’s 1” (26 mm)
24 circuits vermogen- en energiemeting, 100 A gesloten TI’s (2 strips),
tussenafstand TI’s 18 mm
36 circuits vermogen- en energiemeting, 100 A gesloten TI’s (2 strips),
tussenafstand TI’s 18 mm
42 circuits vermogen- en energiemeting, 100 A gesloten TI’s (2 strips),
tussenafstand TI’s 18 mm
48 circuits vermogen- en energiemeting, 100 A gesloten TI’s (4 strips),
tussenafstand TI’s 18 mm
72 circuits vermogen- en energiemeting, 100 A gesloten TI’s (4 strips),
tussenafstand TI’s 18 mm
84 circuits vermogen- en energiemeting, 100 A gesloten TI’s (4 strips),
tussenafstand TI’s 18 mm
42 circuits stroommeting op vertakte kringen, vermogenmeting op
inkomende netvoeding, 100 A gesloten TI’s (2 strips), tussenafstand TI’s ¾” (19 mm)
84 circuits stroommeting op vertakte kringen, vermogenmeting op
inkomende netvoeding, 100 A gesloten TI’s (4 strips), tussenafstand TI’s ¾” (19 mm)
42 circuits stroommeting op vertakte kringen, vermogenmeting op
inkomende netvoeding, 100 A gesloten TI’s (2 strips), tussenafstand TI’s 1” (26 mm)
84 circuits stroommeting op vertakte kringen, vermogenmeting op
inkomende netvoeding, 100 A gesloten TI’s (4 strips), tussenafstand TI’s 1” (26 mm)
24 circuits stroommeting op vertakte kringen, vermogenmeting op
inkomende netvoeding, 100 A gesloten TI’s (2 strips), tussenafstand TI’s 18 mm
36 circuits stroommeting op vertakte kringen, vermogenmeting op
inkomende netvoeding, 100 A gesloten TI’s (2 strips), tussenafstand TI’s 18 mm
42 circuits stroommeting op vertakte kringen, vermogenmeting op
inkomende netvoeding, 100 A gesloten TI’s (2 strips), tussenafstand TI’s 18 mm
48 circuits stroommeting op vertakte kringen, vermogenmeting op
inkomende netvoeding, 100 A gesloten TI’s (4 strips), tussenafstand TI’s 18 mm
72 circuits stroommeting op vertakte kringen, vermogenmeting op
inkomende netvoeding, 100 A gesloten TI’s (4 strips), tussenafstand TI’s 18 mm
84 circuits stroommeting op vertakte kringen, vermogenmeting op
inkomende netvoeding, 100 A gesloten TI’s (4 strips), tussenafstand TI’s 18 mm
42 circuits stroommeting op vertakte kringen, 100 A gesloten TI’s (2 strips),
tussenafstand TI’s ¾” (19 mm)
84 circuits stroommeting op vertakte kringen, 100 A gesloten TI’s (4 strips),
tussenafstand TI’s ¾” (19 mm)
42 circuits stroommeting op vertakte kringen, 100 A gesloten TI’s (2 strips),
tussenafstand TI’s 1” (26 mm)
84 circuits stroommeting op vertakte kringen, 100 A gesloten TI’s (4 strips),
tussenafstand TI’s 1” (26 mm)
24 circuits stroommeting op vertakte kringen, 100 A gesloten TI’s (2 strips),
tussenafstand TI’s 18 mm
36 circuits stroommeting op vertakte kringen, 100 A gesloten TI’s (2 strips),
tussenafstand TI’s 18 mm
42 circuits stroommeting op vertakte kringen, 100 A gesloten TI’s (2 strips),
tussenafstand TI’s 18 mm
48 circuits stroommeting op vertakte kringen, 100 A gesloten TI’s (4 strips),
tussenafstand TI’s 18 mm
72 circuits stroommeting op vertakte kringen, 100 A gesloten TI’s (4 strips),
tussenafstand TI’s 18 mm
84 circuits stroommeting op vertakte kringen, 100 A gesloten TI’s (4 strips),
tussenafstand TI’s 18 mm

BCPMA084S
BCPMA142S
BCPMA184S
BCPMA224S
BCPMA236S
BCPMA242S
BCPMA248S
BCPMA272S
* Hoeveelheid en type van TI strips en kabels
inbegrepen verschilt per model

BCPMA284S
BCPMB042S
BCPMB084S
BCPMB142S
BCPMB184S
BCPMB224S
BCPMB236S
BCPMB242S
BCPMB248S
BCPMB272S
BCPMB284S
BCPMC042S
BCPMC084S
BCPMC142S
BCPMC184S
BCPMC224S
BCPMC236S
BCPMC242S
BCPMC248S
BCPMC272S
BCPMC284S
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Referenties voor BCPM met gesloten TI’s (vervolg)
Referentie

Beschrijving

BCPME042S

42 circuits vermogen- en energiemeting, met Ethernet-aansluiting, 100 A
gesloten TI’s (2 strips), tussenafstand TI’s ¾” (19 mm)

BCPME084S

84 circuits vermogen- en energiemeting, met Ethernet-aansluiting, 100 A
gesloten TI’s (4 strips), tussenafstand TI’s ¾” (19 mm)

BCPME142S

42 circuits vermogen- en energiemeting, met Ethernet-aansluiting, 100 A
gesloten TI’s (2 strips), tussenafstand TI’s 1” (26 mm)

BCPME184S

84 circuits vermogen- en energiemeting, met Ethernet-aansluiting, 100 A
gesloten TI’s (4 strips), tussenafstand TI’s 1” (26 mm)
24 circuits vermogen- en energiemeting, met Ethernet-aansluiting, 100 A
gesloten TI’s (2 strips), tussenafstand TI’s 18 mm

BCPME224S
BCPME236S
BCPME242S

* Hoeveelheid en type van TI strips en kabels
inbegrepen verschilt per model

36 circuits vermogen- en energiemeting, met Ethernet-aansluiting, 100 A
gesloten TI’s (2 strips), tussenafstand TI’s 18 mm
42 circuits vermogen- en energiemeting, met Ethernet-aansluiting, 100 A
gesloten TI’s (2 strips), tussenafstand TI’s 18 mm

BCPME248S

48 circuits vermogen- en energiemeting, met Ethernet-aansluiting, 100 A
gesloten TI’s (4 strips), tussenafstand TI’s 18 mm

BCPME272S

72 circuits vermogen- en energiemeting, met Ethernet-aansluiting, 100 A
gesloten TI’s (4 strips), tussenafstand TI’s 18 mm

BCPME284S

84 circuits vermogen- en energiemeting, met Ethernet-aansluiting, 100 A
gesloten TI’s (4 strips), tussenafstand TI’s 18 mm
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Metingen op meerdere circuits

PowerLogic BCPM

Functies en karakteristieken

Referenties voor BCPM met open TI’s
Referentie

Beschrijving

BCPMSCA1S

42 circuits vermogen- en energiemeting, open TI’s en kabels afzonderlijk te
bestellen
84 circuits vermogen- en energiemeting, open TI’s en kabels afzonderlijk te
bestellen
30 circuits vermogen- en energiemeting, met (30) open TI’s 50A & (2) 4’ kabels

BCPMSCA2S
BCPMSCA30S

BCPMSCA42S 42 circuits vermogen- en energiemeting, met (42) open TI’s 50A & (2) 4’ kabels
BCPMSCA60S 60 circuits vermogen- en energiemeting, met (60) open TI’s 50A & (4) 4’ kabels
BCPMSCAY63S 42 circuits vermogen- en energiemeting, hoofd- en submodules
voorgemonteerd op een montageplaat, open TI’s afzonderlijk te bestellen
BCPMSCA84S 84 circuits vermogen- en energiemeting, met (84) open TI’s 50A & (4) 4’ kabels
BCPMSCB1S
42 circuits stroommeting op vertakte kringen, vermogenmeting op
inkomende netvoeding, open TI’s en kabels afzonderlijk te bestellen
BCPMSCB2S

* Hoeveelheid TI’s en kabels inbegrepen
verschilt per model

84 circuits stroommeting op vertakte kringen, vermogenmeting op
inkomende netvoeding, open TI’s en kabels afzonderlijk te bestellen
BCPMSCB30S 30 circuits stroommeting op vertakte kringen, vermogenmeting op
inkomende netvoeding, met (30) open TI’s 50A & (2) 4’ kabels
BCPMSCB42S 42 circuits stroommeting op vertakte kringen, vermogenmeting op
inkomende netvoeding, met (42) open TI’s 50A & (2) 4’ kabels
BCPMSCB60S 60 circuits stroommeting op vertakte kringen, vermogenmeting op
inkomende netvoeding, met (60) open TI’s 50A & (4) 4’ kabels
BCPMSCBY63S 42 circuits stroommeting op vertakte kringen, vermogenmeting op
inkomende netvoeding, hoofd- en submodules voorgemonteerd op een
montageplaat, open TI’s afzonderlijk te bestellen
BCPMSCB84S

BCPMSCxY63S 42-circuit open TI modellen
worden geleverd met de hoofdmodule, (2)
submodules en lint kabels, voorgemonteerd op
een montageplaat, en dit om de installatie te
vereenvoudigen.

84 circuits stroommeting op vertakte kringen, vermogenmeting op
inkomende netvoeding, met (84) open TI’s 50A & (4) 4’ kabels
BCPMSCC1S
42 circuits stroommeting op vertakte kringen, open TI’s en kabels
afzonderlijk te bestellen
BCPMSCC2S
84 circuits stroommeting op vertakte kringen, open TI’s en kabels
afzonderlijk te bestellen
BCPMSCC30S 30 circuits stroommeting op vertakte kringen, met (30) open TI’s 50A & (2)
4’ kabels
BCPMSCC42S 42 circuits stroommeting op vertakte kringen, met (42) open TI’s 50A & (2)
4’ kabels
BCPMSCC60S 60 circuits stroommeting op vertakte kringen, met (60) open TI’s 50A & (4)
4’ kabels
BCPMSCCY63S 42 circuits stroommeting op vertakte kringen, hoofd- en submodules
voorgemonteerd op een montageplaat, open TI’s afzonderlijk te bestellen
BCPMSCC84S 84 circuits stroommeting op vertakte kringen, met (84) open TI’s 50A & (4)
4’ kabels
BCPMSCE1S
42 circuits vermogen- en energiemeting, met Ethernet-aansluiting, open
TI’s en kabels afzonderlijk te bestellen
BCPMSCE2S
84 circuits vermogen- en energiemeting, met Ethernet-aansluiting, open
TI’s en kabels afzonderlijk te bestellen
BCPMSCE30S 30 circuits vermogen- en energiemeting, met Ethernet-aansluiting, met (30)
open TI’s 50A & (2) 4’ kabels
BCPMSCE42S 42 circuits vermogen- en energiemeting, met Ethernet-aansluiting, met (42)
open TI’s 50A & (2) 4’ kabels
BCPMSCE60S 60 circuits vermogen- en energiemeting, met Ethernet-aansluiting, met (60)
open TI’s 50A & (4) 4’ kabels
BCPMSCE84S 84 circuits vermogen- en energiemeting, met Ethernet-aansluiting, met (84)
open TI’s 50A & (4) 4’ kabels
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Metingen op meerdere circuits

PowerLogic BCPM

Functies en karakteristieken

BCPM open TI’s voor vertakte kringen en submodules

Platte lintkabel

Referentie

Beschrijving

BCPMSCADPBS

BCPM submodules, 2 stuks, voor BCPM met open TI’s
BCPM 50 A open TI, 6 stuks, met draad 1,8 m lang
BCPM 50 A open TI, 6 stuks, met draad 6 m lang
BCPM 100 A open TI, 6 stuks, met draad 1,8 m lang
BCPM 100 A open TI, 6 stuks, met draad 6 m lang
BCPM 200 A open TI, 1 stuk, met draad 1,8 m lang
BCPM 200 A open TI, 1 stuk, met draad 6 m lang

BCPMSCCT0
BCPMSCCT0R20
BCPMSCCT1
BCPMSCCT1R20
BCPMSCCT3
BCPMSCCT3R20

Aanvullende toebehoren voor gebruik met BCPM producten

Ronde lintkabel

Bekabeling en aansluiting
De platte lintkabels worden aangeraden voor projecten waar de
BCPM hoofdmodule zal worden geïnstalleerd in de PDU die
bewaakt wordt. De ronde lintkabels zijn de aanbevolen keuze
wanneer de lintkabels langs een kabelbaan worden geleidt.

Referentie

Beschrijving

BCPMCOVERS
BCPMREPAIR
H6803R-0100
E8951
CBL008
CBL016
CBL017
CBL018
CBL019
CBL020
CBL021
CBL022
CBL023
CBL024
CBL031
CBL033

Afdekplaat voor BCPM hoofdmodule
TI herstelkit voor BCPM met gesloten TI’s (bevat één TI)
Aanvullende 100A open TI voor gebruik met gesloten-TI-herstelkit
Modbus naar BACnet protocol converter
Platte lintkabel (1 stuk) voor BCPM, lengte = 0,45 m
Platte lintkabel (1 stuk) voor BCPM, lengte = 1,2 m
Platte lintkabel (1 stuk) voor BCPM, lengte = 1,5 m
Platte lintkabel (1 stuk) voor BCPM, lengte = 1,8 m
Platte lintkabel (1 stuk) voor BCPM, lengte = 2,4 m
Platte lintkabel (1 stuk) voor BCPM, lengte = 3,0 m
Platte lintkabel (1 stuk) voor BCPM, lengte = 6,1 m
Ronde lintkabel (1 stuk) voor BCPM, lengte = 1,2 m
Ronde lintkabel (1 stuk) voor BCPM, lengte = 3 m
Ronde lintkabel (1 stuk) voor BCPM, lengte = 6,1 m
Ronde lintkabel (1 stuk) voor BCPM, lengte = 0,5 m
Ronde lintkabel (1 stuk) voor BCPM, lengte = 0,8 m

Open TI’s laagspanning 1/3 V voor stroommeting
inkomende netvoeding
Referentie

PowerLogicTM LVCT0xxxxS open laagspanning TI’s (1/3V)
voor stroommeting inkomende netvoeding zijn ideaal voor
retrofit toepassingen

LVCT00050S
LVCT00101S
LVCT00102S
LVCT00201S
LVCT00202S
LVCT00302S
LVCT00403S
LVCT00603S
LVCT00803S
LVCT00804S
LVCT01004S
LVCT01204S
LVCT01604S
LVCT02004S
LVCT02404S

Nominale stroom

50 A
100A
100A
200A
200A
300A
400A
600A
800A
800A
1000A
1200A
1600A
2000A
2400A

Binnenafmetingen
Ø 10 mm x H 11 mm
Ø 16 mm x H 20 mm
30 mm x 31 mm
Ø 32 mm x H 32 mm
30 mm x 31 mm
30 mm x 31 mm
62 mm x 73 mm
62 mm x 73 mm
62 mm x 73 mm
62 mm x 139 mm
62 mm x 139 mm
62 mm x 139 mm
62 mm x 139 mm
62 mm x 139 mm
62 mm x 139 mm

Gesloten TI’s laagspanning 1/3 V voor stroommeting
inkomende netvoeding

PowerLogicTM LVCT2xxxxS gesloten laagspanning TI’s
(1/3V) voor stroommeting inkomende netvoeding zijn ideaal
voor bordenbouwers

Referentie

Nominale stroom

Binnenafmetingen

LVCT20050S
LVCT20100S
LVCT20202S
LVCT20403S

50 A
100 A
200 A
400 A

10 mm
10 mm
25 mm
31 mm

De PowerLogicTM BCPM gebruikt open TI’s met 0,333 V AC
uitgang voor de stroommeting van de inkomende netvoeding.
Deze TI’s worden afzonderlijk besteld, naast de BCPM.
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Metingen op meerdere circuits

PowerLogic BCPM

0

Afmetingen en aansluiting

PowerLogic BCPM afmetingen
211 mm

1.0”
(26 mm)

2.75”
(70 mm)

1.0”
(26 mm)

146 mm
122 mm

4.6”
(117 mm)
PowerLogic BCPM submodule (één module
per 21 open TI’s voor vertakte kringen)
184 mm
228 mm

102

093-104_BCPM_NL.indd 102

12/08/16 10:24

Metingen op meerdere circuits

PowerLogic BCPM

0

Afmetingen en aansluiting

Afmetingen 50A-100A-200A open TI’s

Deze afmetingen gelden voor
zowel BCPMSCCTxx (TI’s
voor vertakte kringen) en
LVCT0xxxx0S/1S (TI’s voor
inkomende netvoeding)
TI-families 50A-100A-200A.

Afmetingen gesloten TI’s

Model

L

A

B

C

D

E

1/3 V laagspanning TI vormfactor

Kleine vormfactor
100/200/300 A
A = 96 mm
B = 30 mm
C = 31 mm
D = 30 mm
E = 100 mm
F = 121 mm

Medium vormfactor Grote vormfactor
400/600/800 A
800/1000/1200/
A = 125 mm
1600/2000/2400 A
B = 73 mm
A = 125 mm
C = 62 mm
B = 139 mm
D = 30 mm
C = 62 mm
E = 132 mm
D = 30 mm
F = 151 mm
E = 201 mm
F = 151 mm
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Metingen op meerdere circuits

PowerLogic BCPM

0

Afmetingen en aansluiting

Installatiedetails PowerLogic BCPM met gesloten TI strips
Circuitcontrole
4 TI strips meten 84 circuits (vertakte kringen)
Bewaking inkomende
netvoeding

Transformatoren
(1/3 V AC)

BCPM PCB
(Hoofdmodule)

Installatiedetails PowerLogic BCPM met open TI’s
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Communicatie

Gegevensverwerving en -monitoring via een
verdeelbord maken het mogelijk om
gebeurtenissen te voorzien. Op die manier
kunnen kosten voor werking, onderhoud en
investeringen worden verminderd.

Communicatie-interfaces en
bijbehorende services
Seriële verbinding
Dankzij de communicatietechnologie is een fysieke aanwezigheid op de site niet
meer vereist om toegang te krijgen tot informatie. De gegevens worden
overgedragen via netwerken.
De communicatie-interface vormt in alle architecturen een verbinding tussen de
apparaten van de installatie en de pc met de bedrijfssoftware. Hij zorgt voor een
fysieke verbinding en een protocol-aanpassing. Er is een aanpassing nodig omdat
de door de pc gebruikte communicatiesystemen (Modbus via RS-232 en/of
Ethernet) gewoonlijk niet gebruikt worden door de apparaten van de installatie (b.v.
het Modbus protocol via RS-485).
Een toepassingsgerichte applicatiesoftware bereidt de informatie voor op een
analyse in de best mogelijke omstandigheden.

Modbus seriële verbinding
Apparaat

Apparaat

Apparaat

Modbus communicatie-architectuur.

Een EGX150 in seriële poort slave-modus zorgt er bovendien voor dat een serieel
Modbus master-toestel toegang krijgt tot informatie van andere apparaten via een
Modbus TCP/IP netwerk.

Modbus master toestel

Modbus seriële verbinding
EGX150
EGX100
EGX150
serieel
slave
mode
serieel slave
slave mode
mode

Apparaat

Apparaat

Apparaat

Modbus seriële verbinding

Apparaat

Apparaat

Modbus communicatie via Ethernet netwerk
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Communicatie-interfaces en
bijbehorende services

Communicatie

Ethernet verbinding
Met behulp van moderne Web technologieën krijgt de operator toegang tot
informatie van monitoring- en beveiligingsapparaten via om het even welke pc die
aangesloten is op het netwerk, waarbij alle vereiste beveiliging voorzien is.
De Ethernet EGX150 gateway, Com'X 200/210 datalogger of de
Com'X 510 energieserver met geïntegreerde webpagina's zorgen voor de
connectiviteit tussen Modbus RS‑485 en Ethernet Modbus TCP/IP.

EGX100
EGX100
EGX100
EGX100

EGX150
EGX100
EGX100
EGX300
EGX100
EGX300
EGX100
EGX300
EGX100
EGX300

Com'X
EGX300
EGX300
EGX300
EGX300
EGX300

Modbus seriële verbinding: 1 tot 32 apparaten
Ethernet communicatie-architectuur.

De bij deze technologieën beschikbare services vereenvoudigen in aanzienlijke
mate de creatie, het onderhoud en de werking van deze toezichtsystemen.
De applicatiesoftware is nu gestandaardiseerd: er moeten geen speciale web
pagina's worden gemaakt voor de web interface in het systeem. Het systeem kan
worden gepersonaliseerd door de componenten in uw installatie gewoon te
identificeren, en kan even gemakkelijk worden gebruikt als om het even welke
internet applicatie.
De eerste stap hierbij is de Com'X 510 energieserver met geïntegreerde server met
HTML pagina's. De software voor energiebeheer (StruxureWare Power Monitoring
Expert, die op een pc draait, biedt ruimere mogelijkheden voor meer specifieke
behoeften.
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Com'X 200 / 210

Communicatie

Energie dataloggers

3. Visualiseren

Belangrijkste functies

PowerView
Remote

Ethernet of Wifi LAN

Power
Monitoring
Expert

Internet

Modbus seriële lijn
Analoge / digitale I/O's
Zigbee draadloos

Ethernet of
Wifi LAN

GPRS

GPRS/3G

1. Meten

2. Verbinden

Com’X 200/210

Zigbee

Ethernet |
Modbus TCP

Wireless Meter
Temperatuursensoren

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

Vermogenschakelaars

Draadloze
zenders

Gasmeter

Watermeters

Data collector
Verzamelt en slaat energiegegevens op vanuit 64 veldapparaten, aangesloten op één
van de volgende:
b Ethernet TCP/IP veldnetwerk.
b Modbus Seriële lijnnetwerk (tot 32 apparaten).
b Geïntegreerde digitale en analoge ingangen.
"Veldapparaten" bestaan uit:
b PowerLogic apparaten voor vermogens- en energiebeheer.
b Masterpact of Compact vemogenschakelaars voor beveiliging en bewaking.
b Acti 9 beveiligingsapparaten, meters, op afstand gestuurde schakelaars, enz.
b Verbruikmeters voor water, lucht, gas, elektriciteit en stoom, van gespecialiseerde
fabrikanten; geven pulsen volgens de norm (zie tabel op de volgende pagina).
b Omgevingssensoren zoals temperatuur, vochtigheid en CO2-gehalte in een gebouw;
geven analoge informatie.
Datalogging en opslagmogelijkheden, met onder meer:
b Conﬁgureerbaar logging interval, van om de minuut tot één keer per week.
b Gegevensopslagduur van meerdere weken, afhankelijk van de hoeveelheid van de
verzamelde gegevens.
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Communicatie

Com'X 200/ 210

Functies en karakteristieken

Gegevensverzending
Batches van verzamelde gegevens worden regelmatig doorgestuurd naar een
Internet server, zoals:
bb XML-bestanden, voor verwerking door StruxureWare™ webservices.
bb CSV-bestanden voor weergave in Excel of omgezet voor uploading in
programma's zoals StruxureWare™ Power Monitoring Expert of om het even welke
andere compatibele software.
Gegevensverzending -functie ondersteunt 4 transferprotocollen via Ethernet of Wifi:

Com'X 200 energie datalogger

bb HTTP.
bb HTTPS.
bb FTP.
bb SMTP.

Bijkomende functies
Gateway
Indien geselecteerd door de gebruiker, kan de Com’X 200/210 alle gegevens van
aangesloten apparaten ook in real-time beschikbaar maken:
bb In Modbus TCP/IP formaat via Ethernet of Wifi.
bb Voor opvraging door een energiebeheersoftware.
Modbus pakketten kunnen worden gestuurd door beheersoftware naar
veldapparaten via een Modbus seriële lijn of Modbus TCP/IP via Ethernet.

Com'X 210 energie datalogger

Com'X 200/210 Commerciële referenties
Com'X 200 datalogger,
voedingsspanning 24 V DC of 230 V AC

EBX200

Com'X 210 datalogger, voedingsspanning 24 V DC, UL
normering

EBX210

Com'X Wifi USB interface

EBXA-USB-WiFi

Com'X GPRS interface

EBXA-GPRS

Com'X Externe GPRS antenne

EBXA-ANT-5M

Com'X Zigbee USB interface

EBXA-USB-Zigbee
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Com'X 510

Communications

Energieserver

1. Meten
1.1.Meten
Meten
Meten
1.1.Meten

2. Verbinden 3.
3. Visualiseren
2. Verbinden
Visualiseren
Verbinden
Verbinden
3.3.3.
Visualiseren
Visualiseren
2.2.2.
Verbinden
Visualiseren

Belangrijkste functies
PowerView
Remote
PowerView
PowerView
PowerView
PowerView
PowerView
Remote
Remote
Remote
Remote
Remote
PowerView
Remote

Webbrowser
Internet
Internet
GPRS
Internet
Internet
Internet
Internet

Ethernet of
Wifi
LAN of
Ethernet
Ethernet
GPRS
Wifi
LAN of
Ethernet
Ethernet
of
of
Ethernet
GPRS
GPRS
Internet
Ethernet
ofof
GPRS
GPRS
Wifi
LAN
Wifi
WifiLAN
LAN
LAN
Com’X
200/210
Wifi
LAN
Wifi
GPRS/3G
GPRS

Ethernet of Wifi LAN

Power
Monitoring
Power
Expert
Power
Power
Power
Power
Monitoring
Monitoring
Monitoring
Monitoring
Monitoring
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Power
Monitoring
Expert

Modbus seriële lijn
Ethernet
of
Wifi
LAN
Ethernet
Ethernetof
of
ofWifi
Wifi
WifiLAN
LAN
LAN
Ethernet
of
Wifi
LAN
Ethernet
Analoge
/ digitale
I/O's
Modbus
seriële
lijn
Modbus
Modbusseriële
seriële
seriëlelijn
lijn
lijn
Modbus
seriële
lijn
Modbus
Zigbee
draadloos
Analoge
digitale
I/O's
Analoge
Analoge/ ////digitale
digitale
digitaleI/O's
I/O's
I/O's
Analoge
digitale
I/O's
Analoge
Zigbee
draadloos
Zigbee
Zigbee
draadloos
draadloos
Zigbee
draadloos
Zigbee draadloos

Com’X
200/210
Com’X
510
Com’X
Com’X
200/210
200/210
Com’X
200/210
Com’X
200/210

Zigbee
Wireless Meter

Ethernet |
Modbus TCP
Ethernet
Ethernet
Ethernet| ||||
Ethernet
Ethernet
Modbus
TCP
Modbus
ModbusTCP
TCP
TCP
Modbus
TCP
Modbus

Zigbee
Zigbee
Zigbee
Zigbee
Zigbee

Temperatuursensoren
Wireless Meter
Wireless
Wireless
Meter
Meter
Wireless
Meter
Wireless
Meter
Temperatuursensoren
Temperatuursensoren
Temperatuursensoren
Temperatuursensoren
Temperatuursensoren
Temperatuursensoren

Modbus meetcentrales
Analoge
Pulsenergiemeters
sensoren
met 4-20 mA
ofAnaloge
0-10 V
Pulsenergiemeters
Analoge
Analoge
adapter
Pulsenergiemeters
Pulsenergiemeters
Analoge Pulsenergiemeters
Analoge
Pulsenergiemeters
Pulsenergiemeters
sensoren
Analoge
sensoren
sensoren
sensoren
sensoren
met
4-20 mA
sensoren
met
met
4-20
4-20
mA
mA
met
4-20
mA
met
4-20
mA
of
0-10
VmA
met
4-20
of
of
0-10
0-10
of
ofadapter
0-10
VVVVV
of0-10
0-10
adapter
adapter
adapter
adapter
adapter

Vermogenschakelaars
Modbus meetcentrales
Modbus
Modbus
meetcentrales
meetcentrales
Modbus
meetcentrales
Modbus
meetcentrales
Modbus
meetcentrales
Vermogenschakelaars
Vermogenschakelaars
Vermogenschakelaars
Vermogenschakelaars
Vermogenschakelaars
Vermogenschakelaars

Draadloze
zenders
Draadloze
Draadloze
Draadloze
Draadloze
zenders
Draadloze
zenders
zenders
zenders
zenders
Gasmeter
Gasmeter
Gasmeter
Gasmeter
Gasmeter
Gasmeter
Gasmeter

Watermeters
Watermeters
Watermeters
Watermeters
Watermeters
Watermeters
Watermeters

Data collector
Verzamelt en slaat energiegegevens op vanuit 64 veldapparaten, aangesloten op
één van de volgende:
b Ethernet TCP/IP veldnetwerk.
b Modbus Seriële lijnnetwerk (tot 32 apparaten).
b Geïntegreerde digitale en analoge ingangen.
“Veldapparaten" bestaan uit:
b PowerLogic apparaten voor vermogens- en energiebeheer.
b Masterpact of Compact vemogenschakelaars voor beveiliging en bewaking.
b Acti 9 beveiligingsapparaten, meters, op afstand gestuurde schakelaars, enz.
b Verbruikmeters voor water, lucht, gas, elektriciteit en stoom, van gespecialiseerde
fabrikanten; geven pulsen volgens de norm (zie tabel op de volgende pagina).
b Omgevingssensoren zoals temperatuur, vochtigheid en CO2-gehalte in een
gebouw; geven analoge informatie.
Datalogging en opslagmogelijkheden, met onder meer:
b Interval datalogging: conﬁgureerbaar van om de minuut tot één keer per week.
b Duur gegevensopslag: tot 2 jaar, afhankelijk van de hoeveelheid van de
verzamelde gegevens.
b Mogelijkheid om de tijd in te stellen en om resetinstructies te sturen naar
veldapparaten.
Ingebedde energiebeheersoftware.
De Com’X geeft de eindgebruiker een ogenblikkelijk overzicht van het
energieverbruik in de volledige site. Zodra de Com’X aangesloten is op het Local
Area Network (LAN), zijn meerdere webpagina's toegankelijk via om het even welke
standaard webbrowser (zonder plug-in of bijkomende componenten).
Energie-dashboard vergelijkt de gedurende een bepaalde tijd
verzamelde energiewaarden (deelscherm)

Deze webpagina's tonen real-time gegevens, zoals ze verzameld zijn, in gemakkelijk
te begrijpen tabel- en overzichtsformaten. De gebruikers krijgen bovendien
een eenvoudige analyse van historische gegevens in staafdiagrammen of
trendbepalingsformaten.
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Communicatie

Com'X 510

Energieserver

Bijkomende functies
Gegevensverzending
Batches van verzamelde gegevens kunnen ook regelmatig worden doorgestuurd
naar een Internet server, als:
bb XML-bestanden, voor verwerking door StruxureWare™ webservices.
bb CSV-bestanden voor weergave in Excel of omgezet voor uploading in
programma's zoals StruxureWare™ Power Monitoring Expert of om het even welke
andere compatibele software.

Com'X 510 Energieserver

Gegevensverzending -functie ondersteunt 4 transferprotocollen via Ethernet of Wifi:
bb HTTP.
bb HTTPS.
bb FTP.
bb SMTP.
Gateway
bb Indien geselecteerd door de gebruiker, kan de Com’X510 gegevens van
aangesloten apparaten ook in real-time beschikbaar maken:
bb In Modbus TCP/IP formaat via Ethernet of Wifi.
bb Voor opvraging door een energiebeheersoftware.
Modbus pakketten kunnen worden gestuurd door beheersoftware naar
veldapparaten via een Modbus seriële lijn of Modbus TCP/IP via Ethernet.

Ruwe gegevens en metingen van een veldapparaat
(deelscherm)

Historische trendbepaling, vergelijking van meerdere
apparaten of meerdere punten (deelscherm)

Com'X 510 Commerciële referenties
Com'X 510 energieserver,
voedingsspanning 24 V DC, UL normering

EBX510

Com'X Wifi USB interface

EBXA-USB-WiFi

Com'X GPRS interface

EBXA-GPRS

Com'X Externe GPRS antenne

EBXA-ANT-5M

Com'X Zigbee USB interface

EBXA-USB-Zigbee
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Com'X 200/210/510
Connectiviteit
Connectiviteit
Modbus SL /RS485 verbindingen met veldapparaten
bb Via kabel met RJ45 connector..
2 Ethernet poorten
bb Gebruikt om de stroomopwaartse verbinding te scheiden van het netwerk van de
veldapparaten of om Ethernet apparaten in een ringnetwerk te plaatsen.
bb RJ45 10/100 Base connectoren.
bb Statisch IP-adres.

Aansluitpunten
1 Klemmenblok
2 RJ45 kabel
3 Ethernet poort #1
4 Ethernet poort #2

Ethernet poort #1
bb Verbinding met Local Area Network (LAN).
bb PoE Klasse 3 (802.3af) kan werken als hoofd/reservevoeding voor de Com'X.
bb DHCP client.
bb Ethernet poort # 2
bb Verbinding met veldapparaten.
bb DHCP client of server.
Voeding naar analoge en digitale uitgangen
Uitgangen voor het voeden van sensoren en ingangen wanneer Com’X gevoed
wordt via 24 V DC ingang bovenaan:
bb 12 V DC– 60 mA voor digitale ingangen.
bb 24 V DC voor analoge ingangen.
Stemt overeen met een elektrische verdeelbordomgeving (temperatuur,
elektromagnetische compatibiliteit).

Voeding naar analoge en digitale ingangen

2 ingangen voor analoge sensoren
bb PT100 of PT1000 temperatuursondes.
bb Verschillende sensoren (vochtigheid, CO2, enz.) met 0-10 V uitgang.
bb Verschillende sensoren met 4-20 mA uitgang
6 ingangen voor sensoren met potentialvrij contact of pulstellers
bb Max 25 pulsen per seconde (min duur 20 ms)
bb IEC 62053-31 Klasse A
Optionele digitale I/O-uitbreidingsmodule is beschikbaar eind 2015.

Wifi USB stick

Wifi USB stick
bb Als alternatief voor de publicatie via Ethernet, verbindt de Com’X met de site
Wifi router voor gewone gegevensoverdracht.
bb Kan ook worden gebruikt voor een Com'X 510 configuratie via één-naar-één
verbinding met een laptop of tablet..
bb Gewoon inpluggen op USB poort 2 onder de frontkap.

GPRS/3G modem
bb Voor aansluiting op de server voor gegevensverwerking via cellulair netwerk of
APN netwerk van de gebruiker.
bb Kan ook worden aangesloten op het Digital Service Platform van Schneider Electric.
bb Speciaal geschikt voor sites die geen toegang hebben tot het internet.
bb Gewoon inpluggen op speciale poort onder de frontkap of met verlengkabel buiten
het verdeelbord.
* Contacteer Schneider Electric voor de lijst van compatibele 3G modems.
GPRS modem

GPRS antenne
bb Verbetert GPRS signaalsterkte in geval van zwakke zendomstandigheden.
bb Aanbevolen voor Com'X in metalen elektrische borden

Zigbee dongle (alleen Com'X 200/210 - niet getoond)
voor aansluiting op draadloze digitale veldapparaten zoals PowerLogic EM4300
meters (beschikbaar in 2016).

GPRS antenne

PowerLogic WT4200 draadloze zenders (beschikbaar in 2016), verbonden met
Modbus RS485, ook voor het verzamelen van gegevens van meters voor water,
lucht, gas of stoom.
111

107-113 ComX_NL.indd 111

12/08/16 10:30

Communicatie

Com'X 200/210/510

Instelling en configuratie

Installatie
bb Din-rail montage (Voorkant IP40, klemmen IP20).
bb Gewicht 450g.
bb Afmetingen (HxBxD) 91mm x 144mm x 65,8mm.

Instelling en configuratie

Pagina voor instelling apparaat (deelscherm),
zoals weergeven na auto-detectie, geeft de gebruiker
de mogelijkheid om kringidentificaties toe te kennen en
om gegevens te selecteren voor logging en publicatie.

Verbinding met LAN
Zodra ze verbonden zijn met het LAN-netwerk, kunnen ze worden gedetecteerd
en kan via DHCP een IP adres worden toegekend. Dankzij het DPWS van uw
operating system kan uw computer automatisch het apparaat herkennen als Com'X.
Ingebedde webpagina's worden dan onmiddellijk toegankelijk door op de icoon van
elk Com'X apparaat te klikken of door het toegekende IP adres in uw webbrowser in
te typen.
Automatisch detecteren van een veldapparaat
De door de gebruiker geactiveerde functie voor het detecteren van een apparaat
identificeert automatisch alle veldapparaten die aangesloten zijn op Modbus SL, de
Ethernet poort of de Zigbee dongle.
bb Schneider Electric apparaten worden weergegeven met het productbeeld.
bb Andere apparaten verschijnen als "ongekend". De gebruiker kan dan manueel
een apparaattype toekennen.
bb De gebruiker kan zijn eigen apparaattypes toekennen.
De gebruikers kunnen bijkomende apparaatidentificatievelden aanvullen zoals een
kring-ID of een bouwzone.
Gegevensselectie voor logging en publicatie
Met de tabs voor webpaginaconfiguratie kunt u, door slechts enkele keren te
klikken, configureren welke aangesloten apparaatvelden gegevens verzamelen en
publiceren.
Geavanceerde diagnostiek en functies om problemen op te lossen.
bb Modbus seriële en TCP/IP apparaatstatistieken.
bb Ethernet netwerk statistieken.
bb Wizard voor communicatiecontrole.
bb Directe aflezing van registerwaarden vanuit lokale apparaten en apparaten
op afstand.

Bijkomende kenmerken en voordelen
bb Cybersecurity - werkt goed samen met uw cyber security architectuur.
bb 2 Ethernet poorten om de stroomopwaartse cloud aansluiting te scheiden of om een
ringnetwerk te vormen met andere Ethernet apparaten vanuit het veldapparaatnetwerk.
bb Opslag van gegevens in geval van communicatiestoring.
bb Lokale backup van configuratieparameters - backup uw systeem op een USB
opslagapparaat en zorg dat het beschikbaar is om het systeem te herstellen of om
de configuratie te kopiëren naar een andere Com’X.
Bij een combinatie met Schneider Electric Services:
bb Beheer op afstand (configuratie-backup, oplossen van problemen, instelling
parameters).
OPMERKING: Voor een veilige en juiste installatie van alle producten: raadpleeg de
installatiegids van Schneider Electric.
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Com'X 200/210/510
Specificaties

Com'X 200/210/510 Omgevingskarakteristieken
Bedrijfstemperatuur

-25º tot +60°C (-13º tot 140°F) Com'X 200
-25º tot +70°C (-13º tot 158°F) Com'X 210/510

Opslagtemperatuur

-40º tot +85°C (-40º tot +185°F)

GPRS dongle
Bedrijfstemperatuur

-20º tot +60°C (-4º tot +140°F)

GPRS dongle

-40º tot +85°C (-40º tot +185°F)

Opslagtemperatuur
Wifi dongle
Bedrijfstemperatuur

0º tot +50°C (32º tot +122°F)

Wifi dongle
Opslagtemperatuur

-20º tot +80°C (-4º tot +176°F)

Vochtigheid

5 tot 95% relatieve vochtigheid (zonder condensatie) bij +55°C

Vervuiling

Klasse III

Veiligheidsnormen / voorschriften
Internationaal (CB schema) IEC 60950
USA

UL 508

USA

UL 60950 (alleen Com'X 210 en Com'X 510)

Canada

cUL 60950 (alleen Com'X 210 en Com'X 510)

Canada

cULus 508

Europa

EN 60950

Kwaliteitsmerken

CE, UL

Voeding

Com'X 200 Com'X 210 Com'X 510

AC

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

b

DC

24 V (+/- 10%)

b

b

b

Power over
Ethernet (PoE)

15,4 W DC

b

b

b

Max. vermogen

26 W max.

b

b

b

IP

Voorkant IP40,
klemmen IP20

b

b

b

Afmetingen (HxBxD)

91 x 144 x 65,8 mm

b

b

b

Gewicht

450 g

b

b

b

Mechanisch
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Link150
Ethernet gateway
De Link150 gateway biedt een snelle en betrouwbare Ethernetconnectiviteit in de
meest veeleisende toepassingen, van één enkel gebouw tot een multi-site
onderneming. Deze gateway ondersteunt meters, bewakingsapparatuur,
beveiligingsrelais, vermogenschakelaars, motorsturingen en andere apparaten die
snel en efficiënt gegevens moeten kunnen communiceren. Het is een eenvoudige en
kostenefficiënte omzetting van seriële lijn naar volledige Ethernetconnectiviteit.

Toepassingen

bbEnergiebeheer
bbStroomverdeling
bbGebouwautomatisering
bbWerkplaatsautomatisering

Weergave van apparaatgegevens
via een gewone browser - geen
software vereist

Link150

Webpagina's

Trendplots

Gegevenslogbestanden

Com'X200 /
Com'X210 /
Com’X510

Informatie naar webpagina's
exporteren vanaf andere
PowerLogic gateways
(PM8ECC, Link150)

ION7650

PM8000

Link150

Micrologic Sepam

Beveiliging

bbVeilige gebruikersinterface met naam en wachtwoord van de gebruiker om in te
loggen
bbGeavanceerde veiligheidsfuncties die de gebruikers de mogelijkheid geven om te
specificeren welke Modbus TCP/IP masterapparaten toegang krijgen tot de
aangesloten seriële slave-apparaten
vv Modbus TCP/IP filterfunctie
vv G
 eeft de gebruiker de mogelijkheid om voor elk masterapparaat het
toegangsniveau te specificeren als Alleen lezen of als Volledige toegang
bbGemakkelijke configuratie en installatie via webpagina's

Voordelen

bbGemakkelijk te installeren en te configureren
bbGemakkelijk te onderhouden
bbCompatibel met de softwareproducten van Schneider Electric (StruxureWare
Power Monitoring Expert en andere)
bbBetrouwbare Modbus-naar-Ethernet-protocolconversie

Referenties
Omschrijving
Powerlogic Link150

Referentie
EGX150
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Link150
Ethernet gateway

Karakteristieken

Vooraanzicht Link150

Link150

Gewicht

175 g zonder verpakking

Afmetingen (HxBxD)

72 x 105 x 71 mm

Montage

DIN-rail

Power-over-Ethernet (PoE)

Klasse 0

Voeding

24 V DC (-20/+10%) of
Power over Ethernet (PoE Klasse 0 IEEE 802.3 af) bij 15 W

Stroomverbruik (typisch)

24 V DC, 130 mA bij 20 °C
PoE 48 V DC, 65 mA bij 20 °C

Bedrijfsomgevingstemperatuur

-25 tot +70 °C

Opslagomgevingstemperatuur

-40 tot +85 °C

Vochtigheidsklasse

5 tot 95% relatieve vochtigheid (zonder condensatie) bij
+55 ºC

Vervuilingsgraad

Niveau 2

IP-beschermingsgraad

Op het voorpaneel (wandkast): IP4x
Connectoren: IP20
Andere onderdelen: IP30

Voldoet aan regelgeving en normen voor elektromagnetische storing
Emissies (via straling en geleiding) EN55022/EN55011/FCC klasse A
Immuniteit voor industriële
omgevingen:
elektrostatische ontlading
emissies door straling
snelle elektrische transiënten
spanningspiek
emissies door geleiding
vermogensfrequentie
magnetisch veld

EN 61000-6-2
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-8

Voldoet aan regelgeving en normen voor veiligheid
Veiligheid - IEC
Veiligheid - UL*
EMC

IEC60950
UL 60950
UL 61010-2-201
IEC61000-6-2

Australië
Duurzaamheid

C-tick - RCM
Green Premium

Seriële poorten
Aantal poorten
Poorttypes

2 (1 tegelijk beschikbaar)
RS232 of RS485 (2-draads of 4-draads),
afhankelijk van de instellingen

Type connector

RJ45
Een break-out kabel "RJ45 naar open einde" (voor
koppeling naar apparaat met schroefaansluiting) is
optioneel beschikbaar onder referentie VW3A8306D30

Protocol

Modbus, serieel

Transmissiesnelheden

19200 bps (fabrieksinstelling), 2400 bps, 4800 bps,
9600 bps, 38400 bps, 56000 bps**, 57600 bps**
32 (rechtstreeks)
128 (onrechtstreeks)

Maximum aantal aangesloten
apparaten

Ethernet-poorten (gebruikt als switch)
Aantal poorten
Poorttype

2
10/100 Base TX (802.3af) poort

Protocol

HTTP, Modbus TCP/IP, FTP, SNMP (MIB II)

* Dual listed voor VS en Canada
** Alleen beschikbaar wanneer fysieke interface is ingesteld op RS232 en transmissiemodus is
ingesteld op Modbus ASCII
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Link150
Ethernet gateway
Onderdelen

A Ethernet 1 communicatiepoort
B Ethernet 2 (PoE) communicatiepoort
C Connector voor 24V DC
voedingsspanning

D Led's Ethernetcommunicatie
E Led modulestatus
F Led netwerkstatus
G Verzegelbare transparante kap
H IP resetpen
I Led status RS485-verkeer
J	Soft-restartknop apparaat
		 (Toegankelijk via gesloten kap)
K Led status RS232-verkeer
L Label apparaatnaam

M RS232 poort
N RS485 poort
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Link150
Ethernet gateway

Communicatie

Afmetingen

45 mm 92 mm
84,8 mm 105 mm

63,6 mm

72 mm

71 mm

DIN-railmontage

Click!

1

x2
2

Snelle en eenvoudige installatie op DIN-rail
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Software

StruxureWare
Power Monitoring Expert
Functies en karakteristieken

StruxureWare Power Monitoring Expert is een bewakingssoftware op
operatorniveau die een volledige oplossing biedt voor energiebeheer in industriële
toepassingen, grote commerciële en overheidsgebouwen, datacentra,
voorzieningen voor gezondheidszorg en utiliteiten. Engineering en management
afdelingen kunnen de energiegerelateerde kosten doen dalen, stilstandtijden
voorkomen en de werking van de uitrustingen optimaliseren door gebruik te maken
van de informatie die de StruxureWare Power Monitoring Expert software levert.

StruxureWare Power Monitoring Expert dashboard (voorbeeld)

StruxureWare Power Monitoring Expert maakt het ook mogelijk om de real-time
vermogenstoestand te volgen, om de vermogenskwaliteit en -betrouwbaarheid te
analyseren en om snel te reageren op alarmtoestanden om kritieke situaties te
voorkomen. De software vormt een energie-intelligentielaag voor uw gebouw,
campus of service-afdeling en werkt als eengemaakte interface naar alle elektrische
en via pijpleidingen aangesloten utiliteiten.

Karakteristieke toepassingen

StruxureWare Power Monitoring Expert software kan worden gebruikt voor vele
toepassingen:
b Monitoren van het elektrische netwerk van uw gebouw en controleren van de
betrouwbare werking.
b Verbeteren van de reactie na vermogensgerelateerde events en snel herstellen
van de werking.
b Analyseren en isoleren van de bron van vermogenskwaliteitsproblemen.
b Analyseren van het energiegebruik om verspilling te identificeren en de kosten te
verminderen.
b Beoordelen van facturen van nutsvoorziening om de nauwkeurigheid te
controleren en om fouten op te sporen.
b Toewijzen van energiekosten aan afdelingen om de verantwoordelijkheidszin en
het bewustzijn aan te moedigen.
b Verlagen van extra heffingen voor piekbehoeften en arbeidsfactorbestraffingen.
b Identificeren van overcapaciteit in de bestaande infrastructuur en vermijden van
te complexe installaties.
b Ondersteunen van proactief onderhoud om de levensduur van de installaties te
verlengen.
Voor elektrische nutsvoorzieningen:
b Verbeteren van de T&D netwerkbetrouwbaarheid.
b Meer automatisering in substations.
b Maximaliseren van het gebruik van de bestaande infrastructuur.
b Controleren van het naleven van de nieuwe normen voor vermogenskwaliteit.
b Analyseren en isoleren van de bron van vermogenskwaliteitsproblemen.
b Klanten helpen bij het beheren van de betrouwbaarheid door gebruik van
operationele en vermogenskwaliteitsgegevens.

Schaalbare, flexibele architectuur
Dashboard - Energie-overzicht

Engineering Client applicaties

Functionele componenten
De operatoren beschikken over een uitgebreide omgeving voor het bekijken en
opzoeken van real-time weergave van metingen en statusindicatoren; voor het
analyseren van vermogenskwaliteit en -betrouwbaarheid, voor het vaststellen van
historische trends, met alarminrichtingen en manuele bediening.
Web Clients
b Rapporten - genereren of editeren van historische rapporten voor energiekosten,
verbruik en vermogenskwaliteit (vereist Microsoft SQL Server Standard Edition).
b Toegang tot het Power Monitoring Expert systeem vanuit om het even welke plaats
in uw netwerk via een web browser. Dag-tot-dag functionaliteit met inbegrip van
systeemstatus, alarmresponse of het bekijken van dashboards. Web client biedt
geauthentificeerde toegang tot gemeenschappelijke functies.
b Diagrammen – de netwerk displays raadplegen om de systeemstatus te
controleren en trends te analyseren.
b Tabellen - snel meervoudige inrichtingen in uw netwerk vergelijken in real-time
b Rapporten - genereren of editeren van historische rapporten voor energiekosten,
verbruik en vermogenskwaliteit.
b Alarminrichtingen - snel identificeren van alarmstatussen in uw systeem en de
basisoorzaken onderzoeken.
b Dashboards – informatie van uw Power Monitoring Expert systeem delen met om
het even welke gebruiker.
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Software

StruxureWare
Power Monitoring Expert 
Functies en karakteristieken

Schaalbare, flexibele architectuur (vervolg)
Engineering Werkstations
Client software om ingenieurs en vermogengebruikers toegang te verlenen tot
administratieve en configuratiefuncties van de software, en functies voor real-time
weergave, bediening en historische analyse. Het Engineering Werkstation omvat:
b Management Console – deze component gebruiken om uw StruxureWare Power
Monitoring Expert netwerk te configureren, met communicatiekanalen, apparaten
en logische groepen.
bb Vista -vorming en opmaak van klantspecifieke grafische schermen om uw
faciliteit voor te stellen. Eéndraadschema’s, campus kaarten, overzichten van
uitrustingsplannen en schakelschema’s kunnen worden gecreëerd met behulp van
grafische Vista objecten en ingevoerde grafische bestanden.
bb Designer - deze interface gebruiken om ION devices te programmeren en om
systeemapplicaties te creëren met ION Technology en Virtual ION Processors.
b Reporter - genereren of editeren van historische rapporten voor energiekosten,
verbruik en vermogenskwaliteit.
Gegevensverwerving en -beheer
b Device Support Library
b Virtuele ION Processor
b Site server
b SQL ODBC-compliant databases
b SQL Server 2012. Apparatuurgegevens, systeemgegevens en events loggen met
nauwkeurige metersynchronisatie (+/- 16 ms of +/-1 ms met gebruik van GPS) voor
precieze event tijdstempels, analyse van vermogenskwaliteit en inkomstenfacturering.
Deze gegevens zijn toegankelijk via industriële standaard database tools en u kunt
distributed databases en servers toevoegen voor load balancing
b OPC DA Client (inbegrepen) OPC DA Server (optioneel).

Functies
StruxureWare Power Monitoring Expert biedt een groot aantal functies:

Voorbeeld van een kring - Diagrammen

b
b
b
b
b
b
b
b
b

Gegevensverwerving en -integratie
Real-time monitoring
Trend analyse
Analyse vermogenskwaliteit
Alarmen en events
Rapportering
Dashboards
Manuele en automatische bediening
Gepatenteerde ION® technologie.

Gegevensverwerving en -integratie
Integreren van WAGES (water, lucht, gas, elektriciteit, stoom) meting. Native,
out-of-the-box support voor talrijke apparaten (contacteer Schneider Electric voor
meer details over ondersteunde apparaten).
Maakt toegang mogelijk tot real-time en historische metergegevens met
tijdstempel, bediening van on-board relais en digitale uitgangen, en server time
synchronisatie. Communiceren via Internet, Ethernet, draadloos. Interface met
meters van derden, transducers, PLC’s, RTU’s en uitrusting voor
vermogensdistributie en -beperking via Modbus of OPC. Directe
communicatievoorzieningen toevoegen en configureren met afstandsinrichtingen
via Modbus RTU of Modbus TCP protocols met gemakkelijk te gebruiken
templates.
Een schaalbaar platform maakt het op afstand toevoegen van apparaten en
gebruikers mogelijk naarmate de behoeften groeien, terwijl de oorspronkelijke
investering toch behouden blijft. Andere systemen voor energiebeheer of
automatisering integreren (b.v. SCADA, BAC, DCS, ERP) via ODBC, XML, OPC,
e-mail, FTP, CSV en PQDIF naleving; integreren met web services via XML.

Voorbeeld uitrustingsstatus - Diagrammen

Real-time monitoring
b De status van uw elektrisch netwerk zien vanuit om het even welk werkstation.
b Numerieke waarden, statusindicatoren, meters en trends zien, allemaal met
intuïtief grafische navaigatie.
b Uitbreiden met veelomvattende out-of-the-box schermen, en klantspecifieke
grafische diagrammen creëren om uw faciliteit voor te stellen; ééndraadschema’s,
campus kaarten, overzichten van uitrustingsplannen en schakelschema’s kunnen
worden gecreëerd met behulp van embedded grafische objecten en ingevoerde
grafische bestanden.
b Snel meedere apparaten in uw netwerk vergelijken in real-time in een
tabelvormige scherm.
b Uit een bibliotheek met voorgeconfigureerde tabellen kiezen of uw eigen tabellen
creëren. Uw favorieten opslaan voor een latere snelle toegang.
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StruxureWare
Power Monitoring Expert
Functies en karakteristieken

Trend analyses
b De trend bepalen van om het even welke parameter om belastingspieken te
achterhalen en de energiekosten van het volledige systeem te volgen.
b Een grafische voorstelling van om het even welke combinatie van gemeten
parameters creëren.
b Tijdreeksen of spreidingsdiagrammen plotten.
b Berekeningen uitvoeren, statistieken maken en historische gegevens weergeven
b Gevaarlijke trends identificeren en belastingen herverdelen.
b De capaciteit van het netwerk optimaliseren en te complexe installaties vermijden
b Bedrijfsparameters bekijken en bepalen wanneer onderhoud nodig is.
b Voorkomen van extra heffingen voor piekbehoeften en bedrijfsfactorbestraffingen.
Met de webapplicatie Diagrammen kunnen gebruikers
gemakkelijk trend plots bekijken en creëren, en historische
gegevens analyseren.

Met de webapplicatie Diagrammen kunnen gebruikers
gemakkelijk geregistreede golfvormen bekijken en creëren,
en historische gegevens analyseren.

Analyse vermogenskwaliteit
b De StruxureWare Power Monitoring Expert software maakt een permanente,
wide-area monitoring en gegevensverzameling mogelijk in verband met de toestand
van de vermogenskwaliteit en -betrouwbaarheid.
b Events in verband met vermogenskwaliteit worden automatisch gedetecteerd
door PQ-compatibele meetapparatuur en worden automatisch opgeladen naar het
systeem. Golfvormen analyseren om de bron en de oorzaak van events te bepalen.
b Bepalen of de events in verband met vermogenskwaliteit stroomopwaarts of
stroomafwaarts liggen (vereist PowerLogic meetcentrale met Disturbance Direction
Detection eigenschap).
b IEC 61000-4-30 en EN50160 conforme rapportering controleert de prestaties in
verband met vermogenskwaliteit in vergelijking met internationale normen en biedt
de mogelijkheid om snel de indexen in verband met vermogenskwaliteit te zien als
digitale diagrammen of grafische profielen (vereist PowerLogic meters die
compliance monitoring ondersteunen).
b Weergeven van harmonische histogrammen, oneven/even harmonischen, THD,
K-factor, amplitudefactor, fasediagrammen en symmetrische componenten.
b Golfvormen met een duur van meerdere seconden plotten, met overlappingen die
fase-tot-fase relaties correleren tussen spanningen, stromen en vervolgfouten.
b Dips, pieken, kortstondige transiënten en andere storende events plotten op
curven voor industriële gestandardiseerde spanningstoleranties, met inbegrip van
ITIC (CBEMA) en SEMI.
b Voor om het even welk event kunt u een lijst met bijbehorende incidenten met
tijdstempel weergeven en daarna op om het even welk incident klikken om meer
gedetailleerde informatie te zien.
Alarmen en events
StruxureWare Power Monitoring Expert software biedt u de mogelijkheid om
alarmmeldingen te ontvangen in verband met onderbrekingen of ophanden zijnde
problemen die aanleiding zouden kunnen geven tot apparatuurstress, storingen of
stilstandtijden.
b
b
b
b
b
b
b

Snel filtreren voor actieve of niet-bevestigde alarmsignalen.
Bevestigen van alarmsignalen vanuit om het even welke plaats in uw faciliteit.
Triggeren bij complexe voorwaarden.
Loggen van alle relevante gegevensreeksen van events voor diagnose.
Signaleren & vermijden van mogelijke problemen.
Waarschuwen van stafpersoneel 24/7.
Optimaliseren van onderhoudsschema’s.

Dashboards
b Creëren van aantrekkelijke dashboard schermen met informatie van uw
energiebeheersysteem, en gemakkelijk delen van informatie met om het even wie in uw
faciliteit.
b Zorgen voor zichtbare en aantrekkelijke informatie over energiebewaking.
b Promoten van vorming en stimuleren van een positieve houding.
b Weergeven als een interactieve kiosk op een bedrijfsintranet, of als een
diapresentatie op een grote wanddisplay.
b Vervangen van moeilijk te onderhouden eigen portalen en dashboards.
b Om het even welke hoeveelheid in uw energiebewakingsgegevensbank
weergeven in grafieken of trends.
b Eenvoudige omzettingen in andere eenheden (b.v. Euro, emissies,
standaardisering, enz.).
b Meervoudige tijdsegmenten vergelijken.
b De gevolgen tonen van temperatuur, bezetting of productiewaarden voor
energiegebruik.
b In het oog springende achtergronden toevoegen om de presentatiewaarde te
verbeteren.
b Gebruikersauthenticatie voor configuratie, en beide geverifieerde en
niet-geverifieerde modi beschikbaar voor weergave.
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Rapportering
b Met de krachtige, intuïtieve rapporteringsopties kunnen gebruikers kritieke
informatie zien, precies in de vorm die ze nodig hebben en waar en wanneer ze ze
nodig hebben
b Rapporten kunnen manueel worden gegenereerd en opgeslagen als Excel, HTML en
andere formaten, of gepland voor automatische distributie naar een printer of via e-mail
b Er kunnen twee verschillende rapporteringsmodules worden gebruikt (Reporter
en webgebaseerde rapporten). Raadpleeg de tabel hieronder om hun
mogelijkheden te vergelijken.

Mogelijkheden

SPM7
Reporter

SPM7
Web Reporter

Beheer van energiekosten
Energie en behoefte

b

b

Belastingsprofiel

b

Multi-Device Energiegebruik

b
-

b

Energiegebruik per werkperiode

-

b

Single Device Energiegebruik

-

b

Vermogenskwaliteit

b

b

EN50160 naleving

b

b

IEC-61000-4-30 10 Min

b

b

IEC-61000-4-30 2 Uren

b

b

IEC-61000-4-30 3 Sec

b

100ms Rapport

b
-

b

Historisch alarmoverzicht

-

b

Generieke gegevensopvraging

b

-

Tabelvormig rapport

-

b

Trend rapport

-

b

Excel 2003 support

b

b

Excel 2007 support

b

b

Excel 2010 support

b

b

Exporteren naar Excel

b

b

Exporteren naar PDF

-

b

Exporteren naar HTML

b

b

Exporteren naar XML

-

b

Email

b

b

Afdrukken

b

b

Netwerkbeheer

De Rapporten webapplicatie biedt talrijke rapporttemplates zodat de gebruikers gemakkelijk de informatie die
ze nodig hebben, kunnen weergeven en afleveren.

Generieke rapporten

Mogelijkheden

Voorbeeld van overzichtsrapport vermogenskwaliteit - Rapporten

Uurrooster-gestuurd

b

b

Alarm-gestuurd

-

b

Toegankelijk via web browser

-

b

Opslaan rapportenconfiguratie

b

b

Bewerken rapporten

b

b

Klantspecifieke rapporten

b

b

Gegevensvalidering

b

-

TOU

b

b

Gebruikersbeheer

-

b

Vertaalbare rapporten

b

b
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Manuele en automatische bediening
b Snelle, manuele bedieningsingrepen uitvoeren door te klikken op trigger-knoppen
op het scherm, en beveiligingsapparatuur, relais en andere apparatuur voor
vermogensdistributie en -beperking op afstand bedienen.
b Manuele of door een instelpunt getriggerde functies uitvoeren
b De bediening van meerdere belastingen, generatoren, relais, enz. coördineren
b Energiebesparende applicaties ondersteunen
b Verspreide energieactiva beheren
b Substations automatiseren & onderhoudstijden verminderen.
Interoperabiliteit
b Alle systemen voor energiebeheer en -automatisering integreren (SCADA, BAC,
DCS, ERP, enz.)
b Gegevens delen met externe SCADA-, automatiserings- en boekhoudsystemen
b De ODBC-, OPC- en PQDIF-normen naleven
Voorbeeld van campus map - Diagrammen

Gepatenteerde ION technologie
StruxureWare Power Monitoring Expert software en verscheidene PowerLogic ION
meetapparaten bieden de unieke ION architectuur. Deze modulaire, flexibele
architectuur biedt een uitgebreide klantspecifieke aanpassing van functionaliteiten
via een eenvoudige “bouwsteen” aanpak. De technologie stuurt alleen
geavanceerde applicaties voor monitoring en bediening, en kan worden aangepast
aan veranderende behoeften om achterhaaldheid te voorkomen.

Contacteer Schneider Electric

voor meer informatie of een gedetailleerde
prijsraming voor uw installatie
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Schneider Electric nv/sa

32AC206N

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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