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Customer Care Center
Bel voor advies en ondersteuning
ons Customer Care Center
Schneider Electric +31 (0)23 5 124 124
			e-mail: support@nl.schneider-electric.com
Het Customer Care Center staat van maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 voor u klaar.

Als wereldwijde specialist in energiemanagement, met vestigingen in
meer dan 100 landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen
voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende
posities in energie & infra, industrie & machinebouw, niet-residentiële
gebouwen, datacenters & netwerken alsmede in de residentiële sector.
De focus van Schneider Electric ligt op het veilig, betrouwbaar, efficiënt,

Schneider Electric
• De wereldwijde
specialist in energiemanagement

•

150.000

medewerkers
in meer dan

100 landen

• Een omzet van

productief en duurzaam maken van energie. In 2013 hebben ruim

¤ 24 miljard

150.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van 24 miljard euro. Onder

in 2013

het motto ‘make the most of your energy’ helpt Schneider Electric mensen

• Meer dan

200

fabrieken wereldwijd

en bedrijven het maximale uit hun energie te halen.
www.schneider-electric.com/nl

Make the most of your energy
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De informatie in deze catalogus is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Aangezien specificaties, normen en ontwerpen onderhevig zijn aan veranderingen
adviseren wij u bevestiging te vragen op de informatie in deze publicatie.
ION, ION Enterprise, Masterpact, Modbus, Modicon, Micrologic, PowerLogic,
StruxureWare, Sepam, Varlogic, Varpact, Varplus en Varset zijn geregistreerde
merknamen van Schneider Electric.

Aan gepubliceerde teksten en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Voor
overige condities verwijzen wij naar onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Deze
zijn op aanvraag verkrijgbaar.
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Meer inzicht en controle

PowerLogic Systeem

Inzicht in energie = controle van energie
PowerLogic stelt bedrijven in staat het eigen concurrentievermogen te verbeteren door de bedrijven compleet inzicht te geven in hun eigen
unieke energielandschap. PowerLogic-technologie biedt ook de praktische tools voor verbetering van de energie-efficiëntie, verlaging van de
bedrijfskosten, verhoging van de productiviteit en verbetering van de betrouwbaarheid van de hele installatie. Een PowerLogic-oplossing bestaat
uit meet- en communicatiehardware en geavanceerde analysesoftware, die als een intelligentielaag over het hele energiedistributienetwerk
functioneert. Het systeem controleert belangrijke energiepunten en ingangen 24 uur per dag, verwerkt de gegevens en levert de rapporten als
tijdige en relevante informatie aan iedereen die dit nodig heeft.

• processen
• lokale opwekking

Kritieke infrastructuur

• vermogensdistributie

• opwekkingsstations
• transmissie substations
• distributie substations

Utiliteit

Kritieke
infrastructuur
Utilities
Kritieke
infrastructuur

• servers
• afgaande velden
• UPS
Kritieke
infrastructuur

• huurders
• service-ingang
• HVAC
PowerLogic
software

Het voordeel van PowerLogic
PowerLogic is het grootste en meest geavanceerde assortiment energiebeheerproducten ter wereld.
Duizenden organisaties overal ter wereld kiezen voor PowerLogic-systemen vanwege de grote voordelen:
bb Een snel en kwantificeerbaar rendement op investeringen dankzij de lage gebruikskosten en
de uitgebreide functionaliteit die meerdere financiële voordelen biedt
bb Een uitgebreide portfolio van modulaire en schaalbare componenten, waarmee
volgens behoeften en het budget voor het systeem op betaalbare wijze uitgebreid kan worden
bb Begin tot eind compatibiliteit voor een naadloze integratie in bedrijfs-, boekhouding-, GBS- en SCADA-toepassingen
bb Een complete reeks compatibele, aanvullende Schneider Electric vermogens- en automatiseringsoplossingen
bb Ondersteuning van een groot aantal wereldwijde normen voor meetnauwkeurigheid en vermogenskwaliteit.
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PowerLogic Systeem

Meer inzicht en controle

Geavanceerde technologie om de winstgevendheid te verhogen
De complexe dynamiek die de relatie tussen energieopwekking en -distributie door de energiebedrijven en het energieverbruik, kosten en
betrouwbaarheid door de consumenten kenmerkt, wordt door PowerLogic technologie omgevormd tot tijdige en begrijpelijke informatie.
Bedrijven kunnen dit gebruiken om hun tactische en strategische beslissingen te verbeteren.
PowerLogic meters monitoren belangrijke distributiepunten 24 uur per dag, niet alleen op een enkele locatie, maar ook in een hele
onderneming. PowerLogic technologie traceert, noteert en rapporteert alle actuele condities en historische prestatiegegevens die worden
verkregen van generatoren, substations, service ingangen, netstroom, toevoerinrichtingen, belastingen of apparatuur en systemen van derden.
Intuïtieve web-based interfaces bieden de behanghebbenden toegang tot deze data, evenals geavanceerde analyses, alarminformatie en
controlefuncties (energiemanagement initiatieven kunnen worden ondersteund door het volgen en bijhouden van de energieprestaties), zodat u
effectieve beslissingen kunt nemen.

Toepassingen

Energie beschikbaarheid en
-betrouwbaarheid

Vermogensbeschikbaarheid
en -betrouwbaarheid

bb Verbetering van het
T&D-netwerk
betrouwbaarheid

bb Controleer of de vermogenskwaliteit
voldoet aan het energiecontract

bb Betere automatisering
van substations
bb Optimaliseer de inzet van
uw bestaande infrastructuur

Inkomstenmetering
en vermogenskwaliteit
bb Maximaliseer de
meetnauwkeurigheid
op alle meetpunten
bb Controleer naleving volgens nieuwe
vermogenskwaliteitsnormen
bb Analyseer en isoleer de oorzaak
van vermogenskwaliteitsproblemen

bb Controleer de betrouwbare werking
van vermogensapparatuur
bb Verbeter de respons op
vermogensproblemen
bb Benut de capaciteit van de
bestaande infrastructuur en vermijd
over-dimensionering
bb Ondersteun proactief onderhoud
om de levensduur van apparatuur
te verlengen

Energie-efficiëntie en
kostenbesparingen
bb Meet-efficiëntie, ontdek kansen
en controleer de besparingen
bb Beheer broeikasgas-emissies
bb Wijs energiekosten toe aan
afdelingen of processen
bb Reduceer piekvraag en boetes
bb Maak deel uit van programma's
voor belastingvoordelen
(bijv. vraagrespons)
bb Versterk uw tariefonderhandelingen
met energieleveranciers
bb Identificeer facturatieproblemen
bb Stuur subfacturen aan huurders
voor hun energiekosten
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Achtergrondinformatie

PowerLogic Systeem

Het PowerLogic Systeem speelt een centrale rol bij het
verbeteren van uw elektrische installatie
Het PowerLogic Systeem vervult 3 functies:
bb Verzamelen van de meetresultaten;
bb Opmaken van de meetresultaten om ze gemakkelijker analyseerbaar te maken voor
de verschillende bevoegde diensten van de onderneming: productie, onderhoud,
boekhouding, directie;
bb Controleren van de verkregen resultaten na toepassing van de oplossingen ter
verbetering van uw elektrische installatie.
van
elen
zam
Ver

de meetresultaten

Apparaten

Communicatie

e

Opm
mee aken
tres va
ult n
ate d
n
Centrale controle

Controleren
Implementatie
oplossing

Studie/
oplossingen

Verbe
teren van uw elek
trische installatie

 et PowerLogic Systeem heeft u uw elektrische
M
installatie onder controle
PowerLogic System helpt u bij het
Verlagen van de energieconsumptie via een betere kennis van uw verbruiksgewoonten
bb Real-time en historische gegevens over uw energieverbruik;
bb Tijdig detecteren van abnormaal of excessief verbruik of veranderingen in trends;
bb Identificatie van de grootste verbruikers en verdeling van de energiegerelateerde
kosten;
bb Beheer van verbruikspieken en optimalisering van het energiecontract.
Verbeteren van de energiekwaliteit om uw installatie betrouwbaarder te maken en
uw exploitatiekosten te optimaliseren
bb Bewaking van de harmonischen;
bb Verlaging van de onderhoudskosten;
bb Verlaging van de productieverliezen.
Verbeteren van de bedrijfscontinuïteit om de mogelijkheden van uw installatie ten
volle te benutten
bb Analyse van de elektrische installatie;
bb Diagnose van de storingen.

Kostprijs
van de
energie

Kwaliteit van
de energie

Bedrijfscontinuïteit
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PowerLogic Systeem

Marktsegmenten

Industrie
Van finance tot engineering, PowerLogic technologie biedt professionals de
intelligentie en controle op energie die ze nodig hebben voor ondersteuning bij
het nemen van strategische beslissingen en het vastleggen van de
energiebeleidspraktijken. Het helpt de bedrijfskosten te verlagen en streeft de
naleving van nieuwe emissienormen na zonder dat er aan productiesnelheid
of -kwaliteit wordt ingeboet. De belangrijkste punten worden voor de hele
energiedistributie en alle gebouw- en back-upsystemen gemonitord. De
software helpt met de optimalisatie van de bestaande energie-activa, een
betere energie-efficiëntie en het voorkomen van vraag- of
vermogensfactorboetes. U kunt de software gebruiken om verborgen
vermogensproblemen te ontdekken die de levensduur van de apparatuur
verkorten of kostbare downtime veroorzaken.

• kostentoewijzing

• meting en verificatie

• aankoopoptimalisatie

• infrastructuuroptimalisatie

• power factor correctie

• vermogenskwaliteitsanalyse

Gebouwen
Gebouweigenaren kunnen via hun personeel energie- en onderhoudskosten
besparen zonder aan comfort of productiviteit voor hun huurders, medewerkers,
studenten, patiënten of klanten te verliezen. Een PowerLogic-systeem volgt alle
nutsvoorzieningen en condities van apparaten. De software helpt met de analyse en
verbetert de beschikbaarheid van de elektriciteit. U kunt de benodigde energie
voorspellen, contracten voor meerdere vestigingen optimaliseren en op nauwkeurige
wijze kosten toewijzen of subfactureren. Key performance indicators helpen u bij het
vinden en handhaven van energiebesparingen, verlagen van emissies en voldoen
aan 'groene' gebouwnormen om daarmee de activawaarde te verhogen en huurders
aan te trekken of te behouden.

• subfacturatie voor huurders • aankoopoptimalisatie
• kostentoewijzing

• beschikbaarheid van energie

• energie / benchmarking

• vraagrespons /
belastingreductie
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PowerLogic Systeem

Marktsegmenten

Kritieke infrastructuur
De PowerLogic-technologie zorgt ervoor dat uw systemen voortdurend en veilig
functioneren, met een economische energievoorziening. Ongeacht of u data,
communicatie, transport of milieudiensten beheert, het is een absolute prioriteit
om de kans op downtime door stroomuitval te minimaliseren en de kosten onder
controle te houden. Een PowerLogic-oplossing controleert alle vermogens- en
koelingsystemen en volgt op nauwkeurige wijze het energieverbruik. De software
levert nuttige diagnostiek en meetwaarden waarmee u de betrouwbaarheid van uw
back-upsystemen kunt controleren en de inzet van de bestaande capaciteit kunt
optimaliseren, zodat u nieuwe kapitaalinvesteringen kunt uitstellen. Ook wijst de
software op het efficiënter omgaan met energie en kan het de energie-aankoop
voor meerdere vestigingen aantrekkelijker maken.

• infrastructuuroptimalisatie

• energie-efficiëntie

• geschikt voor

• kostentoewijzing

vermogenskwaliteitsanalyse

• aankoopoptimalisatie

• alarm- en gebeurtenismeldingen

Nutsvoorzieningen
De moderne energiemarkt is complexer dan ooit. Ongeacht of uw elektriciteit
opwekt, verstuurt of distribueert, steeds meer belanghebbenden hebben
gezamenlijke toegang nodig tot tijdige en nauwkeurige informatie over energie van
steeds meer wisselstations. U moet ervoor zorgen dat er voldoende vermogen
beschikbaar is en dat de prijzen minder schommelen, ondanks de toenemende
vraag en de overbelasting van het netwerk. Een PowerLogic energieinformatiesysteem pakt al deze uitdagingen aan:
bb alle belangrijke wisselstations worden gemeten met de hoogst mogelijke
nauwkeurigheid
bb Verbetering van de vermogenskwaliteit die aan uw klanten wordt geleverd
bb De betrouwbaarheid en efficiëntie van uw netwerk en apparatuur wordt
gegarandeerd.

• Inkomstenmeting
• Analyse van energiekwaliteit & -beschikbaarheid

Van geavanceerde meetintrumenten voor energie- en vermogenskwaliteit tot
analytische software, PowerLogic-oplossingen leveren een hoeveelheid
bedrijfskritieke informatie aan, waar standaard meet-, SCADA- en
facturatiesystemen niet aan kunnen voldoen. Het systeem geeft u de mogelijkheid
om prestaties te volgen door middel van het energie- informatie en. De
betrouwbaarheid verbetert, uw hulpmiddelen worden optimaal ingezet en u levert
een betere service.
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Overzicht PowerLogic
assortiment

Keuzemogelijkheden

Stroomtransformatoren

DB119006

PB112446.eps

iAMP

Paneelmeters

TI

Naam

iAMP / VLT

iAMP / VLT

Stroomtransformator

Functie

Ampèremeter, voltmeter

Ampèremeter, voltmeter

Technologie

Instelpunten

Digitaal

Montagetype

DIN-rail
8 modules van 9 mm

DIN-rail
4 modules van 9 mm

stroomsterkte / spanning

stroomsterkte / spanning

Nauwkeurigheid van meting

Klasse 1.5

± 0,5% ± 1 digit

Spanningsmeting

VLT:
500 Vac rechtstreeks
of externe TP

VLT:
600 Vac rechtstreeks
of externe TP

Stroommeting

AMP:
30 A rechtstreeks
of externe TI

AMP:
10 A rechtstreeks
of externe TI

Montagetype

–	Onderbroken kabel;
–	Geïsoleerde doorlopende kabel met een diameter van
21 tot 35 mm;
–	Doorlopende rail:
- verticale Prisma-railstellen 20 x 5 en 32 x 5 mm;
- geïsoleerde soepele rails van 30 x 10 tot 65 x 32 mm;
- Linergy-rails 800 A en 1600 A;
- stijve rails van 20 x 5 tot 55 x 165 mm.

Toepassingen
Bewaking v.d. installatie
Lokale meting
Bewaking op afstand
Geëvolueerde bewaking op
afstand

Subtellingen en
toewijzing van de kosten
Energieverbruik
Verbruik met tijdsbestekken
Verbruik van de andere
voorzieningen
Optimaliseren van het
contract en de
belastingskrommmen

Analyse van de
energiekwaliteit
Bewaking van de totale
harmonische vervorming
Analyse van de individuele
harmonische vervorming
Detectie van spanningsdalingen en -pieken
Detectie van storingen
Controle van overeenstemming met EN50160

Eigenschappen

Eigenschappen
–	Overzetverhouding: van 40/5 A tot 6000/5 A;
–	Nauwkeurigheid: Klasse 0.5 tot 3;
–	Maximale gebruiksspanning: 720 Vac.

Communicatiepoorten
Ingangen / Uitgangen
Geheugencapaciteit

pagina 18

pagina 28

pagina 29
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Keuzemogelijkheden

Overzicht PowerLogic
assortiment

PB108401

PB113590

PB101118-30.c

PE86238

iFRE

iCI

kWh meters

iFRE

AMP / VLT

iCH / iCI

DM6000

iME / iEM2000

iEM3000

Frequentiemeter

Ampèremeter, voltmeter

Bedrijfsurenteller
impulsteller

Ampèremeter, voltmeter,
frequentiemeter

Energiemeter

Energiemeter

Digitaal

Instelpunten

Elektromechanisch

Digitaal

Digitaal

Digitaal

DIN-rail
4 modules van 9 mm

inbouw
72 x 72 mm
96 x 96 mm

iCI, iCH: DIN-rail
4 modules van 9 mm
CH: inbouw

inbouw 96 x 96 mm

DIN-rail
4 modules /
2 modules van 9 mm

DIN-rail

F

stroomsterkte / spanning

tijd / impulsen

U, I, P, F, PF

E

U, I, P, Q, S, PF, E

± 0,5% ± 1 digit

Klasse 1.5

± 1% ± 1 digit

1%

Klasse 1
(actieve energie)

Klasse tot 0.55 (actieve
energie) IEC 62053-22

400 V
AC rechtstreeks

VLT:
500 Vac rechtstreeks
of externe TP

UM100:
600 Vac rechtstreeks
of externe TP

80 - 480 Vac L-L direct,
tot 999 kV met spanningstransformatoren

230

400 Vac direct

AMP:
externe TI

IM100:
externe TI

externe
stroomtransformator

63 A rechtstreeks of
externe stroomtransformator (ME) 40 A
rechtstreeks (EN)

63 -125 A direct
of externe
stroomtransformator
1

1 pulsuitgang (energie)

pagina 29

pagina 30

pagina 34

pagina 38

pagina 46

tot 2 ingangen en 2
uitgangen

pagina 48
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Overzicht PowerLogic
assortiment

PB108433

PE86156

PE86153

PB111768

Meetcentrales

PE86323

Multicircuitmetingen

Naam

BCPM

ION6200

PM200/PM200P /
PM210

PM3200

PM5100 / PM5300
/ PM5500

Functie

Branch Circuit
Power Meter
Klasse 1
IEC 62053-21

Multimeetcentrale
Klasse 0.5S
IEC 60687

Multimeetcentrale
Klasse 1
IEC 62053-21

Multimeetcentrale
DIN Rail meter
Klasse 0.5S
IEC 62053-22
Klasse 1 IEC 62053-21
Klasse 2 IEC 62053-23

Multimeetcentrale
Klasse 0.5S
IEC 62053-22
Klasse 0.2S (PM55xx)
IEC 62053-22
Klasse 0.5
IEC 62053-24

I, U, F, P, Q, S, PF, E
(Vraag naar vermogen
en stroom)

I, U, F, P, Q, S, PF, E
(Vraag naar vermogen
en stroom)

I, U, F, P, Q, S, PF, E
I, U, F, P, Q, S, PF, E
(gemiddelde waardes,
(Vraag naar vermogen
minimum en maximum) en stroom)

I, U, F, P, Q, S, PF, E
(Vraag naar vermogen
en stroom)

Nauwkeurigheid van
meting (actieve energie)

Klasse 1
(actieve energie)

Klasse 0.5

Klasse 1
(actieve energie)

Klasse 0.5

Klasse 0.2S (PM55xx)
Klasse 0.5S

Installatiewijze

Geïnstalleerd in een
paneel of
behuizing

Inbouw
106,7 x 106,7 mm

Inbouw
96 x 96 mm

DIN-rail

Inbouw
96 x 96 mm

Spanningsmeting

90 - 277 V lijn naar
neutrale
spanningsinvoeren

60 - 400 Vac L-N

480 Vac
rechtstreekse of externe
spanningstransformator

20 V L-N / 35 V L-L tot 277
50 tot 330 Vac (F-N)
V L-N /480 V L-L /
80 tot 570 Vac (F-F)
600 V L-L (PM55xx)
tot 1 M Vac (met externe
spanningstransformatoren)

Stroommeting

Stroomtransformatorstrips externe
of deelbare
stroomtransformator
stroomstransformatoren

externe
stroomtransformator

externe
stroomtransformator

externe
stroomtransformator

Communicatiepoorten

1 voor hoofdbord

1

1

1

2

2

1

4 I/O (PM3255)

4 I/O
6 I/O (PM55xx)

Toepassingen
Lokale meting
Lokale meting

Energie-efficiëntie en
kosten
Subfacturatie en
kostentoewijzing
Vraag- en
belastingsbeheer
Facturatie-analyse

Analyse van
energiekwaliteit &
beschikbaarheid
Harmonischen
Detectie van
spanningsdalingen
en -pieken
Compliance monitoring

Inkomstenmetering
Inkomstenmetering

Eigenschappen

Ingangen / Uitgangen
Geheugencapaciteit

256 KB
1,1 MB (PM55xx)

pagina 60

pagina 70

pagina 84

pagina 77

pagina 90
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Overzicht PowerLogic
assortiment

PM810

PM820 /
PM850

PM870

PE86176-25_1

PE86126-25_1

PE86158_C

Geavanceerde meetcentrales

ION7550 / ION7650

A

B

C

Multimeetcentrale
IEC 61557-12
PMD/SD/K70/0.5
PMD/SS/K70/0.5
ANSI 12.20 Klasse 0.2S actieve energie
Analyser

Multimeetcentrale
IEC 62052-11
IEC 62053-22/23
Klasse 0.2S
iEC 61000-4-30 Klasse A
Power quality analyser

Multimeetcentrale
IEC 62052-11
IEC 62053-22/23
Klasse 0.2S
IEC 61000-4-30
Power quality analyser

I, U, F, P, Q, S, PF, E, THD, min./max., harm, alarm,
I/O (I, U onbalans, vraag, klok/cal (PM810 met
PM810LOG))

I, U, F, P, Q, S, PF, E (vraag, minimum- en
maximumwaarden)

I, U, F, P, Q, S, PF, E (vraag, minimum- en
maximumwaarden)

ANSI 62053-22 Klasse 0.5S
ANSI 12.20 Klasse 0.2S

Klasse 0.2S

Klasse 0.2S

Inbouw of op DIN-rail gemonteerd
96 x 96 mm

DIN 192 standaardopening
(186 x 186 mm) inbouw

DIN 43862-rek

600 Vac L-L / 347 Vac L-N

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

57 - 288V L-N AC of
99 - 500V L-L AC

met PM810LOG
dips / pieken
alleen PM850

externe stroomtransformator

externe stroomtransformator

externe stroomtransformator

externe stroomtransformator

externe stroomtransformator

3

3

3

5

5

18 I/O

18 I/O

18 I/O

tot 32 I/O

tot 16 I/O

tot 10 MB

tot 10 MB

80 KB met
PM810LOG

pagina 97

pagina 111

pagina 122
15

001-016_Intro.indd 15

6/10/14 14:34

Keuzemogelijkheden

Overzicht PowerLogic
assortiment

PB112029

PE86126-25

PE86202-a

Monitoring Software

PB112028

PB112041

Communicatie

Naam

Com'X 200

EGX100

EGX300

ION7550 RTU

Power Monitoring
Expert

Functie

Ethernet GPRSdatalogger

Ethernetgateway

Ethernet gateway
met geïntegreerde
webswerver

Ethernet
gateway-server +
onboard I/O

Uitgebreide
software voor
energiemanagement

EM3000-serie,

PM800-serie,
CM4000-serie,
Sepam-serie

Acti 9 Smartlink,
BCPM-serie,
CM-serie
PM800-serie,
CM4000-serie,
DM6000, DM6300,
iEM3000-serie,
ION6200, ION8600,
ION8800,
ION7550/7650,
PM1000, PM200,
PM300, PM5350,
PM700, PM800,
Sepam-serie,
Compact NSX,
Vigilohm IM20/IM20-H

ION8800,
ION7550/7650,
ION6200,
Modbus apparaten

ION8800,
ION8650,
ION7550/7650,
ION7550RTU,
ION6200,
PM800-serie,
EM1200,
EM5600,
CM4000-serie,
BCPM,
Sepam-serie,
Compact NSX,
Vigilohm IM20,
Modicon Momentum M1 TR8,
Twido modulair PLC

Functies
RS485 / Ethernet gateway
Ondersteunende apparaten

Via nieuwe Firmware versies zullen iEM3000-serie,
PM800-serie,
meer apparaten worden
ION6200,
ondersteunt. Informeer hiernaar.

ION7300,
Acti 9 Smartlink
Masterpact,
PM5000-serie,
Compact NSX,
iEM1,
iEM2000,
iEM3000,
PM3000-serie

Webserver met
standaard HTML-pagina's

(alleen configuratie)

(alleen configuratie)

Webserver met
aangepaste HTML-pagina's
Real-time data
Historische data

Exporteren naar
internet-databaseserver

Automatische waarschuwing
Alarm en gebeurtenissenlogboek
Weergave golfvormen
Persoonlijke interactive schermen
Handmatige/automatische
rapporten

Eigenschappen
Ethernet-poorten
Modbus TCP/IP-protocol

2

10/100 Base
TX-poort

10/100 Base
TX-poort

10/100 Base
TX-poort

RS485 (2-draads / 4-draads)
poorten Modbus protocol

1

1

1

1

Aantal direct
aangesloten apparaten

32 modbus apparaten 32
6 pulsmeters (of droge
contacten) – 2 analoge
sensors

64

64

1

1

RS232 configuratiepoorten

1

Diverse

Connectiviteit: WiFi,
GPRS of Ethernet

Seriële lijn naar
Elementair
Ethernet-connectiviteit energiebeheer in een
doos

Modempoort
I/O (24 I/30 O max.)

Installatiewijze

DIN-rail

DIN-rail

DIN 192 opening
(186 x 186 mm)

pagina 137

pagina 134

DIN-rail

pagina 135

pagina 111

pagina 141
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Stroomtransformatoren

Stroomtransformator
Ip/5 A-verhouding

Stroomtransformatoren
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Stroomtransformator
Ip/5 A-verhouding

DB416186_NL.eps

Stroomtransformatoren

Ip

Ph

Primaire
circuit

N

De Ip/5A-verhouding stroomtransformator levert aan de secundaire een stroom (Is)
van 0 tot 5 A, die proportioneel is aan de stroom gemeten bij de primaire (Ip).
Hierdoor kunnen ze samen met de volgende meetapparatuur worden gebruikt:
bb ampèremeter
bb kWh-meters
bb meetinstrumenten
bb controlerelais
bb enz.

Is
Secundaire
circuit

Meet
apparatuur

Belasting

Toepassingsschema van een stroomtransformator.

Als de primaire is geactiveerd, fungeert de meetapparatuur haast als een
kortsluiting, waardoor de secundaire spanning erg laag blijft. Deze spanning stijgt
snel als de kortsluiting wordt verwijderd.

Selectie stroomtransformator - geleiderwaarden
De keuze hangt af van het geleiderprofiel en de maximale intensiteit van het primaire
circuit.
Stroomtransformator met doorlaatprimair
DB415920.eps

DB415989.eps

Verticale rails

DB415988.eps

Verticale of horizontale rails

DB415987.eps

40 tot 250

StroomtransType C
formator profiel

Gemengd, rails of kabels

DB415921.eps

Waarden (A)

Kabel
DB415986.eps

Geleidertype
Aanbevolen
stroomtransformator en montage

150 tot 800

200 tot 4000

500 tot 600

Type M

Type D (1)

Type V

MA

MD

MB

5000 tot 6000

MC

ME

MF

VF

VV

(1) Twee secundaire connectors (parallelle interne bedrading – slechts één secundaire wikkel)
voor eenvoudigere kabeltoegang. 1 lateraal + 1 aan één uiteinde. Waarschuwing: er mag telkens
slechts één worden gebruikt.

Specifieke montage: cilinder gebruiken
Een cilindrisch, metalen afstandhouder garandeert een goede positionering van de
stroomtransformator wanneer de geleider of de stroomtransformator niet loodrecht
geplaatst kunnen worden. Vast te zetten met bout en een moer.

DB416005.eps

DB416006.eps

Stroomtransformator met primaire aansluiting met schroef en moer
(voorbeeld: cilinder met rail of kabel gebruiken)

16550 (messing)

METSECT5CYL1 (aluminium)

18
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Stroomtransformatoren

Stroomtransformator
Ip/5 A-verhouding
Selectie stroomtransformator transformatieverhouding Ip/5 A
b Wij raden aan een verhouding te kiezen die net hoger is dan de maximale
gemeten stroom (In).
Voorbeeld:
In = 1103 A; gekozen verhouding = 1250/5.
b Voor kleine waarden:
van 40/5 tot 75/5 en voor een toepassing met digitale apparaten raden wij aan een
hogere waarde te kiezen, zoals 100/5.
Dit omdat kleine waarden minder nauwkeurig zijn en de meting van 40 A bijvoorbeeld
nauwkeuriger zal zijn met een stroomtransformator van 100/5 in plaats van 40/5.
b Specifiek geval voor een motorstarter:
voor meting van de motorstarterstroom, moet u een stroomtransformator met
primaire stroom kiezen Ip = Id/2 (Id = motorstartstroom).

Validatie van het meetsysteem volgens
nauwkeurigheidsklasse
Dit bestaat uit controle van de juiste aanpassing van de stroomtransformator
aan de nauwkeurigheidsklasse. De nauwkeurigheidsklasse wordt in het project
gespecificeerd. Het totale gedissipeerde vermogen van het meetcircuit
(meter + kabels) mag niet groter zijn dan de gespecificeerde limiet van de
stroomtransformator. Deze limiet geldt voor verschillende standaardklassen.
Zo nodig moet de keuze van kabel, stroomtransformator of meter gewijzigd
worden, al naar gelang de vereisten.
Doorsnede
koperen kabel
(mm2)

Vermogen per
dubbele meter 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 wordt
het vermogen dat door de kabels wordt geleid
4% groter.

Schneider Electric Verbruik van de
apparaat
ingangsstroom
(VA)
Ampèremeter
72 x 72 / 96 x 96
Analoge ampèremeter
Digitale ampèremeter
PM700, PM800
PM3000

1,1
1,1
0,3
0,15
0,3

Toepassingsvoorbeeld
Projectspecificatie: 200 A bij een Ø 27 kabel, nauwkeurigheidsklasse 1.
Onze keuze is METSECT5MA020.
Voor deze op de tabel gekozen stroomtransformator (volgende pagina) is het
maximale acceptabele vermogen 7 VA (voor "nauwkeurigheidsklasse 1" die in het
project is gespecificeerd).
Type
intern
profiel

Kabels
(mm)

Rails
(mm)

Ip/5 A
(A)

Categorienr.

Nauwkeurigheidsklasse
0,5
1
3
Max. vermogen (VA)

Ø 27

10 x 32
15 x 25

150
200
250
300
400

METSECT5MA015
METSECT5MA020
METSECT5MA025
METSECT5MA030
METSECT5MA040

3
4
6
8
10

MA

4
7
8
10
12

-

Controleer de conformiteit van de meetketen:
b PM3000 multimeter: 0,3 VA.
b 4 meters van 2,5 mm2, dubbele draden: 0,41 x 4 = 1,64 VA.
Totaal: 0,3 + 1,64 = 1,94 VA (< 7 VA)
Conclusie: deze stroomtransformator is goed aangepast, omdat de
nauwkeurigheidsklasse beter zal zijn dan 1.
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Stroomtransformatoren

Stroomtransformator
Ip/5 A-verhouding
Presentatie van referentienummers

MET SE CT R FF XXX
Eerste cijfer = secundaire waarde,
R=5A

3 laatste cijfers = primaire waarde/10
2 letters = Vormfactor

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

Type C - stroomtransformator (kabelprofiel)
PB112446.eps

Type intern
profiel

Kabels
(mm)

Rails
(mm)

Ip/5 A
(A)

Referentienr.

Ø 21

-

40
50
60
75
100
125
150
200
250

METSECT5CC004
METSECT5CC005
METSECT5CC006
METSECT5CC008
METSECT5CC010
METSECT5CC013
METSECT5CC015
METSECT5CC020
METSECT5CC025

CC

PB112464.eps

PB112461.eps

METSECT5CCppp

Type M - stroomtransformatoren (gemengd: kabel/railprofiel)
ME

PB112460.eps

10 x 30
11 x 25
12 x 20

150
200
250
300
400
500
600

METSECT5ME015
METSECT5ME020
METSECT5ME025
METSECT5ME030
METSECT5ME040
METSECT5ME050
METSECT5ME060

Ø 26

12 x 40
15 x 32

250
300
400

METSECT5MB025
METSECT5MB030
METSECT5MB040

Ø 27

10 x 32
15 x 25

150
200
250
300
400

METSECT5MA015
METSECT5MA020
METSECT5MA025
METSECT5MA030
METSECT5MA040

Ø 32

10 x 40
20 x 32
25 x 25

250
300
400
500
600
800

METSECT5MC025
METSECT5MC030
METSECT5MC040
METSECT5MC050
METSECT5MC060
METSECT5MC080

Ø 35

10 x 40

250
300
400
500

METSECT5MF025
METSECT5MF030
METSECT5MF040
METSECT5MF050

Ø 40

12 x 50
20 x 40

500
600
800

METSECT5MD050
METSECT5MD060
METSECT5MD080

METSECT5MBppp
PB112462.eps

METSECT5MEppp

Ø 22

MB

MA

METSECT5MCppp

MC

PB112463.eps

PB112465.eps

METSECT5MAppp

MF

MD

METSECT5MFppp

METSECT5MDppp

20
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Stroomtransformatoren

Stroomtransformator
Ip/5 A-verhouding

DB415926.eps

Gemeenschappelijke eigenschappen
Secundaire stroom Is (A)
Maximale spanningswaarde Ue (V)
Frequentie (Hz)
Veiligheidsfactor (vf)

5
720
50/60
bb 40 tot 4000 A: vf y 5
bb 5000 tot 6000 A: vf y 10
Beschermingsgraad
IP20
Bedrijfstemperatuur
bb tropenbestendig bereik
bb -25 tot +60°C (1)
bb relatieve vochtigheidsgraad > 95%
Voldoet aan normen
bb IEC 61869-2
bb VDE 0414
Secundaire aansluiting (afhankelijk van modeltype) bb met terminal voor kabelschoen
bb met tunnelterminals
bb door schroeven
(1) Waarschuwing: sommige producten zijn beperkt tot +50°C.

DB415927.eps

Installatie montageplaat.

Montageplaat voor DIN-rail.
Nauwkeurigheidsklasse
0,5
1
3

Afmetingen
BxHxD
(mm)

Bevestigingsmogelijkheden Accessoires
Cilinder

bb Adapter voor DIN-rails.
bb Montageplaat.

16550

bb Adapter voor DIN-rails.
bb Montageplaat.
bb Geïsoleerde borgschroef.

16551

16552

bb Adapter voor DIN-rails.
bb Montageplaat.

-

METSECT5COVER

bb Adapter voor DIN-rails.
bb Montageplaat.

METSECT5CYL2

METSECT5COVER

bb Adapter voor DIN-rails.
bb Montageplaat.

-

METSECT5COVER

bb Adapter voor DIN-rails.
bb Montageplaat.
bb Geïsoleerde borgschroef.

-

16553

bb Adapter voor DIN-rails.
bb Montageplaat.

-

METSECT5COVER

Verzegelbare kappen

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

1,5
4
6
7,5
10,5
12
14,5

5,5
7
9
11
15
18
21,5

6,5
8,5
11
14
18
22
26

56 x 84 x 42

3
4
6

4
6
8

-

60 x 85 x 43

3
4
6
8
10

4
7
8
10
12

-

56 x 80 x 43

3
5
8
10
12
10

5
8
10
12
15
12

-

70 x 95 x 45

2,5
4
8
10

5
8
12
12

8
12
15
15

77 x 107 x 46

4
6
8

6
8
12

-

70 x 95 x 45

Optie:
Montageplaat voor
DIN-rail:
60,5 x 88,5 x 46,5

Optie:
60 x 87 x 60

Optie:
56 x 82 x 60

Optie:
70 x 97 x 60

Optie, Montageplaat
voor DIN-rail:
82 x 113 x 51

Optie:
70 x 97 x 60

Meegeleverd

METSECT5CYL1
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Stroomtransformatoren

Stroomtransformator
Ip/5 A-verhouding

PB112467.eps

Type V stroomtransformatoren (verticale rail)
Type intern
profiel

Kabels
(mm)

Rails
(mm)

Ip/5 A
(A)

Referentienr.

-

11 x 64
31 x 51

500
600

METSECT5VF050
METSECT5VF060

-

55 x 165

5000
6000

METSECT5VV500 g
METSECT5VV600 g

PB112466.eps

VF

VV

METSECT5VVppp

Type D - stroomtransformatoren
(verticale of horizontale rail - dubbele secundaire terminals)
DA
-

32 x 65

200
250
300
400
500
600
800
1000
1250
1500

METSECT5DA020
METSECT5DA025
METSECT5DA030
METSECT5DA040
METSECT5DA050
METSECT5DA060
METSECT5DA080
METSECT5DA100
METSECT5DA125 g
METSECT5DA150 g

-

38 x 127

1000
1250
1500
2000
2500
3000

METSECT5DB100
METSECT5DB125 g
METSECT5DB150 g
METSECT5DB200 g
METSECT5DB250 g
METSECT5DB300 g

-

52 x 127

2000
2500
3000
4000

METSECT5DC200 g
METSECT5DC250 g
METSECT5DC300 g
METSECT5DC400 g

-

34 x 84

1000
1250
1500

METSECT5DD100
METSECT5DD125 g
METSECT5DD150 g

-

54 x 102

1000
1250
1500
2000

METSECT5DE100
METSECT5DE125 g
METSECT5DE150 g
METSECT5DE200 g

-

38 x 102

1250
1500
2000

METSECT5DH125 g
METSECT5DH150 g
METSECT5DH200 g

PB112454.eps

PB112455.eps

METSECT5VFppp

DB
METSECT5DBppp

PB112457.eps

PB112456.eps

METSECT5DAppp

DC

DD
METSECT5DDppp

DE

PB112458.eps

PB112459.eps

METSECT5DCppp

DH

METSECT5DEppp

METSECT5DHppp

g Bedrijfstemperatuur: -25 tot +50°C.
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Stroomtransformatoren

Nauwkeurigheidsklasse
0,5

1

3

Stroomtransformator
Ip/5 A-verhouding

Afmetingen
BxHxD
(mm)

Bevestigingsmogelijkheden

Accessoires
Cilinder

Verzegelbare kappen

Max. vermogen
(VA)
2
4

4
6

-

90 x 113 x 48

bb Montageplaat.
bb Geïsoleerde borgschroef.

-

Meegeleverd

60
70

-

-

177 x 242 x 110

bb Geïsoleerde borgschroef.

-

Meegeleverd

1
1,5
4
8
8
12
15
15
20

2
4
6
8
10
12
15
20
20
25

5
-

90 x 94 x 90

bb Geïsoleerde borgschroef.

-

Meegeleverd

6
8
10
15
20
25

10
12
15
20
25
30

-

99 x 160 x 58

bb Geïsoleerde borgschroef.

-

Meegeleverd

25
30
30
30

30
50
50
50

-

125 x 160 x 40

bb Geïsoleerde borgschroef.

-

Meegeleverd

10
12
15

15
15
20

-

96 x 116 x 58

bb Geïsoleerde borgschroef.

-

Meegeleverd

12
15
20
20

15
20
25
25

-

135 x 129 x 50

bb Geïsoleerde borgschroef.

-

Meegeleverd

12
12
20

15
15
25

-

98 x 129 x 40

bb Geïsoleerde borgschroef.

-

Meegeleverd
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Stroomtransformator
Ip/5 A-verhouding

Stroomtransformatoren

Afmetingen
CT stroomtransformatoren
ME met intern profiel

37
30

70

65

56

85
33.5

31

27.5

MC met intern profiel
DB415939.eps

MA met intern profiel

DB415922.eps

Ø26

84

Ø22

63
43

60

MF met intern profiel
65
45

70

DB415935.eps

Ø21

MB met intern profiel
60
42

DB415923.eps

DB415934.eps

DB415925.eps

CC met intern profiel

63
43

56

64
46

77

95
41

40.5

80

Ø27

107
Ø35
43

30.5
41

DA met intern profiel
63
45

70

DB415932.eps

DB415924.eps

MD met intern profiel

90
32

90

95

Ø40

65 94

40

40

DC met intern profiel

DB415933.eps

99.6
38.2

87

DB415931.eps

DB met intern profiel

125
55

87

128
160

127.2
160

40

40
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Stroomtransformator
Ip/5 A-verhouding

Stroomtransformatoren

Afmetingen
CT stroomtransformatoren

DE met intern profiel

96.6
34.2

87

84.2

135
55

DB415930.eps

DB415928.eps

DD met intern profiel

78.4

103
116

129

40

50

DB415929.eps

DH met intern profiel
98
40

68.4

103
129

40

VF met intern profiel

175

85.5

11/09/2014

DB415936.eps

VV met intern profiel

66
90

48

31

165

113

242
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Stroomtransformator
Ip/5 A-verhouding

Stroomtransformatoren

Afmetingen
Cilinders

METSECT5CYL2
DB416002.eps

DB416004.eps

METSECT5CYL1
32

Ø 21.5

Ø 26

45

26.5

21.5

M10

M8

Aluminium

Aluminium

16550

16551
32

Ø 22.5

DB416000.eps

DB416082.eps

Ø 22

22.5

63

22.5

Ø 12.5

Ø 8.5

Messing

Messing

Dekplaten
16552
DB415996.eps

82

58

31

16553
DB415998.eps

61

54.5

26

METSECT5COVER
DB416008.eps

60.5

23.5

22
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Paneelmeters

iAMP / iVLT

Paneelmeters

Functies en eigenschappen
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Paneelmeters

Analoge ampèremeters en
voltmeters voor DIN-rail
Functies en eigenschappen

DB119006

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 eigenschappen

DB119005

iAMP

iVLT

bb Nauwkeurigheid: Klasse 1.5;
bb Voldoet aan de normen IEC 51, IEC 414;
bb Ferromagnetisch apparaat;
bb Pseudo-lineaire schaal op 90°;
bb Ampèremeters (behalve ref. 16029):
- aansluiting op afzonderlijk te bestellen TI met verhouding In/5;
- onderling verwisselbare tijdschijven;
bb Temperatuur:
- bedrijfstemperatuur: -25 °C tot +55 °C;
- referentietemperatuur: 23 °C;
bb Invloed van de temperatuur op de nauwkeurigheid: ±0,03% / °C;
bb Gebruiksfrequentie: 50/60 Hz;
bb Verbruik:
- iAMP: 1,1 VA;
- iVLT ref. 15060: 2,5 VA;
- iVLT ref. 16061: 3,5 VA;
bb Constante overbelasting:
- iAMP: 1,2 In;
- iVLT: 1,2 Un;
bb Maximale overbelasting gedurende 5 s:
- iAMP: 10 In;
- iVLT: 2 Un;
bb Aansluiting: kooiklemmen voor kabel tot 6 mm2.

Referenties
Type

Schaal

iAMP met rechtstreeks aansluiting 0-30 A

Aansluiting

Afm. in mod. Ref.nr.

met TI

van 9 mm

nee

8

16029

8

16030

iAMP met aansluiting op TI
Basisapparaat
(geleverd zonder schaal)

X/5

Schaal

0-5 A

16031

0-50 A

16032

0-75 A

16033

0-100 A

16034

0-150 A

16035

0-200 A

16036

0-250 A

16037

0-300 A

16038

0-400 A

16039

0-500 A

16040

0-600 A

16041

0-800 A

16042

0-1000 A

16043

0-1500 A

16044
16045

0-2000 A
iVLT

0-300 V

8

16060

0-500 V

8

16061
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Paneelmeters

Digitale ampèremeters en
voltmeters voor DIN-rail
Functies en eigenschappen

iAMP

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 eigenschappen

iVTL

iAMP

bb Voedingsspanning: 230 V;
bb Gebruiksfrequentie: 50/60 Hz;
bb Scherm met rode LED: 3 digits;
bb Nauwkeurigheid (op volledige schaal): 0,5% ±1 digit;
bb Verbruik: 0,3 VA;
bb Aansluiting: kooiklemmen voor kabel tot 2,5 mm2;
bb Beschermingsgraad:
- IP40 aan voorzijde;
- IP40 bij aansluitingen.

Specifieke eigenschappen
Ampèremeter 10 A met rechtstreekse aflezing
bb Gemeten minimale grootte: 4% van het kaliber;
bb Verbruik meetingang: 1 VA.

iFRE

iVLT

Multikaliberampèremeter
bb Kalibers:
- bij rechtstreekse aflezing: 5 A;
-d
 oor 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;
bb Gemeten minimale grootte: 4% van het kaliber;
bb Verbruik meetingang: 0,55 VA.
Voltmeter
bb Rechtstreekse meting: 0…600 V;
bb Ingangsimpedantie: 2 MΩ;
bb Gemeten minimale grootte: 4% van het kaliber.

iFRE

Frequentiemeter
bb Gemeten minimale grootte: 20 Hz;
bb Gemeten maximale grootte: 100 Hz;
bb Weergave volledige schaal: 99,9 Hz.
Overeenkomstig aan de normen
bb Veiligheid: IEC/EN 61010-1;
bb Elektromagnetische compatibiliteit EMC: IEC EN 50081-1 en IEC EN 50082-2.

Referenties
Type

Schaal

Aansluiting
met TI

Afm. in mod. Ref.nr.
van 9 mm

iAMP met rechtstreeks aflezing

0-10 A

nee

4

15202

Multikaliber-iAMP

0-5000 A

naargelang
van kaliber

4

15209

iVLT

0-600 A

4

15201

iFRE

20-100 Hz

4

15208
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Paneelmeters

Analoge ampèremeters en
voltmeters 72 x 72
Functies en eigenschappen

PB101118-30

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.

PB101119-30

iAMP voor standaard voeding

PB101116-30

iAMP voor motorvoeding

Gemeenschappelijke eigenschappen
bb Nauwkeurigheid: Klasse 1.5;
bb Voldoet aan de normen IEC 42-010 - IEC 414;
bb Ferromagnetisch apparaat;
bb Schaallengte: 62 mm op 90°;
bb Montage in wandkast of kast;
bb IP 52;
bb Maximale werkingsstand: 30° / verticaal;
bb Temperatuur:
- bedrijfstemperatuur: -25 °C tot +50 °C;
- referentietemperatuur: 23 °C;
bb Invloed van de temperatuur op de nauwkeurigheid: ±0,003% / °C;
bb Gebruiksfrequentie: 50/60 Hz.

Specifieke eigenschappen AMP
bb Vereist een afzonderlijk te bestellen TI In/5;
bb Afzonderlijk te bestellen onderling verwisselbare tijdschijven;
bb Verbruik: 1,1 VA;
bb Constante overbelasting: 1,2 In;
bb Maximale overbelasting gedurende 5 s: 10 In.
iVLT

Specifieke eigenschappen VLT
bb Verbruik: 3 VA;
bb Constante overbelasting: 1,2 Un;
bb Maximale overbelasting gedurende 5 s: 2 Un.

Referenties
Type

Schaal

Aansluiting
met TI

Ref.nr.

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 V

200 / 5

16008

AMP voor standaard voeding
Basisapparaat
(geleverd zonder schaal)
Schaal 1,3 in

AMP voor motorvoeding
Basisapparaat
(geleverd zonder schaal)
Schaal 1,3 in

VLT

0-500 V

16005
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Paneelmeters

Analoge ampèremeters en
voltmeters 96 x 96
Functies en eigenschappen

PB101118-40

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.

PB101119-40

iAMP voor standaard voeding

iAMP voor motorvoeding

Gemeenschappelijke eigenschappen
bb Nauwkeurigheid: Klasse 1.5;
bb Voldoet aan de normen IEC 42-010 - IEC 414;
bb Ferromagnetisch apparaat;
bb Schaallengte: 80 mm op 90°;
bb Montage in wandkast of kast;
bb IP 52;
bb Maximale werkingsstand: 30° / verticaal;
bb Temperatuur:
- bedrijfstemperatuur: -25 °C tot +50 °C;
- referentietemperatuur: 23 °C;
bb Invloed van de temperatuur op de nauwkeurigheid: ±0,003% / °C;
bb Gebruiksfrequentie: 50/60 Hz.

PB101116-40

Specifieke eigenschappen AMP
bb Vereist een afzonderlijk te bestellen TI In/5;
bb Afzonderlijk te bestellen onderling verwisselbare tijdschijven;
bb Verbruik: 1,1 VA;
bb Constante overbelasting: 1,2 In;
bb Maximale overbelasting gedurende 5 s: 10 In.
iVLT

Specifieke eigenschappen VLT
bb Verbruik: 3 VA;
bb Constante overbelasting: 1,2 Un;
bb Maximale overbelasting gedurende 5 s: 2 Un.

Referenties
Type

Schaal

Aansluiting
met TI

Ref.nr.

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

0-30-90 A

30 / 5

16076

0-75-225 A

75 / 5

16077

0-200-600 V

200 / 5

16078

16074

AMP voor standaard voeding
Schaal 1,3 in

AMP voor motorvoeding
Basisapparaat
(geleverd zonder schaal)
Schaal 1,3 in

VLT

0-500 V

16075
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Paneelmeters

DIN-rail keuzeschakelaar
iCMA en iCMV
Functies en eigenschappen

059197-c

Functie
iCMA
Deze keuzeschakelaar met 4 standen maakt het mogelijk de stromen van een
draaistroomkring achtereenvolgens te meten met één enkele ampèremeter
(die gebruikmaakt van stroomtransformatoren).
iCMV
Deze keuzeschakelaar met 7 standen maakt het mogelijk de spanningen (tussen
fasen onderling en tussen fasen en nulleider) van een draaistroomkring
achtereenvolgens te meten met één enkele voltmeter.
iCMA

Gemeenschappelijke eigenschappen

059198-c

bb Voedingsspanning: 230 V;
bb Gebruiksfrequentie: 50/60 Hz;
bb Scherm met rode LED: 3 digits;
bb Nauwkeurigheid (op volledige schaal): 0,5% ±1 digit;
bb Verbruik: 0,3 VA;
bb Aansluiting: kooiklemmen voor kabel tot 2,5 mm2;
bb Beschermingsgraad:
- IP40 aan voorzijde;
- IP40 bij aansluitingen.

iCMV

Specifieke eigenschappen
bb Draaibediening;
bb Max. gebruiksspanning: 440 V 50/60 Hz;
bb Nominale thermische stroomsterkte: 10 A;
bb Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +55 °C;
bb Opslagtemperatuur: -25 °C tot +80 °C;
bb Elektrische duurzaamheid (AC 21 A-3 x 440 V): 200.000 schakelingen;
bb Mechanische duurzaamheid: 1.000.000 schakelingen;
bb A
 ansluiting: klemmen met ruitertjes met onverliesbare schroef, voor kabel tot 1,5 mm2;
bb Overeenkomstig aan de normen:
- IEC 60947-3 (EN 60947-3);
- VDE 0660 deel 107;
- UL;
bb Beschermingsgraad:
- IP40 aan voorzijde;
- IP40 bij aansluitingen.

Referenties
Type

Kaliber
(A)

Spanning
(Vac)

Afm. in modules
van 9 mm

Ref.nr.

iCMA

10

415

4

15126

iCMV

10

415

4

15125

N

1 2
S1

3

N

S2 S1
S2 S1
4

10 2
CMA
3 9

L3

+

2

12 10 6
CMV
1 3

0

S2

1

L1
V

3
2
L1.2
L2.3
L3.1

0

+

L1.N
L2.N
L3.N

L2
A
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Paneelmeters

Keuzeschakelaars 48 x 48
CMA en CMV
Functies en eigenschappen

050740-25-c

Functie
De keuzeschakelaar 48 x 48 is ontworpen voor een verzonken installatie in deuren
of afdekplaten van wandkasten of kasten.
CMA
De keuzeschakelaar maakt het mogelijk de stromen van een draaistroomkring
achtereenvolgens te meten met één enkele ampèremeter (die gebruikmaakt van
stroomtransformatoren).

050741-25-c

iCMA

CMV
Deze keuzeschakelaar maakt het mogelijk de spanningen (tussen fasen onderling
en tussen fasen en nulleider) van een draaistroomkring achtereenvolgens te meten
met één enkele voltmeter.

Gemeenschappelijke eigenschappen
bb Duurzaamheid:
- elektrisch: 100.000 schakelingen;
- mechanisch: 2.000.000 schakelingen;
bb AgNi-contact;
bb Bedrijfstemperatuur: -25 °C tot +50 °C.
iCMV

Referenties
Type

Kaliber
(A)

CMA

20

CMV

Spanning
(Vac)
500

Aantal
standen

Ref.nr.

4

16017

7

16018

33
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Paneelmeters

Urentellers iCH

Functies en eigenschappen
iCH

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 eigenschappen
bb Elektromechanische weergave;
bb Maximale weergave: 99999,99 uren;
bb Nauwkeurigheid: 0,01%;
bb Zonder nulstelling;
bb Opslagtemperatuur: -25 °C tot +85 °C.
bb Aansluiting: kooiklemmen voor kabel tot 2,5 mm2.
iCH ‘DIN’

Specifieke eigenschappen
CH ‘DIN’
bb Verbruik: 0,15 VA;
bb Gebruikstemperatuur: -10 °C tot +70 °C.;
bb Montage op DIN-rail.
DB119003

CH ‘48 x 48’
bb Verbruik:
- 15607: 0,25 VA;
- 15608: 0,15 VA;
- 15609: 0,02 VA tot 12 V en 0,3 VA tot 36 V;
bb Gebruikstemperatuur: -20 °C tot +70 °C;
bb Beschermingsgraad: IP65 op de voorzijde;
bb Montage in het frontpaneel van controleborden.

Referenties
Type

Spanning
(V)

Afm. in modules
van 9 mm

Ref.nr.

iCH ‘DIN’

230 Vac / 50 Hz

4

15440

CH ‘48 x 48’

24 Vac / 50 Hz

15607

230 Vac / 50 Hz

15608

12 tot 36 Vdc

15609

CH ‘48x48’

CH

CH
2

3

+

-

34
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Pulsteller iCI

Paneelmeters

Functies en eigenschappen
iCI

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

Gemeenschappelijke eigenschappen
bb Voedings- en telspanning: 230 Vac, 50/60 Hz;
bb Verbruik: 0,15 VA;
bb Maximale weergave: 9 999 999 impulsen;
bb Zonder nulstelling;
bb Teleigenschappen:
- minimale impulsduur: 50 ms;
- minimale duur tussen 2 impulsen: 50 ms;
bb Opslagtemperatuur: -25 °C tot +85 °C;
bb Gebruikstemperatuur: -10 °C tot +70 °C;
bb Aansluiting: kooiklemmen voor kabel tot 2,5 mm2.

Referenties
Afmeting in modules
van 9 mm

Ref.nr.

iCI

4

15443

E91445a

Type

CI
2 3

gebruik

CI
2 3

kWh

gebruik

35
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Paneelmeters

Paneelmeters
Afmetingen

Analoge ampèremeters en voltmeters

Digitale ampèremeters, voltmeter en frequentiemeter

DIN-rail omschakelaars iCMA en iCMV

Analoge ampèremeters en voltmeter 72 x 72
Beschermkap
Klem M4

72

66 x 66

68

72
25

44

6

68

Analoge ampèremeters en voltmeter 96 x 96
Beschermkap
Klem M4

96

90 x 90

92

96
25

44

6

92

36
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Paneelmeters

Paneelmeters

Afmetingen

Keuzeschakelaars 48 x 48 CMA en CMV

DB103477

3

3,2 (of 4,8)

43

24,1 (of 33)

57

22,3 (of 30,5)

12

(met adapter)

DB103479

Pulsteller iCI en urenteller iCH

DB103480

Urentellers CH 48 x 48

+0,3

45,2

+0,3

45,2

37
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Paneelmeters

Digitale meter serie DM6000
Functies en eigenschappen

PE86238

De PowerLogic DM6000-serie digitale paneelmeters bieden de elementaire
meetfuncties voor de controle van een elektrische installatie.
Zij worden gekenmerkt door een robuuste constructie, compacte afmetingen en lage
montagekosten. Deze meters zijn ideaal voor bedieningspanelen, motor control
centers en panelen van generatorgroepen.
De digitale meters uit de PowerLogic DM6000-serie zijn beschikbaar in twee
modellen voor specifieke toepassingen:
DM6000, basismodel;
DM6200, basismodel plus een RS485-poort voor Modbus-communicatie.

Toepassingen
DM6000-serie digitale paneelmeter display
voor (boven) en achter (onder)

bb Energiemonitoring-operaties
bb Apparatuurcontrole
bb Preventief onderhoud

Eigenschappen
PE86261

Overzichtelijk display
Helder, alfanumeriek, 15 mm hoog LED-display met 3 afleesregels voor
meetwaarden en 4 digits per regel. Dit display heeft een automatische
schaalindeling voor kilo-, mega- en gigawaarden. Automatische schuifstand
vergemakkelijkt de aflezing.
Staafdiagrammen
Kleurgecodeerde, analoge laadbalk met indicatie van de procentuele belasting via
12 LED-segmenten.
Turbotoets voor snelle toegang tot informatie
Met de turbotoets krijgt u toegang tot de meest gebruikelijke parameters of komt u
met één druk op de knop in de instelstand.
Vlotte en eenvoudige montage
De instelling gebeurt via de toetsen op het frontpaneel. Met de TURBO-toets heeft u
tijdens het opstarten snel toegang tot de instelstand. Directe aansluiting voor
meetspanning-invoerwaarden tot 480 Vac L-L.
Kleurgecodeerde labels op aansluitklemmen
De kleurgecodeerde labels op de aansluitklemmen garanderen een precieze
bedrading.
Betrouwbare instelwaarden
Veilige toegang tot instelparameters dankzij persoonsgebonden wachtwoord. Door
de toetsenbordvergrendeling kan een standaard weergave ingesteld worden door de
gebruiker.

Referenties
Beschrijving

Referentienummers

DM6000 digitale meter met elementaire meetwaarden;
geen communicatie

METSEDM6000

Idem als de DM6000 plus een RS485-communicatiepoort

METSEDM6200

38
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Paneelmeters

Digitale meter serie DM6000

PE86239

Functies en eigenschappen
Keuzelijst

DM6000

DM6200

Algemeen
Gebruik in LS- en HS-net
Nauwkeurigheid in stroom / spanning
Aantal metingen per cyclus

b

b

1,0%
20 bij 50 Hz

1,0%
20 bij 50 Hz

b
b

b
b

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

b
b

b
b

b

b

-

1
b

Meting van momentwaarden
Stroom
Spanning

Afmetingen van de PowerLogic DM6000-serie digitale
paneelmeters

Frequentie
Vermogensfactor
Onbalans
Fasehoek
RPM

Fase & nulleider
Gemiddeld fase - nul & fase - fase

Gemiddeld & per fase
Stroom, spanning
Tussen V & I, fase 1, fase 2, fase 3
Enkel voor generator, snelheid
berekend op spanningsuitgang van
de generator en het aantal
machinepolen.

Overige metingen
Bedrijfsurenteller
INTR

Bedrijfstijd van de meter, in uren
Aantal onderbrekingen

Display
LED-display

Communicatie
RS485-poort
Modbus-protocol

39
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Paneelmeters

Digitale meter serie DM6000
Functies en eigenschappen
Eigenschappen
Elektrische eigenschappen
Meettype
Meetnauwkeu- Stroom en spanning
righeid*
Frequentie
Vermogensfactor

Werkelijke RMS tot 9de harmonische
20 steekproeven per cyclus bij 50 Hz
1,0% van de aflezing
0,1% van de aflezing
1,0% van de aflezing

* Bijkomende fout van 0,05% van de volledige schaal, voor ingangsstromen onder 100 mA
Gegevensupdate snelheid

1 seconde

Eigenschappen Ingangen
spanningsinGemeten spanning
gangen
Toelaatbare overbelasting

1,10 Un (480 V L-L)

Belasting

0,2 VA per fase max.

Impedantie

VLL - 4 Mohm, VLN – 2 Mohm

Frequentiebereik
Eigenschappen Toegestane
stroomingangen waarden

Voeding

V1, V2, V3, Vn
80 - 480 Vac L-L zonder spanningstransformatoren
Tot 999 kV met externe spanningstransformatoren

Primair

45 - 65 Hz
1 A - 99,0 kA

Secundair 1 A - 5 A

Meetbereik

50 mA - 6 A (5 mA is de aanloopstroomsterkte)

Toegelaten overbelasting
Belasting

10 A continu
0,2 VA per fase max.

Impedantie

< 0,1 Ohm

AC

44 - 277 Vac bij 50 Hz/60 Hz

DC

44 - 277 Vdc

Beveiligingstijd

100 ms bij 50 V

Belasting

3 VA max.

Mechanische eigenschappen
Gewicht
IP-beveiligingsgraad
Afmetingen

0,500 kg (verzending), 0,400 kg (zonder
verpakking)
Voorkant: IP 51; Achterkant: IP 40
Omkadering: 96 x 96 mm
Diepte: 80 mm achter omkadering
Paneeluitsnijding: 92 x 92 mm

Omgevingsbestendigheid
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
Vochtigheidsgraad
Hoogte
CAT-meting
Vervuilingsgraad
Beveiligingsklasse

-10°C tot +60°C
-25°C tot +70°C
5 tot 95% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
2000 m
III
2
2

Elektromagnetische compatibiliteit
Elektrostatische ontladingen
Ongevoeligheid voor uitgestraalde velden
Ongevoeligheid voor transiënten
Ongevoeligheid voor stootspanningen
Ongevoeligheid voor geleiding
Ongevoeligheid voor gedempte oscillerende
golven

IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-12

Bestendigheid tegen stootspanningen
Geleide en uitgestraalde emissies

6 kV voor 1,2/50 µS per IEC 60060-1
CISPR11 Klasse A, FCC deel 15 Klasse A

Veiligheid en normen
Zelfdovende V 0 kunststof; UL 508
Veiligheidsconstructie
CE-certificatie IEC61010
Ja
Voldoet aan EU-richtlijn 1907/2006 van 16.12.2006 zgn. REACH (betreffende Registratie,
Evaluatie, Authorisatie en restricties van toepassing op Chemische stoffen)

Communicatie
RS485-poort

Slechts 2 terminals; baudrate tot 19.200 bps
Protocollen: Modbus RTU

Eigenschappen van het scherm
Ingebouwd LED-display

Bekijk 3 parameters tegelijk op 3 regels; weergave
van 4 digits per regel. Automatische schaalindeling
voor kilo-, mega- en gigawaarden. Door gebruiker
selecteerbaar standaard displaymenu. Beveiliging
met wachtwoord voor instelparameters.

Staafdiagrammen

Met de kleurgecodeerde, analoge indicator kunt u
de volledige schaal van de laadbalk selecteren,
gebaseerd op de voorgeschreven
vermogensgrenswaarde.
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Digitale meter serie DM6000

Paneelmeters

Afmetingen en aansluiting

PE86240

Afmetingen van de DM6000-serie

PE86241

Montage in frontpaneel

41
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Digitale meter serie DM6000

Paneelmeters

Aansluiting

3-fase 4-draads WYE-aansluiting met 3 CTs en 3 PTs
L2

L3

PE86268

L1

N

LIJN

PT

Gebruik PT indien
Vac LL ≥ 481 V

0,25 A

Aux-voeding
(Voeding)
44 tot 277 Vac/dc
BELASTING

Communicatie
(DM6200)

Dit is slechts één voorbeeld van een aansluiting. Er zijn andere aansluitingen mogelijk.
Raadpleeg de Beknopte Handleiding van de DM6000-serie voor meer details.

Tweefasige 3-draadsaansluiting met 2 CTs

PE86269

L1

L2

N

LIJN

PT indien Vac LL ≥ 481 V

0,25A

Aux-voeding
(Voeding)
44 tot 277 Vac/dc
BELASTING

Communicatie
(DM6200)

Dit is slechts één voorbeeld van een aansluiting. Er zijn andere aansluitingen mogelijk.
Raadpleeg de Installatiehandleiding van de DM6000 voor meer informatie.
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Digitale meter serie DM6000

Paneelmeters

Aansluiting

3-fase 4-draads WYE-aansluiting met 3 CTs en 3 PTs
PE86268

L1

L2

L3

N

LIJN

PT

Gebruik PT indien
Vac LL ≥ 481 V

0,25 A

Aux-voeding
(Voeding)
44 tot 277 Vac/dc
BELASTING

Communicatie
(DM6200)

Dit is slechts één voorbeeld van een aansluiting. Er zijn andere aansluitingen mogelijk.
Raadpleeg de Beknopte Handleiding van de DM6000-serie voor meer details.
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kWh meters
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kWh meters

iME / iEM2000 serie

PB105291

iME / iEM
Toepassing
De compacte digitale kWh meters zijn ontworpen voor het meten van het
energieverbruik van elektrische installaties.
iEM2000T
40 A enkelfasige kWh meter zonder display met pulsuitgang
iEM2000
40 A enkelfasige kWh meter. Geschikt voor verrekening
iEM2010
40 A enkelfasige kWh meter met pulsuitgang. Geschikt voor verrekening

PB108401

iEM2000T

iME1
Eenfasige 63 A kWh meter
iME1z
Eenfasige 63 A kWh meter met deelmeter
iME1zr
Eenfasige 63 A kWh meter met deelmeter afstandsoverdracht van de telimpulsen

Type

Kaliber (A)

Spanning
(Vac)

Breedte in modules Ref.nr.
van 9 mm (18 mm)

Eenfasige kring (1F + N)

PB123207

iEM2010

iEM2000T
iEM2000
iEM2010

40
40
40

230
230
230

2 (1)
2 (1)
2 (1)

A9MEM2000T
A9MEM2000
A9MEM2010

iME1
iME1z
iME1zr

63
63
63

230
230
230

4 (2)
4 (2)
4 (2)

A9M17065
A9M17066
A9M17067

Gemeenschappelijke eigenschappen iME / iEM
iME

PB123209

iME1

iME1zr

Nauwkeurigheidsklasse
Frequentie
Verbruik
Bedrijfstemperatuur
Aansluiting d.m.v.
kooiklemmen
Voldoet aan de normen

Verzegelbare
aansluitingen
Pulsuitgang
Geschikt voor verrekening
Beschermingsklasse
1
2

iEM2000
1

1
48-62Hz

2,5 VA
< 10 VA
-10 °C - 55 oC
-25 °C - 55 oC
Bovenste klemmen 6 mm2 Bovenste klemmen 4 mm2
Onderste klemmen 16 mm2 Onderste klemmen 10 mm2
IEC 61557-12:
- PMD/DD/K55/1
IEC 62053-21 (nauwkeurigheid)
Ja
Ja
Nee

Ja1
Ja2
voorzijde: IP40
behuizing: IP20

iEM2000T, iEM2010
iEM2000, iEM2010
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Naar plus telling
(ME1zr)

iEM / iME specifieke technische gegevens
iEM2000

ME1

ME1z

ME1zr

Tot 40 A

Tot 63 A

Meetcontrolelampje

3200 signalen per kWh

1000 signalen per kWh

Bedradingsindicatorlampje

Ja

Ja

Totaalmeter (max. capaciteit) op een fase

999 999,99 kWh

999,99 MWh

Scherm totaalmeter

In kWh met 7 significante cijfers

In kWh met 5 significante cijfers

-

-

-

-

99,99 MWh

-

-

-

-

In kWh met 4
significante cijfers

-

Door pulscontact:
- ELV isolatie spanning
4 kV, 50 Hz
- 20 mA / 35 Vdc max.
- 100 puls van 120 ms
per kWh

Deelmeter
ME1
/ ME1zr (max. capaciteit) op een fase met RESET

Naar plus telling

DB109830

Afstandsoverdracht
L1 L2 L3

Eenfase - nul

Naar plus telling
iEM2000T
iEM2010

ME4zrt

N

L1

L2

L3

99,99 MWh

Door NO
pulscontact:
- ELV isolatie
spanning
4 kV, 50 Hz
- 18 mA /
24 DC,
100 mA /
230 Vac
- 1 puls van
200 ms
(sluiting van
het contact)
per kWh
Naar plus telling
iME1zr

Naar plus telling

DB109832

Naar plus telling
meter (ME4zr)

iEM2000T

Directe meting

Scherm deelmeter
Naar plus telling
(ME3zr)

iEM2010

DB109828

Naar plus telling
(EN40p)

DB109828

Functies en eigenschappen

N’clic / EN40 / EN40p

iEM2000 /
iEM2000T /
iEM2010

iME1 / iME1zr

DB109830

iME1, iME1z
en iME1zr kWh meters
L1 L2 L3
Naar plus telling

Naar plus telling
(ME3zr)

L3

DB109829

iEM2000 / iEM2000T/ iEM2010
L1 L2
L3

ME4zrt

P1
P2

Waarschuwing

S1

E57422

E57423

S2

I

ME3 / ME3zr

L1

I

L2

P1

L3
P2

– Verbind de secundaire kring van de
stroomtransformator NIET met de aarde;
– G
 ebruik bij netten met stromen groter dan 5 A
ME4zrt
stroomtransformatoren met een secundaire stroom
van 5 A.
– De stroomrichting van de vermogenskabels in de
primaire kring
moet
correct zijn: de stroomrichtingNaar
doorplus telling
Naar plus telling
N
L1 L2 L3
de stroomtransformator moet lopen van P1 naar P2.
meter (ME4zr)
DB109832

DB109831

2

iME / iEM2000 serie

kWh meters
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kWh meters

Acti 9 iEM3000 serie

Functies en eigenschappen

PB108410

bb De PowerLogic iEM3000-serie is een cost effectieve en aantrekkelijke range
energiemeters voor DIN-railmontage, ideaal voor subfacturering en
kostentoewijzingen.
Gecombineerd met communicatiesystemen zoals Smartlink, zorgt de iEM3000serie voor een eenvoudige integratie van elektrische distributiemetingen in de
facility-managementsystemen van de klant. Het is de juiste energiemeter, tegen de
juiste prijs, voor de juiste taak.
Er bestaan drie modellen: Een meter voor directe meting tot 63 A of 125 A (iEM3100 /
iEM3300-modellen) en een uitvoering voor stroomtransformatoren (iEM3200modellen). Van elke uitvoering bestaan er acht modellen voor basis tot geavanceerde
toepassingen:

PB113590

Acti 9 iEM3100 energiemeter

Acti 9 iEM3300 energiemeter

bb iEM3100/iEM3200/iEM3300: kWh-meter met deelteller
bb iEM3110/iEM3210/iEM3310: kWh-meter met deelteller en pulsuitgang.
Met MID-certificaat.
bb iEM3115/iEM3215: meter voor meerdere tarieven, geregeld door digitale ingang of
interne klok, met MID-certificaat.
bb EM3135/iEM3235/iEM3335: energiemeter, vier-kwadrant, meerdere tarieven met
deelteller en stroom-, spannings- en vermogensmeting. M-Bus communicatie,
digitale I/O en MID-gecertificeerd.
bb iEM3150/iEM3250/iEM3350: kWh-meter met deelteller en stroom-, spannings- en
vermogensmeting. Modbus-communicatie.
bb iEM3155/iEM3255/iEM3355: energiemeter, vier-kwadrant, meerdere tarieven met
deelteller en stroom-, spannings- en vermogensmeting. Modbus-communicatie,
digitale I/O en MID-certificaat.
bb iEM3165/iEM3265/iEM3365: energiemeter, vier-kwadrant, meerdere tarieven met
deelteller en stroom-, spannings- en vermogensmeting. BACnet-communicatie,
digitale I/O en MID-certificaat.
bb iEM3175/iEM3275/iEM3375: energiemeter, vier-kwadrant, meerdere tarieven met
deelteller en stroom-, spannings- en vermogensmeting. LON-communicatie,
digitale ingang en MID-certificaat.
Het innovatieve ontwerp maakt de meter intelligent en simpel:
bb Eenvoudig te installeren door paneelbouwers
bb Eenvoudig in bedrijf te stellen door aannemers en installateurs
bb Eenvoudig te bedienen door de eindgebruikers

Toepassingen
Kostenbeheer

bb Factuurcontrole
bb Subfacturatie, inclusief WAGES-overzicht (vier door de gebruiker gedefinieerde tarieven)
bb Kostentoewijzing, inclusief WAGES-overzicht

Netwerkbeheertoepassingen

Voorkant van de meter
1 Configuratiestand
2 Waarden en parameters
3 Eenheid
4 Annuleren
5 Bevestigen
6 Selectie
7 Datum en tijd
8 Momenteel gebruikt tarief
9 Functies/metingen

bb Basisparameters, zoals stroom, spanning en vermogen
bb Intern overbelastingsalarm om circuitoverbelasting en uitschakeling te voorkomen
bb Eenvoudige integratie in PLC-systemen door in- en uitgangen

Marktsegmenten

bb Gebouwen en industrie
bb Datacenters en netwerken
bb Infrastructuur (vliegvelden, verkeerstunnels, telecommunicatie)

Eigenschappen

b�Zelfvoedende meters
b�Kettingmeting (meters + CTs) nauwkeurigheidsklasse 1
b�Voldoet aan IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC 62053-23, EN50470-3
b Compact, breedte van 5 modules
b Eenvoudig afleesbaar grafisch display
b�Interne Modbus, LON, M-Bus of BACnet-communicatie
b�Eenvoudige bedrading van de Acti 9 iEM3100 / iEM3300-modellen (zonder CTs)
b�Dubbele bevestiging op DIN-rails (horizontaal of verticaal)
b�Verzegelbare aansluitingen die voor data-integriteit zorgen
b�Voldoet aan MID (specifieke modellen), biedt gecertificeerde nauwkeurigheid en
databeveiliging
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Acti 9 iEM3000 serie

kWh meters

Functies en eigenschappen
Eigenschappen

iEM3000-serie
iEM3100 iEM3110 iEM3115 iEM3135 iEM3150 iEM3155 iEM3165 iEM3175
iEM3200 iEM3210 iEM3215 IEM3235 iEM3250 iEM3255 iEM3265 iEM3275
iEM3300 iEM3310
iEM3335 iEM3350 iEM3355 iEM3365 iEM3375

Breedte (18 mm module in DIN-railmontage

5/5/8

5/5/8

5/5

5/5/8

5/5/8

5/5/8

5/5/8

5/5/8

Directe meting (tot 63 A of 125 A)

63 A / - /
125 A

63 A / - /
125 A

63 A / -

63 A / - /
125 A

63 A / - /
125 A

63 A / - /
125 A

63 A / - /
125 A

63 A / - /
125 A

Meting via stroomtransformatoren

-/b/-

-/b/-

-/b

-/b/-

-/b/-

-/b/-

-/b/-

-/b/-

-/b/-

-/b/-

-/b/-

-/b/-

-/b/-

Aansluitingen voor spanningstransformatoren
Actieve energiemeetklasse (totale en gedeeltelijke kWh)

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

1 / 0.5S

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

Vier-kwadrant energiemetingen

b

Elektrische metingen (I, U, P, enz.)

b

Meerdere tarieven (interne klok)

4

Meerdere tarieven (externe klok)

b

4

4

4

4

2

2
3

1

1

1

1

1

1

1

Overbelasting alarm (kW)

1

1

1

M-Bus

b

Digitale ingangen

Programmeerbaar
(tariefregeling of WAGESingang)

3

2

Alleen tariefregeling
Digitale uitgangen

2

b

3

3

3

b

b

2

3

4

b

3

Meetwaardedisplay (aantal regels)

3

b
b

Programmeerbaar (kWh-puls
of kW-alarm)

1

Alleen kWh-puls

b

Modbus

b
b

BACnet

b

LON
b

MID (legaal metrologiecertificaat)

b

b

b

b

b

PB108410

Connectiviteitsvoordelen
Programmeerbare digitale ingang

Extern controlesignaal voor tarieven (4 tarieven)
Externe reset deelteller
Externe status, bijv. contact status
Verzameling van WAGES-pulsen

Programmeerbare digitale uitgang
iEM3335 / iEM
Grafisch LCD-display

kWh overbelastingsalarm (iEM3135, iEM3155, iEM3165
iEM3235, iEM3255, iEM3265) kWh-pulsen
Scroll-energie
Stroom, spanning, vermogen, frequentie,
vermogensfactor

Communicatie

Seriële communicatie-opties zijn verkrijgbaar met M-Bus,
Modbus, BACnet of LON-protocollen

Normen
Acti 9 iEM3100-modellen met direct aansluiting (63 A)
Direct verbonden, tot 63 A

IEC-normen

IEC 61557-12, IEC 61036, IEC 61010, IEC 62053-21/22
Klasse 1 en Klasse 0.5S, IEC 62053-23

MID

EN 50470-1/3

PB108424

Functionaliteit voor meerdere tarieven
De Acti 9 iEM3000-serie maakt instelling van kWh-verbruik in vier verschillende
registers mogelijk. Dit wordt geregeld door:
b D
 igitale ingangen. Het signaal kan door een PLC of door nutsvoorzieningen
worden geleverd
b I nterne klok, programmeerbaar via het display
b Communicatie

Acti 9 iEM3200-modellen (1 A / 5 A CT aangesloten)

Deze functie maakt het voor gebruikers mogelijk om:
b M
 etingen te doen voor huurders met dubbele brontoepassingen, voor
differentiatie tussen back-upbron of nutsvoorzieningsbron
b G
 oed te begrijpen wat het verbruik is tijdens de werkuren en daarbuiten, tussen
de werkdagen en het weekend
b H
 et verbruik te volgen op basis van de door de nutsvoorziening ingestelde
tarieven
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Acti 9 iEM3000 serie

kWh meters

Functies en eigenschappen
Eigenschappen

iEM3100-serie / iEM3300-serie
iEM3100
iEM3300

iEM3110
iEM3310

iEM3115

Stroom (max.) Direct aangesloten

iEM3135
iEM3335

iEM3150
iEM3350

iEM3155
iEM3355

500/kWh

Pulsuitgang

Tot
1000 p/kWh

Aantal tarieven
Communicatie

4 tarieven

DI/DO
MID (EN50470-3)

0/1
b

2/0
b

Tot
1000 p/kWh
4 tarieven
M-bus

Modbus

Tot
1000 p/kWh
4 tarieven
Modbus
BACnet

1/1
b

1/1
b

Meettype
Nauwkeurigheidsklasse

1P + N, 3P, 3P + N
Klasse 1 (IEC 62053-21 en IEC61557-12) Klasse B (EN50470-3)

Max. kabeldiameter

16 mm² voor iEM3100 modellen, 50 mm² voor iEM3300 modellen

Display max.
Spanning (L-L)
Beschermingsgraad
Bedrijfstemperatuur
Afmetingen in modules
b

b

b

b

b
b
b
b
b
b

Eigenschappen

b

b

b

b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b

iEM3255

iEM3265

iEM3275

b
b

iEM3210

iEM3215

iEM3235

1 A / 5 A stroomtransformatoren
(max. stroom)

iEM3250
6A

Meter constant-LED

5000/kWh

Frequentie pulsuitgang

Tot
500 p/kWh

Aantal tarieven

Tot
500 p/kWh
4 tarieven

Communicatie
0/1
b

2/0
b

Tot 500 p/kWh

4 tarieven
M-bus

Digitale ingang/digitale uitgang
MID (EN50470-3)

4 tarieven
Modbus

1/1
b

Modbus
RS485
1/1
b

BACnet

LON

1/1
b

1/0
b

1P + N, 3P, 3P + N
1P + N, 3P, 3P + N
support voor stroomtransformatoren
support voor stroomtransformatoren en spanningstransformatoren
Klasse 0.5S (IEC 62053-22 en IEC61557-12) Klasse C (EN50470-3)(1)

Max. kabeldiameter

6 mm² voor stroom en 4 mm² voor spanning

Display max.
Spanning (L-L)
Beschermingsgraad
Bedrijfstemperatuur
Afmetingen in modules

LCD 99999999,9 kWh of 99999999,9 MWh
3 x 100/173 Vac tot 3 x 277/480 Vac (50/60 Hz)
IP40 voorpaneel en IP20 rest van de behuizing
-25°C tot 55°C (K55)
5 x 18 mm modules

Overspanning en meting
kVARh
Actief vermogen
Reactief vermogen
Stroom en spanning
Overbelastingsalarm
Urenteller

1/0
b

iEM3200-serie
iEM3200

kWh

LON

Categorie III, vervuilingsgraad 2
b

kVARh
Actief vermogen
Reactief vermogen
Stroom en spanning
Overbelastingsalarm
Urenteller

Nauwkeurigheidsklasse

1/1
b

LCD 99999999,9 kWh
3 x 100/173 Vac tot 3 x 277/480 Vac (50/60 Hz)
IP40 voorpaneel en IP20 rest van de behuizing
-25°C tot 55°C (K55)
5 x 18 mm voor iEM3100 modellen, 7 x 18 mm voor iEM3300 modellen

Overspanning en meting

Meettype

iEM3175
iEM3375

63 A voor iEM3100 modellen
125 A voor iEM 3300 modellen

Meter constant-LED

kWh

iEM3165
iEM3365

Categorie III, vervuilingsgraad 2
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

(1) Voor 1 A Stroomtransformatoren Klasse 1 (IEC6253-21 en IEC61557-12) Klasse B (EN50470-3)
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Acti 9 iEM3000 serie

kWh meters

Functies en eigenschappen

PB105303

PB105302

PB105313

Afmetingen iEM3000-serie

Acti 9 iEM3000-serie onderdelen

PB105306

PB105305

Kappen van de Acti 9 iEM3000-serie open en dicht

PB1053241

1. Digitale ingangen voor tariefregeling
(iEM3115 / iEM3215)
2. Display voor meting en configuratie
3. Pulsuitgang voor overdracht op afstand
(iEM3110 / iEM3210 / iEM3310)
4.
Annuleren
5.
Bevestigen
6.
Selectie
7. Knipperend geel lampje voor nauwkeurigheidscontrole
8. Groene indicator: aan/uit, fout

PB113599

Afmetingen iEM3000 (125 A)
mm
(in)
S0+S0-

ON
200

/kWh

45
(1.77)
OK

N’

L1

L1’

L2

L2’

103.2
(4.06)

ESC
Config

N

93.8
(3.7)

Reset

L3

L3’

iEM3x50 en iEM3x55 communicatie/aansluitingen
69.3
(2.73)

126
(4.96)

63.8
(2.51)

Acti 9 iEM3300 / iEM3310

PB113598

1. Digitale ingang voor tariefregeling
(iEM3155 / iEM3255)
2. Digitale uitgang (iEM3155 / iEM3255 / iEM3355)
3. Communicatiepoort
4. Geel lampje voor communicatie diagnose
5. Display voor meting en configuratie
6. Annuleren
7. 
Bevestigen
8. 
Selectie
9. 
Knipperend geel lampje voor nauwkeurigheidscontrole
10. Groen lampje: aan/uit, fout

mm
(in)
C/- DI N.C. C DO N.C.

ON
200

45
(1.77)

/kWh

Opmerking: Voor meer informatie, raadpleeg het instructieblad
en handleiding voor deze producten.

OK

ESC
Config

N

N’

L1

L1’

L2

126
(4.96)

L2’

L3

93.8
(3.7)
108.4
(4.27)

Reset

L3’

69.3
(2.73)

63.8
(2.51)

Acti 9 iEM3335 / iEM3350 / iEM3365 / iEM3375
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kWh meters

Acti 9 iEM3000 serie

Functies en eigenschappen
Type meting

Ref.nr.

iEM3100 elementaire energiemeter

Metertype en beschrijving

Direct aangesloten 63 A

A9MEM3100

iEM3110 energiemeter met pulsuitgang

Direct aangesloten 63 A

A9MEM3110

iEM3115 energiemeter voor meerdere tarieven

Direct aangesloten 63 A

A9MEM3115

iEM3135 energiemeter, geavanceerd, meerdere
tarieven en elektrische parameters plus M-Buscommunicatiepoort

Direct aangesloten 63 A

A9MEM3135

iEM3150 energiemeter en elektrische parameters plus Direct aangesloten 63 A
Modbus RS485-communicatiepoort

A9MEM3150

iEM3155 energiemeter, geavanceerd,meerdere
tarieven en elektrische parameters plus Modbus
RS485-communicatiepoort

Direct aangesloten 63 A

A9MEM3155

iEM3165 energiemeter, geavanceerd,meerdere
tarieven en elektrische grootheden plus BACnet MS/
TP-communicatiepoort

Direct aangesloten 63 A

A9MEM3165

iEM3175 energiemeter, geavanceerd, meerdere
Direct aangesloten 63 A
tarieven en elektrische parameters plus LON TP/FT-10
communicatiepoort

A9MEM3175

iEM3200 elementaire energiemeter

Stroomtransformator
aangesloten 5 A

A9MEM3200

iEM3210 energiemeter met pulsuitgang

Stroomtransformator
aangesloten 5 A

A9MEM3210

iEM3215 energiemeter voor meerdere tarieven

Stroomtransformator
aangesloten 5 A

A9MEM3215

iEM3235 energiemeter, geavanceerd, meerdere
tarieven en elektrische parameters plus M-Buscommunicatiepoort

Stroomtransformator
aangesloten 5 A

A9MEM3235

iEM3250 energiemeter en elektrische parameters plus Stroomtransformator
Modbus RS485-communicatiepoort
aangesloten 5 A

A9MEM3250

iEM3255 energiemeter, geavanceerd, meerdere
tarieven en elektrische parameters plus Modbus
RS485-communicatiepoort

Stroomtransformator
aangesloten 5 A

A9MEM3255

iEM3265 energiemeter, geavanceerd, meerdere
tarieven en elektrische parameters plus BACnet MS/
TP-communicatiepoort

Stroomtransformator
aangesloten 5 A

A9MEM3265

iEM3275 energiemeter, geavanceerd, meerdere
Stroomtransformator
tarieven en elektrische parameters plus LON TP/FT-10 aangesloten 5 A
communicatiepoort

A9MEM3275

iEM3300 elementaire energiemeter

Direct aangesloten
125 A

A9MEM3300

iEM3310 energiemeter met pulsuitgang

Direct aangesloten
125 A

A9MEM3310

iEM3335 energiemeter, geavanceerd, meerdere
tarieven en elektrische parameters plus M-Buscommunicatiepoort

Direct aangesloten
125 A

A9MEM3335

iEM3350 energiemeter en elektrische parameters plus Direct aangesloten
Modbus RS485-communicatiepoort
125 A

A9MEM3350

iEM3355 energiemeter, geavanceerd,meerdere
tarieven en elektrische parameters plus Modbus
RS485-communicatiepoort

Direct aangesloten
125 A

A9MEM3355

iEM3365 energiemeter, geavanceerd,meerdere
tarieven en elektrische grootheden plus BACnet MS/
TP-communicatiepoort

Direct aangesloten
125 A

A9MEM3365

iEM3375 energiemeter, geavanceerd, meerdere
Direct aangesloten
tarieven en elektrische parameters plus LON TP/FT-10 125 A
communicatiepoort

A9MEM3375
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Acti 9 iEM3000 serie

kWh meters

Installatie en aansluiting

Bedradingsdiagram voor de Modbus-communicatie
PB108441

Opmerking: Deze bedradingsdiagrammen zijn slechts
voorbeelden. Voor meer informatie, raadpleeg het
instructieblad en handleiding van deze producten.

Enkelfase,
2-draads
aansluiting L-N

PB105311

(1) - Eenfase bedrading alleen ondersteund door iEM3150 en
iEM3155, iEM3165, iEM3175, iEM3135.
- Neutraal (N’) mag niet worden aangesloten om mogelijke
schade aan de meter te voorkomen.

PB105310

Voorbeeld van bedradingsdiagrammen van de iEM31xx-serie - één- en driefase

Driefase,
3-draads
aansluiting

Enkelfase,
2-draads
aansluiting L-L
Enkelfase,
3-draads
aansluiting L-L-N

Driefase,
4-draads
aansluiting

Enkelfase,
4-draads
aansluiting(1)

Kortsluiting van het schakeltoestel

PB105325

Voorbeelden van bedradingsdiagrammen van de iEM32xx-serie - eenfase
Bescherming (geschikt voor de kortsluitstroom
op het aansluitingspunt)

Enkelfase, 2-draads
aansluiting L-N

Enkelfase, 2-draads
aansluiting L-L

Enkelfase, 3-draads
aansluiting L-L-N

Opmerking: Deze bedradingsdiagrammen zijn slechts
voorbeelden. Voor meer informatie, raadpleeg het
instructieblad en handleiding van deze producten.

Enkelfase 4-draads aansluiting Multi L met N

2 Stroomtrafo's

3 Stroomtrafo's
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kWh meters

Acti 9 iEM3000 serie
Installatie en aansluiting

Voorbeelden van bedradingsdiagrammen van de iEM32xx-serie - driefase zonder
spanningstrafo's
Bescherming (geschikt voor de kortsluitstroom
op het aansluitingspunt)

Driefase, 3-draads aansluiting

Kortsluiting van het schakeltoestel

1 Stroomtrafo
(Gelijkmatige belasting)

2 Stroomtrafo's

3 Stroomtrafo's

2 Stroomtrafo's (voor 3-draads
gelijkmatige belasting)

3 Stroomtrafo's

Driefase, 4-draads aansluiting

1 Stroomtrafo
(Gelijkmatige belasting)

Opmerking: Deze diagrammen zijn slechts voorbeelden.
Voor meer informatie, raadpleeg het instructieblad en
handleiding van deze producten.

Voorbeelden van bedradingsdiagrammen van de iEM32xx-serie - driefase met
spanningstrafo's (iEM3250 en iEM3255)
Driefase, 3-draads aansluiting

2 Spanningstrafo's,
1 Stroomtrafo (voor
Gelijkmatige belasting)

2 Spanningstrafo's,
2 Stroomtrafo's

2 Spanningstrafo's,
3 Stroomtrafo's

Driefase, 4-draads aansluiting

3 Spanningstrafo's,
1 Stroomtrafo (Gelijkmatige
belasting)

3 Spanningstrafo's,
2 Stroomtrafo's (voor 3-draads
gelijkmatige belasting)

3 Spanningstrafo's,
3 Stroomtrafo's
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Energie- en
vermogensmeters,
Power Quality

55
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Energie- en vermogensmeters,
Power Quality

Productselectie volgens
meetfuncties

MultiMeetcentrales
circuitmetingen

BCPM

ION6200

PM200/PM200P/
PM210

PM3200/PM3210/
PM3250/PM3255

PM5100/PM5300/
PM5500

Algemene selectiecriteria
Montagetype

In paneel of kast

Inbouw

Inbouw

DIN Rail

Inbouw

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

b

b
0,5%

b
b

b

1%

b
b

Nauwkeurigheid in vermogen / energie

Klasse 1 IEC 62053-21 Klasse 1 IEC 62053-21
Klasse 1 IEC 61557-12

0,5%

1%

0,5%

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

Voor PM55xx:
Klasse 0.2S
IEC 62053-22
Voor PM51/53xx:
Klasse 0.5S
IEC 62053-22

b

b
b

b
b

-

-

b
b

Efficiënte meting van momentwaarden
Stroom
b Fasen
b
b Nulleider
b
b Groot meetbereik

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
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

1 parameter

b

-

b

b

b

3-fasenspanning
Spanning per fase
Frequentie
Totaal vermogen

Vermogen per fase

Vermogensfactor

b Actief vermogen
b Reactief
vermogen
b Schijnbaar
vermogen
b Actief vermogen
b Reactief
vermogen
b Schijnbaar
vermogen
b Totaal
b Per fase

Meting van de energie
Actieve energie
Reactieve energie
Schijnbare energie
Instelling van de accumulatiefunctie
Meting van de gemiddelde waarden
Stroom - Huidige en maximumwaarden
Totaal actief vermogen - Huidige en
maximumwaarden
Totaal reactief vermogen - Huidige en
maximumwaarden
Totaal schijnbaar vermogen - Huidige en
maximumwaarden
Totaal verwacht vermogen - kW, kVAR,
kVA
Synchronisatie van het meetvenster
Parametrering van de ingestelde
rekenstand
Andere metingen
Urenteller
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Energie- en vermogensmeters,
Power Quality

Productselectie volgens
meetfuncties

Geavanceerde metingen

PM810/PM820/
PM850/PM870

ION 7550

Ingebouwd of op DIN-rail gemonteerd

DIN 192 standaardopening – 186 x 186 mm

DIN 43862-rek

b
b

b
b
0,1% aflezing

b
b
0,1% aflezing

Klasse 0.5S IEC 62053-22
Klasse 0.2S ANSI 12.20

0.2S IEC 62053-22

0.2S 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

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

b
b

b
b

b
b

b

-

-

0,5% stroom
0,2% spanning

ION 7650

ION8800
A

B

C
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Energie- en vermogensmeters,
Power Quality

Productselectie volgens
meetfuncties

MultiMeetcentrales
circuitmetingen

BCPM

ION6200

PM200/PM200P/
PM210

PM3200/PM3210/
PM3250/PM3255

PM5100/PM5300/
PM5500

-

b
b

-

b
b

b

-

-

-

b

-

-

-

b

-

b

-

b

-

-

b

b

-

-

-

-

b

b

20

64

32

32

tot 128

b
-

b
b
b

b
b

-

-

b
-

b
b
b
-

-

-

-

-

256 kB / 1,1 MB

b
b

b
-

b
b

b
b

-

b

-

b

2/4

-

2
2

1
-

b
-

1
2

277 V L-N
480 V L-L

400 V L-N
690 V L-L

-

-

277 V L-N
400 V L-L

AC

90 - 277 V

100 - 240 V

110 - 415 V

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

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

DC

-

110 - 300 V

120 - 250 V

100 - 300 V

125-250 Vdc
± 20%

DC-versie

-

-

-

-

Communicatie
RS 485-poort
IR-poort
RS 232-poort
Modbus (M)

b
M

-

Vemogenskwaliteitsmeting
Interharmonics
Totale harmonische Spanning
vervorming
Stroom
Individuele harmonische vervorming
(stroom en spanning)
Golflezing
Detectie van spanningsdalingen en
-pieken
Programmeerbaar (logische en
wiskundige functies)
Detectie en lezen van transiënten
Flicker
Controle leveringsvoorwaarde
EN 50160
Voldoet aan IEC 61000-4-30
Werkelijke effectieve meting
Maximale harmonische
Meetsnelheid
Aantal meetpunten per seconde
Registratie van gegevens
Min./Max. van ogenblikkelijke waarden
Datalogging
Event logging
Trendcurven
Alarmmeldingen
Alarmmelding via e-mail
Volgorde van opgeslagen gebeurtenissen
(SER, Sequence of Event Recording)
Datum- en tijdsvermelding
GPS-tijdsynchronisatie
Opslagcapaciteit

Scherm, sensors, ingangen/uitgangen
Ingebouwd scherm in voorpaneel
Ingebouwde stroom- en spanningsensors Digitale of analoge ingangen
(max. aantal)
Pulsuitgangen
Digitale of analoge uitgangen
(max. aantal inclusief pulsuitgangen)
Gelijkspanningaansluitingen
zonder externe spanningstransformator
Voeding
AC/DC-versie

Optie

M

-/b
-

b

b

-

-

M

M

58

055-059_overzicht meters.indd 58

10/10/14 14:21

Energie- en vermogensmeters
Power Quality

Productselectie volgens
meetfuncties

Geavanceerde metingen

PM810/PM820/
PM850/PM870

ION 7550

b
b

b

31 (1)

b
b
b

b
b
b
b

-

b

b

b
b

-

b

-

-

20 µs
b
b

20 µs
b
b

63

63

b

b
63

128

256

1024

1024

b
2 (1)
b
b
Optioneel met PM8ECC-kaart
-

b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b (1)

b(1)
b(1)
80 kB (1)

b
b

b
b

Tot 10 MB

Tot 10 MB

b
-

b

b

-

-

13 digitaal / 4 analoog

20

3

1
5 digitaal / 4 analoog

1
12

1
13

347 V L-N
600 V L-L

347 V L-N
600 V L-L

288 V L-N
500 V L-L

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

85 tot 240 V

85 tot 240 V (+/- 10%)
47-63 Hz

125 tot 250 ± 20% Vdc, 10 W

110 tot 300 V

110 tot 270 V (+/- 10%)

-

-

-

b
b
b
M

Optie
b
Optie
M

2-draads
Met extern display
M
(1) Met PM810LOG

ION 7650

ION8800
A

B

C

b
-
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Multicircuitmetingen

PowerLogic BCPM

PE86166

De ideale oplossing voor leidinggevend personeel in datacenters, ingenieurs en
bedrijfsdirectieleden die verantwoordelijk zijn voor energielevering aan kritische
toepassingen. In kleine of grote datacenters helpt deze technologie u bij de planning en
optimalisatie van de kritische energie-infrastructuur om aan alle voorwaarden van
continue beschikbaarheid te voldoen.
De PowerLogic BCPM is een uitermate nauwkeurig en multifunctioneel meetapparaat,
speciaal ontworpen voor het verrichten van een groot aantal metingen (high-density) in
Power Distribution Units (PDM) of andere verdeelinrichtingen. Met de BCPM beschikt u
over een enkel apparaat dat tot 84 circuits controleert, alsook de inkomende
energieleidingen, en aldus alle informatie over het energieverdeelstation (PDU) levert.
Het grote alarmbereik garandeert dat mogelijke risicotoestanden worden opgelost
voordat die echt problematisch worden. In tegenstelling tot producten die voor
specifieke hardware zijn ontworpen, is het flexibele BCPM-meetapparaat afgestemd
op ieder PDU- of RPP-ontwerp en ondersteunt het zowel nieuwe als bestaande
installaties. Dankzij het uitzonderlijk dynamische bereik, de hoge precisie en de diverse
types bent u klaar voor de energie-uitdagingen van kritische datacenters

PE86281

PowerLogic™ BCPM met CT-strips met vaste kern

PowerLogic™ BCPM met CT’s met vaste kern

Toepassingen

bb Maximaliseer de bedrijfszekerheid en vermijd bedrijfsonderbrekingen;
bb Optimaliseer de bestaande infrastructuur;
bb Plan op efficiente wijze toekomstige infrastructurele behoeften;
bb Verbeter de efficientie van energiedistributie;
bb Traceer verbruik en alloceer kosten;
bb Maak nauwkeurige detailfacturen op.

Bewaak tot 84 circuits met een BCPM-apparaat.
Ideaal voor montage in zowel nieuwe als bestaande PDU’s.
Nieuwe installaties: BCPM met CT’s met vaste kern bewaakt 24, 36, 42, 72 of 84
circuits met gebruikmaking van 2 of 4 CT-strips. CT’s met vaste kern zijn standaard
berekend op een stroomsterkte van 100 A en gemonteerd op strips - 21 CT’s per strip
- voor een eenvoudige en vlotte montage.
Bestaande installatie: BCPM met deelbare kern CTs zijn ideaal voor bewaking van
bestaande installaties. Met een BCPM-apparaat kunt u een willekeurig aantal CT’s met
deelbare kern, tot maximaal 84, installeren. Er worden drie CT-formaten worden
ondersteund (50 A, 100 A en 200A) en kunnen gemengd worden op een BCPMapparaat. Hulpadapter kaarten met klemmen voor aansluitingen voor de CTs kunnen
gemonteerd worden op een DIN-rail, Snaptrack of samen met de hoofdmoulde op een
montage plaat (alleen voor 42 en Y63 modellen).
Bewaak nauwkeurig (lage) stroomniveaus, tot een kwartampère: Differentieer
eenvoudig tussen een lage stroom en een uitschakelpunt waar geen stroom loopt.
Ontwerpmatig afgestemd op ieder PDU- of RPP-type: Verlaagt uw totale
montagekosten en ook de kosten per meetpunt, dankzij de ondersteuning van zowel
nieuwe als bestaande installaties.
Modbus RTU-protocol: Kan heel eenvoudig worden geintegreerd in bestaande
netwerken dankzij Modbus-communicatie.
Compatibel met PowerLogicsoftware voor energiemonitoring: Transformeer
eenvoudig gegevens van uw meet- en registreerapparaten in nuttige beleids informatie

PB113644

BCPME / BCPMSCE* Geintegreerde ethernetpoort modellen.
Deze modellen laten zich eenvoudig integreren in bestaande netwerken met behulp
van Modbus RTU communicatie via seriele RS485 verbinding. BCPME en de
BCPMSCE modellen hebben een geïntegreerde Ethernetpoort en bieden
ondersteuning voor Modbus TCP, BACnet IP, BACnet MS/TP en SNMP. Optioneeel
kan een extra externe gateway toegevoegd worden om voor alle andere modellen
dezelfde mogelijkheden toe te voegen.
*BCPME en BCPMSCE zijn vanaf 2015 leverbaar. Vraag naar de beschikbaarheid.

Selectie tabel
Eigenschappen

BCPMA

BCPMB

BCPMC

BCPME*

b

b

b

b

Hoofdmeting

b

b

-

b

Individuele Circuits

b

-

-

b

Gebruik in LS-net
Stroom- en energiemetingen

PowerLogic™ BCPME

60
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Multicircuitmetingen

PowerLogic BCPM

Functies en eigenschappen
Selectie tabel
Eigenschappen

BCPMA

BCPMB

BCPMC

BCPME*

b

b

b

b

Hoofdmeting

b

b

-

b

Individuele circuits

b

-

-

b

Stroom, spanning, frequentie

b

b (enkel
hoofdmeting)

-

b

Actief vermogen totaal en per fase

b

b (enkel
hoofdmeting)

-

b

Vermogensfactor totaal en per
fase

b

b (enkel
hoofdmeting)

-

b

b

b (enkel
hoofdmeting)

-

b

b

b

-

b

Gebruik in LS-net
Stroom- en energiemetingen

RMS waarden

Energiewaarden
PowerLogic BCPM
1	Lintkabel met 50-pencontacten (printkaart voor
gegevensverzameling)
2 Aansluiting CT’s hoofdmeting
3 Aansluiting voor voeding
4 Zekering voor voeding
5 LED onder spanning
6 Spanningsaansluiting
7 DIP-schakelaars voor communicatieadressen
8 DIP-schakelaar voor communicatie-instellingen
9 RS485 aansluiting
10 RS485-LED’s

Actieve energie
Gevraagde waarden
Totaal actief vermogen
Huidig en maximale waarden
Energiekwaliteitsmetingen
Detectie van onder -en overspanning
metingen per cyclus

2560 Hz

2560 Hz

2560 Hz

2560 Hz

Alarmfuncties
b

alarmmeldingen

b

b

b

Voeding
AC - versie

90 - 277
Vac

90 - 277
Vac

90 - 277
Vac

90 - 277
Vac

Communicatie
RS485-poort

BCPM

A

0 84 S

Voorbeeld van een BCPM met codenummer voor CT’s met
vaste kern.
1
2
3
4
5

Type
Uitvoering
Afstand CT
Aantal
Merk

Modbus protocol

1
b

1
b

1
b

1
b

Ethernetpoort

*1

*1

*1

b

Modbus TCP

*1

*1

*1

b

BACnet IP protocol

*1

*1

*1

b

*BCPME is leverbaar in 2015. Informeer naar de beschikbaarheid.

BCPM met vaste kern stroomtransformatoren
Code

Beschrijving

1 Type

Referenties

BCPM

BCPM met CT’s met vaste kern. Zeer
betrouwbaar meetapparaat voor monitoring/
controle van circuits en inkomende voeding,
inclusief ruim alarm bereik

2 Uitvoering

A

Geavanceerd type: voor vermogen- en
energiemonitoring per circuit en hoofdmeting

B

Middentype: voor stroommonitoring per circuit
en voor energie- en vermogensmeting op
hoofdmeting

C

Basistype: enkel voor stroommonitoring per
circuit en hoofdmeting
BCPM met Ethernet in een metalen behuizing
met CT’s met vaste kern. Zeer betrouwbaar
meetapparaat voor monitoring / controle van
circuits en inkomende voeding, inclusief ruim
alarm bereik

Het PowerLogic BCPM apparaat gebruikt CT’s met deelbare
kern, met 0.333 Vac uitgangsspanning, voor de hulpingangen.
Deze CT’s worden afzonderlijk besteld (behoren niet tot het
standaard
BCPM-pakket).


E

3 Afstanden stroomtransformatoren 0

19 mm afstand stroomtransformatoren

1

26 mm afstand stroomtransformatoren

2

18 mm afstand stroomtransformatoren

84

84 stroomtransformatoren

72

72 stroomtransformatoren, alleen voor
18 mm afstanden

42

42 stroomtransformatoren

36

36 stroomtransformatoren, alleen voor
18 mm afstanden

24

24 stroomtransformatoren, alleen voor
18 mm afstanden

S

Schneider Electric

4 Aantal circuits

5 Merk
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Multicircuitmetingen

PowerLogic BCPM

Functies en eigenschappen
Powerlogic BCPM Eigenschappen
Elektrische eigenschappen
Meettype
Meetnauwkeurigheid

Vermogen / verbruik
Spanning
Stroom
vaste kern CTs
50A deelbare kern CTs
100A deelbare kernCTs
200A deelbare kern CTs
Gegevensupdate snelheid
Eigenschappen Gemeten spanning
ingangsspanning
Meetbereik
Voeding
AC
Ingangsbereik
CTs inkomende
voedingen

Werkelijke RMS tot 9de harmonische
20 steekproeven per cyclus bij 50 Hz
IEC 625053-21 Klasse 1, ANSI C12.1-2008
± 0.5% van aflezing 90-277V fase-nul
± 0.5%
± 1%
± 0.5%
± 1%
1.8 seconden (Modbus), 14 seconden (BACnet),
20 seconden (SNMP)
150 - 480 Vac L-L (1)
90 - 277 Vac L-N (1)
150 - 480 Vac L-L (1)
90 - 277 Vac L-N (1)
90 - 277 Vac (50/60Hz)
0-0.333V: CTs moeten geschikt zijn voor gebruik
Klasse 1 spanningsingangen

Mechanische eigenschappen
Gewicht
Afmetingen

Printplaat
Behuizing E (met beugels
aan korte zijde)
Behuizing E (met beugels
aan lange zijde)

1.5 kg
288 x 146 mm
253 x 307 x 71 mm
210 x 353 x 71 mm

Omgevingsbestendigheid
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
Installatiecategorie

0 tot 60 ºC
-40 ºC tot 70 ºC
CAT III

Veiligheid
Europa
VS en Canada

IEC 61010
UL 508 apparaat van open type

Communicatie
RS485 (A/B/C) modellen

RS485 (E model)

Ethernet (E model) (3)
Protocol

Baud rate: DIP-schakelaar, selecteerbaar: 4800,
9600, 19200, 38400 DIP-schakelaar,
selecteerbaar: 2-draads of 4-draads RS485
4-4- draads RS485
Baud rate: configureerbaar via Web-server,
selecteerbaar: 9600, 19200, 38400 Baud,
selecteerbaar: 2-draads RS485
10 / 100 Mbit Ethernet, RJ-45 aansluiting, Statisch
IP of DHCP
Modbus RTU. Modbus TCP kan toegevoegd
worden via optionele gateways (EGX). BACnet
MS/TP en BACnet/IP is beschikbaar via
optionele gateway (E8951) (2)

Firmware eigenschappen
Detectie van overspanning / onderspanning

Door gebruiker definieerbare
alarmdrempelwaarden voor detectie van
overspanning en onderspanning

Alarmmeldingen

Vier alarmniveaus: hoog-hoog, hoog, laag en
laag-laag (de gebruiker bepaalt de instelpunten
voor elk niveau). Ieder alarm heeft een
vergrendelstatus en waarschuwt aldus de
operator dat er zich een alarmtoestand heeft
voorgedaan. ‘Hoog’- en ‘Laag’-alarmniveaus
hebben een ogenblikkelijke status en maken
aldus de operator erop attent dat de
alarmtoestand zich nog steeds voordoet.
Update van firmware
Update via de RS485-poort
(1) Enkel types A (geavanceerd) en B (middentype) en E modellen
(2) E8951 ondersteunt alleen BCPMAxx42, BCPMBxxx, BCPMCxxx, BCPMSCBxx en
BCPMSCCxx - (BCPMAx84 en BCPMSCAxx modellen worden niet ondersteund.
Vraag naar de beschikbaarheid van de E8951
(3) BCPME is beschikbaar vanaf 2015
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Multicircuitmetingen

PowerLogic BCPM

Functies en eigenschappen
Eigenschappen 1/3 V laagspannings-CT voor inkomende voeding
(Laagspannings stroomtransformatoren)
Elektrische eigenschappen
Nauwkeurigheid
Frequentiebereik
Kabels
Max. L(aag)- en N(ormaal)spanningsgevoelige geleider

1% van 10% tot 100% van nominale stroom
50/60 Hz
18 AWG, 600 Vac, UL 1015 netwerkkabel,
standaardlengte 1,8 m
600 Vac

Omgevingsbestendigheid
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
Vochtigheidsbereik

-15 ºC tot 60 ºC
-40 ºC tot 70 ºC
0 tot 95 % niet condenserend

63
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Multicircuitmetingen

PowerLogic BCPM

Functies en eigenschappen
BCPM met deelbare kern stroomtransformatoren
Code

Beschrijving

1 Type

Referenties

BCPMSC

BCPM met CT’s met deelbare kern. Zeer betrouwbaar
meetapparaat voor monitoring/controle van circuits en
inkomende voeding, inclusief ruim alarm bereik

2 Uitvoering

A

Geavanceerd type: voor vermogen- en
energiemonitoring per circuit en hoofdmeting

B

Middentype: voor stroommonitoring per kring en voor
energie- en vermogensmeting

C

Basistype: enkel voor stroommonitoring per circuit en
hoofdmeting

E

Geavanceerde type met ethernet in gesloten behuizing

1

42 circuits (zonder stroomtransformatoren, apart te
bestellen)

2

84 circuits (zonder stroomtransformatoren, apart te
bestellen)

Y63

42 circuits met hoofd-en hulpborden bevestigd op een
montageplaat (zonder CTs en printkabels, apart te
bestellen)

!! LET OP BIJ MONTAGE !!
De uitvoering van de BCPM met vaste kernen is in de fabriek
gekalibreerd als één geheel. Dat wil zeggen dat het hoofdbord
en de bijbehorende CT strips één meetinstrument vormen met
de gestelde nauwkeurigheid. Deze onderdelen mogen NOOIT
verwisseld worden met die van een andere meetset. In geval
van verwisseling van onderdelen vervalt de nauwkeurigheid!
De betreffende onderdelen van één meetset zijn voorzien van
een serienummer dat overeen dient te komen. Raadpleeg altijd
eerst de handleiding vóór elke montage en aansluiting.

4 Aantal circuits

5 Merk

30

30 stroomtransformatoren met deelbare kern (50 A)

42

42 stroomtransformatoren met deelbare kern (50 A)

60

60 stroomtransformatoren met deelbare kern (50 A)

84

84 stroomtransformatoren met deelbare kern (50 A)

S

Schneider Electric

PB113644

BCPME* met CT’s vaste kern
Referentienr.

Beschrijving

BCPMEA042S

geavanceerd type met Ethernet-aansluiting, 84 CTs met vaste kern (100 A),
19 mm afstand CT

BCPMEA084S

geavanceerd type met Ethernet-aansluiting, 84 CTs met vaste kern (100 A),
26 mm afstand CT

BCPMEA142S

geavanceerd type met Ethernet-aansluiting, 42 CTs met vaste kern (100 A),
19 mm afstand CT

BCPMEA184S

geavanceerd type met Ethernet-aansluiting, 42 CTs met vaste kern (100 A),
26 mm afstand CT

BCPMEA224S

geavanceerd type met Ethernet-aansluiting, 24 CTs met vaste kern, 100 A
(2 strips), 18 mm afstand CT

BCPMEA236S

geavanceerd type met Ethernet-aansluiting, 36 CTs met vaste kern, 100 A
(2 strips), 18 mm afstand CT

BCPMEA242S

geavanceerd type met Ethernet-aansluiting, 42 CTs met vaste kern, 100 A
(2 strips), 18 mm afstand CT

BCPMEA248S

geavanceerd type met Ethernet-aansluiting, 48 CTs met vaste kern, 100 A
(4 strips), 18 mm afstand CT

BCPMEA272S

geavanceerd type met Ethernet-aansluiting, 72 CTs met vaste kern, 100 A
(4 strips), 18 mm afstand CT

BCPMEA284S

geavanceerd type met Ethernet-aansluiting, 84 CTs met vaste kern, 100 A
(4 strips), 18 mm afstand CT

PowerLogic™ BCPME

BCPMSCE met deelbare kern
Referentienr.

Beschrijving

BCPMSCE30S

BCPM geavanceerd type A, vermogen- en energiemeter voor 30 circuits,
BCPMSCA30S, CT’s met deelbare kern, CT’s standaard berekend op 50 A

BCPMSCE42S

BCPM geavanceerd type A, vermogen- en energiemeter voor 42 circuits,
BCPMSCA42S, CT’s met deelbare kern, CT’s standaard berekend op 50 A

BCPMSCE60S

BCPM geavanceerd type A, vermogen- en energiemeter voor 60 circuits,
BCPMSCA60S, CT’s met deelbare kern, CT’s standaard berekend op 50 A

BCPMSCE84S

BCPM geavanceerd type A, vermogen- en energiemeter voor 84 circuits,
BCPMSCA84S, CT’s met deelbare kern, CT’s standaard berekend op 50 A

BCPMSCE1S

BCPM in metalen behuizing met ethernet, hoeveelheid: 2, voor BCPM met
CT’s met BCPMSCADPBS, deelbare kern

BCPMSCE2S

BCPM in metalen behuizing met ethernet, hoeveelheid: 4, voor BCPM met
CT’s met BCPMSCADPBS, deelbare kern

*BCPME is leverbaar in 2015. Informeer naar de beschikbaarheid.
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PowerLogic BCPM

Functies en eigenschappen
BCPM met CTs met vaste kern

PE86284

Referentienr. Beschrijving

cbl022

Platte lintkabel

Ronde lintkabel

BCPMA084S

BCPM geavanceerd type, 84 CTs met vaste kern (100 A), 19 mm afstand CT

BCPMA184S

BCPM geavanceerd type, 84 CTs met vaste kern (100 A), 26 mm afstand CT

BCPMA042S

BCPM geavanceerd type, 42 CTs met vaste kern (100 A), 19 mm afstand CT

BCPMA142S

BCPM geavanceerd type, 42 CTs met vaste kern (100 A), 26 mm afstand CT

BCPMA224S

BCPM geavanceerd type, 24 CTs met vaste kern, 100 A (2 strips), 18 mm afstand CT

BCPMA236S

BCPM geavanceerd type, 36 CTs met vaste kern, 100 A (2 strips), 18 mm afstand CT

BCPMA242S

BCPM geavanceerd type, 42 CTs met vaste kern, 100 A (2 strips), 18 mm afstand CT

BCPMA248S

BCPM geavanceerd type, 48 CTs met vaste kern, 100 A (4 strips), 18 mm afstand CT

BCPMA272S

BCPM geavanceerd type, 72 CTs met vaste kern, 100 A (4 strips), 18 mm afstand CT

BCPMA284S

BCPM geavanceerd type, 84 CTs met vaste kern, 100 A (4 strips), 18 mm afstand CT

BCPMB084S

BCPM middentype, 84 CTs met vaste kern (100 A), 19 mm afstand CT

BCPMB184S

BCPM middentype, 84 CTs met vaste kern (100 A), 26 mm afstand CT

BCPMB042S

BCPM middentype, 42 CTs met vaste kern (100 A), 19 mm afstand CT

BCPMB142S

BCPM middentype, 42 CTs met vaste kern (100 A), 26 mm afstand CT

BCPMB224S

BCPM middentype, 24 CTs met vaste kern, 100 A (2 strips), 18 mm afstand CT

BCPMB236S

BCPM middentype, 36 CTs met vaste kern, 100 A (2 strips), 18 mm afstand CT

BCPMB242S

BCPM middentype, 42 CTs met vaste kern, 100 A (2 strips), 18 mm afstand CT

BCPMB248S

BCPM middentype, 48 CTs met vaste kern, 100 A (4 strips), 18 mm afstand CT

BCPMB272S

BCPM middentype, 72 CTs met vaste kern, 100 A (4 strips), 18 mm afstand CT

BCPMB284S

BCPM middentype, 84 CTs met vaste kern, 100 A (4 strips), 18 mm afstand CT

BCPMC084S

BCPM basistype, 84 CTs met vaste kern (100 A), 19 mm afstand CT

BCPMC184S

BCPM basistype, 84 CTs met vaste kern (100 A), 26 mm afstand CT

BCPMC042S

BCPM basistype, 42 CTs met vaste kern (100 A), 19 mm afstand CT

BCPMC142S

BCPM basistype, 42 CTs met vaste kern (100 A), 26 mm afstand CT

BCPMC224S

BCPM basistype, 24 CTs met vaste kern, 100 A (2 strips), 18 mm afstand CT

BCPMC236S

BCPM basistype, 36 CTs met vaste kern, 100 A (2 strips), 18 mm afstand CT

BCPMC242S

BCPM basistype, 42 CTs met vaste kern, 100 A (2 strips), 18 mm afstand CT

BCPMC248S

BCPM basistype, 48 CTs met vaste kern, 100 A (4 strips), 18 mm afstand CT

BCPMC272S

BCPM basistype, 72 CTs met vaste kern, 100 A (4 strips), 18 mm afstand CT

BCPMC284S

BCPM basistype, 84 CTs met vaste kern, 100 A (4 strips), 18 mm afstand CT

BCPM met CTs met deelbare kern
Referentienr. Beschrijving
BCPMSCA1S
BCPMSCA2S
BCPMSCA30S
BCPMSCA42S

Kabels en aansluitingen
Een ronde lintkabel wordt aanbevolen als de
BCPM-printkaart buiten de te controleren PDU
wordt gemonteerd. Een ronde lintkabel heeft de
voorkeur als de lintkabel door een
elektriciteitsbuis wordt geleid.
Een platte lintkabel wordt aanbevolen als de
BCPM-printkaart binnen in de te controleren
PDU wordt gemonteerd.
Een platte lintkabel is soepeler dan een ronde
lintkabel, en heeft de voorkeur als de lintkabel
niet door een elektriciteitsbuis wordt gevoerd.

BCPMSCA60S
BCPMSCAY63S
BCPMSCA84S
BCPMSCB1S

BCPM type A, vermogens- en energiemeter met CT met vaste kern voor 42
circuits, CTs apart verkrijgbaar
BCPM type A, vermogens- en energiemeter met CT met vaste kern voor 84
circuits, CTs apart verkrijgbaar
BCPM type A, vermogens- en energiemeter voor 30 circuits, CTs met deelbare
kern, CTs standaard berekend op 50 A
BCPM type A, vermogens- en energiemeter voor 42 circuits, CTs met deelbare
kern, CTs standaard berekend op 50 A
BCPM type A, vermogens- en energiemeter voor 60 circuits, CTs met deelbare
kern, CTs standaard berekend op 50 A
BCPM type A, vermogens- en energiemeter met deelbare kern voor 42 circuits
- alle platen op de achterplaat, CTs van 50 A
BCPM type A, vermogens- en energiemeter voor 84 circuits, CTs met deelbare
kern, CTs standaard berekend op 50 A
BCPM type B, aftakstroom 42 circuits, CT deelbare kern, vermogensmeter, geen CTs

BCPMSCB2S

BCPM type B, CT deelbare kern, aftakstroom 84 circuits, vermogensmeter, geen CTs

BCPMSCB30S

BCPM type B, CT deelbare kern, aftakstroom 30 circuits, vermogensmeter, 50 A CTs

BCPMSCB42S

BCPM type B, CT deelbare kern, aftakstroom 42 circuits, vermogensmeter, 50 A CTs

BCPMSCB60S

BCPM type B, CT deelbare kern, aftakstroom 60 circuits, vermogensmeter, 50 A CTs

BCPMSCBY63S BCPM type B, CT met deelbare kern, aftakstroom voor 42 circuits, netstroom
- alle platen op de achterplaat, 50 A CTs
BCPMSCB84S BCPM type B, aftakstroom 84 circuits, CTs deelbare kern, vermogensmeter, 50 A CTs
BCPMSCC1S

BCPM type C, stroommeter 42 circuits, CT deelbare kern, CTs apart verkrijgbaar

BCPMSCC2S

BCPM type C, stroommeter 84 circuits, CT deelbare kern, CTs apart
verkrijgbaar
BCPM type C, stroommeter 30 circuits, CTs deelbare kern, CTs standaard
berekend op 50 A
BCPM type C, stroommeter 42 circuits, CTs deelbare kern, CTs standaard
berekend op 50 A
BCPM type C, stroommeter 60 circuits, CTs deelbare kern, CTs standaard
berekend op 50 A
BCPM type C, CT deelbare kern, stroommeter 42 circuits - alle platen op de
achterplaat, 50 A CTs
BCPM type C, stroommeter 84 circuits, CTs deelbare kern, CTs standaard
berekend op 50 A

BCPMSCC30S
BCPMSCC42S
BCPMSCC60S
BCPMSCCY63S
BCPMSCC84S
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PowerLogic BCPM

Functies en eigenschappen
Hulpstukken voor BCPM met CTs met deelbare kern
Referentienr.

PE86183

BCPMSCADPBS
BCPMSCCT0
BCPMSCCT0R20
BCPMSCCT1
BCPMSCCT1R20
BCPMSCCT3
BCPMSCCT3R20

Beschrijving
BCPM adapterkaarten, aantal: 2, voor BCPM met CTs met deelbare kern
BCPM met CTs met deelbare kern, 50 A, aantal: 6; kabellengtes van 1,8 m
BCPM met CTs met deelbare kern, 50 A, aantal: 6; kabellengtes van 6 m
BCPM met CTs met deelbare kern, 100 A, aantal: 6; kabellengtes van 1,8 m
BCPM met CTs met deelbare kern, 100 A, aantal: 6; kabellengtes van 6 m
BCPM met CTs met deelbare kern, 200 A, aantal: 1; kabellengtes van 1,8 m
BCPM met CTs met deelbare kern, 200 A, aantal: 1; kabellengtes van 6 m

Bijkomende hulpstukken voor gebruik in combinatie met BCPM-producten
Referentienr.

E682medium

E682small

PowerLogicTM BCPM met CTs met deelbare kern

Beschrijving

BCPM COVERS
(BESCHERMINGEN)

Bescherming voor BCPM-printkaart

BCPMREPAIR
H6803R-0100

CT reparatiekit voor BCPM met vaste kern (inclusief één CT)
Extra 108 CT met deelbare kern voor gebruik met de reparatiekit met
vaste kern

CBL008
CBL016
CBL017
CBL018
CBL019
CBL020
CBL021
CBL022
CBL023
CBL024
CBL033

Platte lintkabel (x 1) voor BCPM, lengte = 0,45 m
Platte lintkabel (x 1) voor BCPM, lengte = 1,2 m
Platte lintkabel (x 1) voor BCPM, lengte = 1,5 m
Platte lintkabel (x 1) voor BCPM, lengte = 1,8 m
Platte lintkabel (x 1) voor BCPM, lengte = 2,4 m
Platte lintkabel (x 1) voor BCPM, lengte = 3,0 m
Platte lintkabel (x 1) voor BCPM, lengte = 6,1 m
Ronde lintkabel (x 1) voor BCPM, lengte = 1,2 m
Ronde lintkabel (x 1) voor BCPM, lengte = 3 m
Ronde lintkabel (x 1) voor BCPM, lengte = 6,1 m
Ronde lintkabel (x 1) voor BCPM, lengte = 2,4 m

E682large

Referenties voor 1/3 V LS CT
Referentienr.
PowerLogicTM BCPM CTs met vaste kern
(klein, medium en groot)

Het PowerLogicTM BCPM meetinstrument maakt
gebruik van 0,333 Vac stroomtansformators voor
de hulpingangen. Deze stroomtransformatoren
worden afzonderlijk besteld (behoren niet tot het
standaard BCPM-pakket).

Nominale
stroomsterkte

Binnenafmetingen

LVCT00102S
LVCT00202S
LVCT00302S
LVCT00403S
LVCT00603S

100 A
200 A
300 A
400 A
600 A

31 mm x 100 mm
31 mm x 100 mm
31 mm x 100 mm
62 mm x 132 mm
62 mm x 132 mm

LVCT00803S
LVCT00804S
LVCT01004S
LVCT01204S
LVCT01604S
LVCT02004S
LVCT02404S

800 A
800 A
1000 A
1200 A
1600 A
2000 A
2400 A

62 mm x 132 mm
62 mm x 201 mm
62 mm x 201 mm
62 mm x 201 mm
62 mm x 201 mm
62 mm x 201 mm
62 mm x 201 mm

Onderdeelnummers CTs met vaste kern
Referentienr.
E682A051V3
E682A101V3
E682C201V3
E682D401V3

Nominale
stroomsterkte

Binnenafmetingen

50 A
100 A
200 A
400 A

10 mm
10 mm
25 mm
33 mm
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PowerLogic BCPM

Afmetingen en aansluiting
Afmetingen PowerLogic BCPM

CTs met deelbare kern
D
C

B

E

C

E

D

B

C

BCPMSCCT1 100 A
A = 39 mm
B = 20 mm
C = 16 mm
D = 40 mm
E = 53 mm

A

D
B

BCPMSCCT0 50 A
A = 26 mm
B = 11 mm
C = 10 mm
D = 23 mm
E = 40 mm

A

A

E

BCPMSCCT3 200 A
A = 39 mm
B = 32 mm
C = 32 mm
D = 64 mm
E = 71 mm

PB86183_1

PE86286

Afmetingen stroomtransformator met vaste kern

1/3 V LS CT-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

Middelgrote vormfactor
400/600/800 A
A = 125 mm
B = 73 mm
C = 62 mm
D = 30 mm
E = 132 mm
F = 151 mm

Grote vormfactor
800/1000/1200/
1600/2000/2400 A
A = 125 mm
B = 139 mm
C = 62 mm
D = 30 mm
E = 201 mm
F = 151 mm
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Afmetingen en aansluiting
Afmetingen PowerLogic BCPM

211 mm

PE86286

1.0”
(26 mm)

2.75”
(70 mm)

1.0”
(26 mm)

146 mm
122 mm

4.6”
(117 mm)
PowerLogic BCPM adapterkaart (één kaart per 21
stroomtransformatoren met deelbare kern)

184 mm
228 mm

PE86183

516 mm
1.3”
33 mm

1.1”
28 mm

Gleuf:
7 x 13 mm

3/4" optie, 21 CTs

2.0”
50 mm

0.8”
20 mm
10 mm
opening

19 mm in het
midden

PE86183

635 mm
1.2”
30 mm

Gleuf:
7 x 13 mm

1" optie, 21 CTs

12.1”
(307 mm)
5.9”
(150 mm)

1.2”
31 mm

2.0”
50 mm

0.8”
20 mm

12.8”
(325 mm)

10 mm
opening

13.9”
(353 mm)

26 mm in het
midden

399 mm
2.0”
50 mm

8.9”
(225 mm)

10.0”
(253 mm)

18 mm optie, 21 CTs

1.3”
32 mm

21.2”
0,9 mm

8.2”
(210 mm)

10 mm
opening

2.8”
(71 mm)

PowerLogic BCPME afmetingen

18 mm in het
midden
417 mm

1.7”
43 mm
18 mm optie, 18 CTs

1.3”
32 mm

21.2”
0,9 mm
10 mm
opening

18 mm in het
midden

312 mm
1.7”
43 mm
18 mm optie, 12 CTs

1.3”
32 mm

21.2”
0,9 mm
10 mm
opening

18 mm in het
midden

68

060-069_BCPM.indd 68

6/10/14 11:37

Multicircuitmetingen

PowerLogic BCPM

Afmetingen en aansluiting
Details voor montage van PowerLogic BCPM met CT-strips met vaste kern

Monitoring van
leidingnetten
(CT’s apart besteld)

Monitoring van circuits
4 CT-strips voor
monitoring van 84 circuits

Omvormers (1/3 Vac)

BCPM PCB

Details voor montage van PowerLogic BCPM met CT-strips met deelbare kern

1/3 Vac deelbare CT
voor hoofdmeting

50 A of 100 A deelbare CT
voor aftakking

Voorbeeld:
42 CT voorbeeld
Printed Circuit Board

Lintkabel
Adapter kaart

69

060-069_BCPM.indd 69

6/10/14 11:37

Meetcentrales

PowerLogic ION6200
Functies en eigenschappen

PE86127

De PowerLogic ION6200 meter biedt uitstekende kwaliteit, veelzijdigheid en
functionaliteit in een betaalbaar en ultra-compacte behuizing. De meter is eenvoudig
te gebruiken en heeft een groot, helder LED-display voor een uitstekende
afleesbaarheid bij slechte verlichting.
Dit veelzijdige apparaat heeft vier-kwadrant vermogen, vraag, energie,
vermogensfactor en frequentie meetmogelijkheden en kan eenvoudig worden
bedraad en bevestigd. Het biedt een uitstekende opstapmogelijkheid waarmee
u kunt beginnen en gaandeweg functies kunt toevoegen.
Met de ION6200-meter kunt u de functionaliteit ter plaatse upgraden door de basis
unit te activeren. In plaats van een groot assortiment voorgeconfigureerde meters
kunt u naar wens elke meter functionaliteit voor specifieke toepassingen aanpassen.

PowerLogic ION6200

Toepassingen
bb Klasse 0.5S metingen en submetingen
bb Vervanging van meerdere analoge meters
bb Basismetingen
bb Kostentoewijzing
bb Substationcontrole

Eigenschappen
Goed zichtbaar display
De ION6200 geeft alle basis elektrische parameters weer op een helder LED-display
via twaalf cijfers.
MegaWatt-optie
De MegaWatt-optie geeft alle vermogens- en energiewaarden in miljoenen weer
(ofwel megawatts) en de volts in duizenden (kilovolt), met een andere voorplaat dan
de standaardmeter, met labels voor kV, MW, MVA, Mvar, MWh, MVAh en Mvarh.
Complete communicatie
Optionele RS485-poort met standaard Modbus RTU en ION compatibel protocol;
datasnelheden van 1200 bps tot 19200 bps.
Modulariteit
Dankzij de modulaire opbouw kan de ION6200 achteraf gemonteerd worden, zodat
er kosten bespaard worden, dankzij de lage initiële investering die op basis van uw
toekomstige behoeften opgewaardeerd kunnen worden.
Gebruiksvriendelijk
Snel te configureren via display of software: de gratis configuratiesoftware en het
heldere, goed afleesbaar LED-display maken de ION6200 uitermate
gebruiksvriendelijk.
Nauwkeurigheidscertificatie
Deze meter biedt een nauwkeurigheid van IEC 60687 Klasse 0.5S voor gebruik als
tariefmeter.
Flexibele architectuur
Gepatenteerde ION®-technologie voor een modulaire, flexibele architectuur die door
de gebruiker geprogrammeerd kan worden. De technologie maakt op unieke wijze
complexe monitoring- en controlfuncties mogelijk en kan worden aangepast aan
nieuwe behoeften, zodat de technologie nooit veroudert.
Meerdere installatiemogelijkheden
Ondersteunt eenfase, driefase configuraties in ster en driehoek.
Referentie
PowerLogic ION6200-meters
PowerLogic ION6200

M6200

Raadpleeg pagina 73 voor onderdeelnummerbeschrijvingen en opties.
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PowerLogic ION6200

Meetcentrales

PE86079

Functies en eigenschappen

1

2

3

4

5

Keuzelijst

ION6200
Standaard

Algemeen

6
Gebruik in LS- en HS-net
Nauwkeurigheid in stroom / spanning(1)
Nauwkeurigheid in vermogen / energie
Aantal metingen per periode

ION6200
EP 1*

ION6200
EP 2*

(N)

(P)

(R)

b

b

b

0,3%
0,5%
64

0,3%
0,5%
64

0,3%
0,5%
64

b

b
b
b

b
b
b
b
b
b

Momentele RMS-waarden
Stroom- en spanning(2)
Frequentie
Actief vermogen
Reactief en schijnbaar
vermogen
Power factor

Totaal
per fase
Totaal
per fase

-

Totaal
per fase

-

b
-

b
b

Energiewaarden
Actieve energie(3)
Reactieve, schijnbare energie(3)

b
b

-

b

-

b

-

b
b
b
b

-

-

b

b
b

b
b

b
b

400/690

400/690

400/690

b
b
b

b
b
b

b
b
b

-

Verbruikswaarden
Stroom
Actief vermogen
1
2
3
4
5
6

Stroomtransformatoraansluitingen
COM1-poort
Voedingsaansluiting
D2: Vorm A digitaal uit
Spanningsingangen
D1: Vorm A digitaal uit

Reactief en schijnbaar
vermogen

Huidige & max.
Huidig
Max.
Huidig & max.

b

Metingen van de energiekwaliteit
Harmonische vervorming(2) Stroom,
spanning

Display en ingangen/uitgangen
LED-display
Pulsuitgang
Directe spanningsaansluiting (Vac)

Communicatie
RS485-poort
ION-compatibiliteit
Modbus RTU-protocol

(*) EP = Enhanced package (uitgebreide meetmogelijkheden).
(1) Alleen voor L-N. L-L = 0,5% afleesnauwkeurigheid.
(2) Sommige waarden zijn niet beschikbaar als de spanningstand is ingesteld op delta of delta
direct.
(3) Extra energiewaarden beschikbaar bij standaard en EP1-modellen door pulsuitgang.
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PowerLogic ION6200
Functies en eigenschappen
Elektrische eigenschappen

PE86127

Meettype

PowerLogic ION6200

Werkelijke rms elektrische parameters
Tot 64 metingen/cyclus
Meetnauw- Stroom ≥ 5% van hele schaal: 0,3% aflezing
keurigheid
≥ 5% van hele schaal 0,3% aflezing + 0,05% hele schaal
I4 afleiding
0,6% aflezing + 0,05% hele schaal
Spanning
L-N 0,3% aflezing, L-L 0,5% aflezing
Stroom
IEC 60687 Klasse 0.5
ANSI 12.20 Klasse 0.5
Frequentie
0,1% aflezing
Vermogensfactor
1,0% aflezing
Energie
IEC 60687 Klasse 0.5
ANSI 12.20 Klasse 0.5
Harmonische vervorming
Totale harmonische vervorming + 1,0%
Gemeten spanning(1)
Eigen60 - 400 LN (103,5 - 690 LL) Vac RMS (3-fase)
schappen
60 - 400 LN Vac (1-fase)
spannings- Meetbereik
60 - 400 LN Vac
ingangen Impedantie
2 MW /fase
Ingangen
V1, V2, V3, Vref
Overbelasting
1500 Vac RMS continu
Diëlektrische weerstand
>3250 Vac RMS; 60 Hz gedurende 1 minuut
Nominale ingangen(1)
Eigen5 A nominaal /10 A hele schaal RMS
schappen
(+20% overbereik met totale nauwkeurigheid,
stroomin300 V RMS naar aarde)
gangen
Toegelaten overbelasting
120 A RMS gedurende 1 seconde,

Voeding

Opstart stroom
Belasting
Ingangen
Diëlektrische weerstand
AC
DC

Ingang/
uitgangen

Digitale uitgangen

RS485-poort

niet-herhalend
0,005 A RMS
0,05 VA (typisch) bij 5 A RMS
I1, I2, I3
3000 V RMS gedurende 1 minuut
Norm: 100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz
480 V: 480 Vac +/- 5%, 60 Hz
Norm: 110 - 300 Vdc
Lage spanning DC: 20 - 60 Vdc
2 optisch geïsoleerde digitale uitgangen voor
KY-pulsering of regeling
Max. toegestane stroom: 150 mA
Max. spanning: 200 V
Max. stroom: 150 mA
Optisch geïsoleerd

Mechanische eigenschappen
Gewicht
Beschermingsgraad (IEC60529)
Afmetingen

0,68 kg (verzending)
Meter met display: voorkant IP65, achterkant IP30;
Omzetter (geen ingebouwd display): IP30
Extern display: voorkant IP65; achterkant IP30
Geïnstalleerde diepte onderstel apparaat:
106,7 x 106,7 x 40,6 mm
Extern display: 106,7 x 106,7 x 22,9 mm

Omgevingsbestendigheid
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
Relatieve luchtvochtigheid
Vervuilingsgraad
Installatiecategorie
Elektromagnetische compatibiliteit
Elektrostatische ontladingen
Ongevoeligheid voor uitgestraalde velden
Ongevoeligheid voor transiënten
Ongevoeligheid voor pieken
Geleide immuniteit
Elektromagnetische compatibiliteit voor
industriële omgevingen

-20°C tot 70°C omgevingstemperatuur
-40°C tot 85°C
5% tot 95% niet-condenserend
2
III (distributie)
IEC 61000-4-2 (EN61000-4-2/IEC801-2)
IEC 61000-4-3 (EN61000-4-3/IEC801-3)
IEC 61000-4-4 (EN61000-4-4/IEC801-4)
IEC 61000-4-5 (EN61000-4-5/IEC801-5)
IEC 61000-4-6 (EN61000-4-6/IEC801-6)
IEC 61000-6-2

Veiligheid
cUL volgens CSA C22.2 nr. 1010-1
IEC1010-1 (EN61010-1)
UL 3111-1

Communicatie
RS 485-poort

Tot 19 200 bps, Modbus RTU, ION compatibel
protocol

Display eigenschappen
Helder LED-display

19 mm hoge cijfers
Weergave van alle normale elektrische parameters
Eenvoudige instelling van veel gebruikte
configuratieparameters
Beveiliging met wachtwoord van instelparameters
Wachtwoordbeveiliging voor reset op aanvraag

(1) D
 e meteringangen kunnen worden gebruikt met spanningstransformators met ondergeschikte systemen, met een nominaal vermogen tussen 50 Vac en 347 Vac +25%. Gebruik
stroomtransformators die voldoen aan de elektrische veiligheidsreglementen in uw regio.
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PowerLogic ION6200
Functies en eigenschappen
Referenties
Item

Beschrijving

Type

M6200

ION6200 Meterkit: ION6200 basis unit, optiekaart en
voeding

2

Uitvoering

A0
R1

Geïntegreerd display
(TRAN) model met DIN-rail bevestiging, extern display en
kabel van 14 voet (RJ11, 6 geleiders, maat 26).
(TRAN) model met DIN-rail bevestiging, extern display en
kabel van 6 voet (RJ11, 6 geleiders, maat 26).
(TRAN) model met DIN-rail bevestiging, extern display en
kabel van 30 voet (RJ11, 6 geleiders, maat 26).
(TRAN) model met DIN-rail bevestiging (comms- of
pulsuitgangen benodigd)
10 A stroomingangen (12 A max.)
Automatische instelling (57-400 Vac L-N / 99-690 Vac L-L)
Gekalibreerd voor 50 Hz of 60 Hz-systemen
Geen communicatie
Enkele RS485-poort (ondersteunt Modbus RTU-protocol en
ION-compatibel PML-protocol)
Geen I/O
Deze optie activeert de twee 'Vorm A' digitale uitgangen
voor kWh, kVARh pulsen
Geen hardwarevergrendeling (opstelling heeft
wachtwoordbeveiliging)
Wachtwoordbeveiliging met hardware vergrendeling
Standaardmeetwaarden (Volt/Ampère per fase en
gemiddeld)
Uitgebreid pakket 1 (standaardmeetwaarden plus energie/
vermogenstotaal, frequentie, totale vermogensfactor,
neutrale stroom)
Uitgebreid pakket 2 (alle meetwaarden)

PE86080

Code

1

Voorbeeld artikelnummers
Type
Uitvoering
Stroomtransformatoraansluitingen
Spanningsingangen
Voeding
Frequentie
Communicatie
In- en uitgangen
Beveiliging
Meetmogelijkheden

PE86081

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

R2
R3
T1
3
4
6
7

Stroomingangen
Spanningsingangen
Frequentie
Communicatie

A
0
0
Z0
A0

8

I/O-opties

A
B

9

Beveiliging

0

10 Meetmogelijkheden

2
N
P

R
Voeding
Voeding

P620PB Standaard insteekbare voeding (100-240 Vac / 50-60 Hz of
110-300 Vdc)
P620PC Lage spanning DC insteekbare voeding (20 - 60 Vdc)
P620PD 480 V voeding (480 Vac, 60 Hz)
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PowerLogic ION6200
Functies en eigenschappen
MegaWatt-opties

PE86082

MegaWatt-optie op basis unit met geïntegreerd display.

M0

MegaWatt-optie op (TRAN) model met DIN-rail bevestiging, extern display en N1
kabel van 14 voet (4,26 m) (RJ11, 6 geleiders, maat 26).
MegaWatt-optie op (TRAN) model met DIN-rail bevestiging, extern display en N2
kabel van 6 voet (1,82 m) (RJ11, 6 geleiders, maat 26).
MegaWatt-optie op (TRAN) model met DIN-rail bevestiging, extern display en N3
kabel van 30 voet (9,14 m) (RJ11, 6 geleiders, maat 26).

Optieskaart
PE86083

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Standaardmeetwaarden
Uitgebreid pakket 1
Uitgebreid pakket 2
Standaardmeetwaarden, twee pulsuitgangen
Uitgebreid pakket 1, twee pulsuitgangen
Uitgebreid pakket 2, twee pulsuitgangen
Standaardmetingen, RS485
Uitgebreid pakket 1, RS485
Uitgebreid pakket 2, RS485
Standaardmeetwaarden, twee pulsuitgangen, RS485
Uitgebreid pakket 1, twee pulsuitgangen, RS485
Uitgebreid pakket 2, twee pulsuitgangen, RS485

Z0A0N
Z0A0P
Z0A0R
Z0B0N
Z0B0P
Z0B0R
A0A0N
A0A0P
A0A0R
A0B0N
A0B0P
A0B0R

Remote modular display (RMD)
Type
Displaytype

Kabellengte

Standaarddisplay
MegaWatt-optie - voor gebruik met (TRAN) model basis unit
met MegaWatt-optie
Geen kabel
Kabel van 14 voet (4,26 m) voor aansluiting van het externe
display op de ION6200 basis unit
Kabel van 6 voet (1,82 m) voor aansluiting van het externe
display op de ION6200 basis unit
Kabel van 30 voet (9,14 m) voor aansluiting van het externe
display op de ION6200 basis unit

M620D
R
N
0
1
2
3

Kabels voor extern modulair display
Kabel van 14 voet (4,26 m ) voor aansluiting van het externe display op de
ION6200 basis unit
Kabel van 6 voet (1,82 m) voor aansluiting van het externe display op de
ION6200 basis unit
Kabel van 30 voet (9,14 m) voor aansluiting van het externe display op de
ION6200 basis unit

P620C1
P620C2
P620C3
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Afmetingen en aansluitingen

PE86085

PE86084

ION6200 geïntegreerd model, afmetingen

PE86087

PE86086

ION6200 TRAN-model (zonder display), afmetingen

PE86085

PE86088

ION6200 RMD (extern display), afmetingen
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Afmetingen en aansluitingen

PE86089

Bevestiging van geïntegreerd model - ANSI 4” (4 1/2” schakelbord)
85,7 mm
4,67 mm
diameter

101,6 mm
diameter

schroef en
sluitring
85,7 mm

bevestigingsoppervlak

Bevestiging van geïntegreerd model - DIN 96
PE86090

schroeven passen
in hoeken; gaten
zijn niet benodigd

92 x 92 mm

PE86091

Bevestiging van TRAN-model
RMD-poort wijst
omhoog
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Power Meter serie PM3200
Functies en eigenschappen

PB108433

De PowerLogic Power Meter PM3200 series biedt basis tot geavanceerde
meetfunctionaliteiten. Dankzij de compacte afmeting en de DIN-rail montage, kan de
PM3200 de net- en toevoerstromen in kleine electrische installaties controleren.
In combinatie met stroom- en spanningstransformatoren, kunnen deze meters 2, 3
en 4 draadssystemen controleren. Het grafische display heeft een intuïtieve manier van
navigeren wat een eenvoudige toegang tot belangrijke parameters mogelijk maakt.

PB108435

Power Meter Serie PM3200

Power Meter Serie PM3255

Er bestaan vier versies met basis of geavanceerde functionaliteiten:
bb PM3200
v Elektrische parameters I, In, U, P, Q, S, E, PF, Hz
v Vermogens- en stroomvraag
v Min./max.
b PM3210
v Elektrische parameters I, In, U, P, Q, S, E, PF, Hz, THD
v Vermogens- en stroomvraag, piekvraag
v Min./max.
v 5 alarmen met tijdstempel
v kWh-pulsuitgang
b PM3250
v Elektrische parameters I, In, U, P, Q, S, E, PF, Hz, THD
v Vermogens- en stroomvraag, piekvraag
v Min./max.
v 5 alarmen met tijdstempel
v LED voor communicatiefunctie
v RS485-poort voor Modbus-communicatie
b PM3255
v Elektrische parameters I, In, U, P, Q, S, E, PF, Hz, THD
v Vermogens- en stroomvraag en piekvraag
v Min./max. en 15 alarmen met tijdstempel
v LED voor communicatiefunctie
v Beheer van max. 4 tarieven
v 2 digitale ingangen, 2 digitale uitgangen
v Geheugen voor laadprofiel (vraag 10 tot 60 mn)
v RS485-poort voor Modbus-communicatie
Innovatief ontwerp: intelligente en eenvoudige meters
bb Eenvoudig te installeren door paneelbouwers
bb Eenvoudig in bedrijf te stellen door aannemers en installateurs
bb Eenvoudig te bedienen door de eindgebruikers

Toepassingen
Kostenbeheer

bb Factuurcontrole
bb Subfacturering, inclusief WAGES-overzicht
bb Kostentoewijzing, inclusief WAGES-overzicht

Netwerkbeheertoepassingen

bb Paneelinstrumentatie
bb Tot 15 interne alarmen met tijdstempel om gebeurtenissen te controleren
bb Eenvoudige integratie in PLC-systeem door in- en uitgangen.

Marktsegmenten

bb Gebouwen
bb Industrie
bb Datacenters en netwerken
Voorkant van de meter
1 Aansluiting voeding
2 Display met witte achtergrondverlichting
3 Knipperend geel lampje (voor nauwkeurigheidscontrole)
4 Pulsuitgang voor overdracht op afstand (PM3210)
5
Annuleren
6
Bevestigen
7
Omhoog
8
Omlaag

Prestatie

Ref.nr.

PM3200 basic power meter

Metermodel en beschrijving

Basic Power Meter

METSEPM3200

PM3210 Power Meter met pulsuitgang

Vermogens-, stroom-,
THD-, piekvraag

METSEPM3210

PM3250 Power Meter met RS485-poort

Vermogens-, stroom-,
THD-, piekvraag

METSEPM3250

PM3255 Power Meter met 2 pulsuitgangen en
2 pulsingangen met RS485-poort

Vermogens-, stroom-,
METSEPM3255
TDH-, piekvraag, geheugen
voor laadprofiel
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Power Meter serie PM3200

PB108434

Functies en eigenschappen

Eigenschappen
Prestatienorm

PM3200-serie
PM3200

PM3210

PM3250

PM3255

b

b

b

b

b

b

b

b

Aantal metingen per cyclus

32

32

32

32

Stroomtrafo ingang 1 A/5 A

b

b

b

b

Spanningstrafo ingang

b

b

b

b

Aantal tarieven

4

4

4

4

Meertalig display met
achtergrondverlichting

b

b

b

b

IEC61557-12 PMD/Sx/K55/0.5

Algemeen
Gebruik in LS- en HS-net

Power Meter Serie PM3210

Efficiënte meting van momentwaarden
Stroom, spanning, per fase en
gemiddeld

b

b

b

b

Actief, reactief, schijnbaar vermogen
Totaal en per fase

b

b

b

b

Arbeidsfactor Totaal en per fase

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

Meting van de energieën
Actieve, reactieve en schijnbare
energie; import en export

Vraagwaarde
Vraag naar stroom, vermogen (actief,
reactief, schijnbaar); aanwezig
Vraag naar stroom, vermogen (actief,
reactief, schijnbaar); piek

Meting van de energiekwaliteit
THD Stroom en spanning

Registratie van gegevens
Min./max. van de directe waarden

b

b

Vermogenslog (gevraagd)

b

Verbruikslog (dag, week, maand)

b

5

Alarmen met tijdstempel

5

0/1

Digitale ingangen/digitale uitgangen

15
2/2

Communicatie
RS485-poort

b

b

Modbus protocol

b

b

Connectiviteitsvoordelen
Programmeerbare digitale invoer

Extern control signaal voor tarieven (4 tarieven)
Externe reset van deelteller
Externe status (bijv. contact status)
Verzameling WAGES-pulsen

Programmeerbare digitale uitvoer

Alarm (PM3255)
kWh-pulsen

Grafisch LCD-display

Grafisch display met achtergrondverlichting maakt
intelligente navigatie mogelijk naar relevante
informatie, in verschillende talen

Communicatie

Modbus-RS485
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Power Meter serie PM3200
Functies en eigenschappen

Eigenschappen
Meettype

PM3200-serie
Effectieve waarde tot de 15e harmonische op
driefase (3P, 3P + N) en eenfase AC-systemen 32
metingen per cyclus

Meetnauwkeurigheid
Stroom met x/5 A CT’s

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

Stroom met x/1A CT’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)

Arbeidsfactor

+/-0,005 van 0,5 A tot 6 A met x/5 A CT’s;
van 0,1 A tot 1,2 A met x/1 A CT’s
Klasse 0.5

Actief/schijnbaar vermogen met
x/5 A CT’s
Actief/schijnbaar vermogen met
x/1A CT’s
Reactief vermogen

Klasse 1
Klasse 2

Frequentie

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

Actieve energie met x/5 A CT's

IEC62053-22 Klasse 0.5 s

Actieve energie met x/1A CT's

IEC62053-21 Klasse 1

Reactieve energie

IEC62053-23 Klasse 2

Gegevensupdate snelheid
Gemeten spanning

50 V tot 330 Vac (direct / VT secundair fase-N)
80 V tot 570 Vac (direct / VT secundair fase-fase)
tot 1 MVac (met externe VT)

Frequentiebereik

45 Hz tot 65 Hz

Eigenschappen stroomingangen
Stroomtrafo primair

Instelbaar van 1 A tot 32767 A

Stroomtrafo secundair

1 A of 5 A

Meetbereik met x/5 A CT's

0,05 A tot 6 A

Meetbereik met x/1A CT's

0,02 A tot 1,2 A

Toegelaten overbelasting

10 A continu, 20 A voor 10 s/uur

Eigenschappen voeding
AC
DC

100/173 tot 277/480 Vac (+/-20%), 3W/5VA; 45 Hz tot
65 Hz
100 tot 300 Vdc, 3 W

Ingangen
Digitale ingangen (PM3255)

11 tot 40 Vdc, 24 Vdc nominaal,
<= 4 mA maximale last, 3,5 kV rms isolatie

Uitgangen
Digitale uitgang (PM3210)

Optocoupler, polariteitgevoelig, 5 tot 30 V, 15 mA max.,
3,5 kV rms isolatie

Digitale uitgangen (PM3255)

Solid state relais, polariteitongevoelig, 5 tot 35 V,
50 mA max. 50 ohm max.,
3,5 kV rms isolatie
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Functies en eigenschappen
Eigenschappen (vervolg)

PM3200-serie

Mechanische eigenschappen
Gewicht

0,26 kg

Beschermingsgraad (IEC60529)

IP40 voorpaneel, IP20 meter

Afmetingen

90 x 95 x 70 mm

Omgevingsbestendigheid
Bedrijfstemperatuur

-25ºC tot +55ºC

Opslagtemperatuur

-40ºC tot +85ºC

Vochtigheidsgraad

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

Vervuilingsgraad

2

Installatiecategorie

III, voor distributiesystemen tot 277/480 Vac

Diëlektrische weerstand

Volgens IEC61010-1, dubbel geïsoleerd voorkant
display
Max. 3000 m

Hoogte

Elektromagnetische compatibiliteit
Ongevoeligheid voor elektrostatische
ontladingen
Ongevoeligheid voor uitgestraalde,
radiofrequente, elektromagnetische
velden

Niveau IV (IEC61000-4-2)

Ongevoeligheid voor snelle elektrische
transiënten
Ongevoeligheid voor stootspanningen

Niveau IV (IEC61000-4-4)
Niveau IV (IEC61000-4-5)

Geleide immuniteit

Niveau III (IEC61000-4-6)

Ongevoeligheid voor magnetische
velden bij netfrequentie
Geleide en uitgestraalde emissies

0,5 mT (IEC61000-4-8)

Niveau III (IEC61000-4-3)

Klasse B (EN55022)

Veiligheid
CE volgens IEC61010-1 (1)

Communicatie
RS485-poort

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

Display-eigenschappen
Afmetingen

43 x 34,6 mm

Resolutie

128 x 96

Standaardnaleving
IEC61557-12, EN61557-12
IEC61010-1, UL61010-1
IEC62052-11, IEC62053-21, IEC62053-22,
IEC62053-23
EN50470-1, EN50470-3
(1) Bescherming door dubbele isolatie
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Installatie en aansluiting

PB105302

Afmetingen PM3200-serie

Eenvoudige installatie van de PM3200-serie
PB105446

PM3200 boven- en onderkap

Klik

PB105445

Voorbeelden van bedradingsdiagrammen voor digitale uitgang en digitale ingang
(pulsuitgang)

Opmerking: Deze bedradingsdiagrammen zijn slechts
voorbeelden. Voor meer informatie, raadpleeg de
instructiebladen en handleidingen voor deze producten.
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Installatie en aansluiting

Bedradingsdiagram voor de Modbus-communicatie
PB108448

Opmerking: Deze bedradingsdiagrammen zijn slechts
voorbeelden. Voor meer informatie, raadpleeg de
instructiebladen en handleidingen voor deze producten.

Bescherming (geschikt voor de kortsluitstroom
op het aansluitingspunt)

PB105325

Voorbeelden van bedradingsdiagrammen van de PM32xx-serie - eenfase
Enkelfase, 2-draads
aansluiting L-N

Enkelfase, 2-draads
aansluiting L-L

Enkelfase, 3-draads
aansluiting L-L-N

Kortsluiting van het schakeltoestel

Enkelfase 4-draads aansluiting Multi L met N

2 Stroomtrafo's

3 Stroomtrafo's

Opmerking: Deze bedradingsdiagrammen zijn slechts
voorbeelden. Voor meer informatie, raadpleeg de
instructiebladen en handleidingen voor deze producten.
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Installatie en aansluiting

Voorbeelden van bedradingsdiagrammen van de PM32xx-serie - driefase zonder
spanningstrafo's

Kortsluiting van het schakeltoestel

Driefase, 3-draads aansluiting
PB105326

 escherming (geschikt voor de kortsluitstroom
B
op het aansluitingspunt)

1 Stroomtrafo
(Gelijkmatige belasting)

2 Stroomtrafo's

3 Stroomtrafo's

2 Stroomtrafo's (voor 3-draads
gelijkmatige belasting)

3 Stroomtrafo's

PB105329

Driefase, 4-draads aansluiting

1 Stroomtrafo
(Gelijkmatige belasting)

Voorbeelden van bedradingsdiagrammen van de PM32xx-serie - driefase met
spanningstrafo's
PB105327

Driefase, 3-draads aansluiting

2 Spanningstrafo's,
1 Stroomtrafo (voor
Gelijkmatige belasting)

2 Spanningstrafo's,
2 Stroomtrafo's

2 Spanningstrafo's,
3 Stroomtrafo's

PB105328

Driefase, 4-draads aansluiting

3 Spanningstrafo's,
1 Stroomtrafo (Gelijkmatige
belasting)

3 Spanningstrafo's,
2 Stroomtrafo's (voor 3-draads
gelijkmatige belasting)

3 Spanningstrafo's,
3 Stroomtrafo's

Opmerking: Deze diagrammen zijn slechts voorbeelden. Voor meer informatie, raadpleeg de
instructiebladen en handleidingen voor deze producten.
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Power Meter serie PM200
Functies en eigenschappen

PE86156

De PowerLogic Power Meter serie PM200 is een eenvoudig te gebruiken en
kosteneffectieve meter die de basismeetfuncties voor het bewaken van een
elektrische installatie biedt. De compacte meter van 96 x 96 mm bewaakt alle drie de
fasen van spanning en stroom tegelijk. Energie- en belastingsmetingen bieden de
nodige informatie voor het meten en bewaken van energiekosten.
De PM200 is voorzien van een makkelijk af te lezen LCD-scherm met
achtergrondverlichting en een reflectiewerende laag. Het toestel biedt een intuïtieve
interface met contextafhankelijke navigatiemenu’s. Overzichtsschermen en
staafdiagrammen zorgen voor een goed overzicht van de systeemstatus. Het
standaardscherm bevat de werkelijke waarden van energie en stroom per fase. Het
energie-overzichtsscherm bevat de totale werkelijke, blinde en schijnbare energie.
Het belastingsoverzichtsscherm bevat de werkelijke, blinde en schijnbare belasting.
De overzichtsschermen voor stroombelasting en spanning bevatten de waarden per
fase. Deze zijn nodig voor een goed inzicht in de prestaties en belasting van de
circuits.
Vooraanzicht PM200

De Power Meter serie PM200 is verkrijgbaar in drie uitvoeringen:
bb PM200, basisuitvoering;
bb PM200P, basisuitvoering met twee pulsuitgangen voor energiemeting;
bb PM210, basisuitvoering met een RS485-poort voor Modbus-communicatie.

Toepassingen
bb OEM-toepassingen;
bb Paneelinstrumentatie;
bb Toepassingen met beperkte ruimte;
bb Afstandsbewaking van een elektrische installatie;
bb Kostentoewijzing / factuurcontrole van nutsvoorzieningen;
bb Toepassingen met druk op kosten.

Eigenschappen
Compact
Dankzij de montagediepte van slechts 50 mm is de PM200 serie het perfecte
ruimtebesparende product.
Groot, makkelijk af te lezen scherm
Overzichtsschermen voor stroom, spanning, energie en belasting op een groen
scherm met achtergrondverlichting en een reflectiewerende laag.
Staafdiagrammen
Grafische weergave van de systeembelasting en de uitgangen (PM200P) zorgen
voor een goed overzicht van de systeemstatus.
Eenvoudig te bedienen
Intuïtieve navigatie met contextafhankelijke menu’s voor optimaal gebruiksgemak.
Modbus-communicatie en digitale uitgangen
De PM210 biedt standaard Modbus-communicatie. De PM200P is voorzien van
twee
geïntegreerde digitale uitgangen.
IEC 62053-21 Klasse 1 voor actieve energie
Nauwkeurige meting voor kostentoewijzing.
Directe aansluiting voor het meten van spanningsingangen
Geen externe PT’s benodigd voor spanningen van max. 480 Vac (L-L).
Eenvoudig te installeren
Gebruikt slechts twee klemmen. Geen gereedschap nodig.

Referenties
Ref.nr.
Power Meter PM200 met basismetingen, belasting en overzichtsschermen
Power Meter PM200 met basismetingen, belasting en overzichtsschermen, plus
twee digitale uitgangen
Power Meter Pm210 met basismetingen, belasting en overzichtsschermen, plus
een RS485-communicatiepoort

PM200MG
PM200PMG
PM210MG
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Power Meter serie PM200
Functies en eigenschappen

DB101047

1

Eigenschappen

PM200-serie

Algemeen
Gebruik van LV- tot HV-voedingssystemen
Stroom- en spanningsnauwkeurigheid
Nauwkeurigheid actief en blind vermogen
Nauwkeurigheid actieve energie
Nauwkeurigheid blinde energie
Samplingsnelheid (samples/cyclus)

PM200

PM200P

PM210

b

b

b

0,5%
1%
1%
2%
32

0,5%
1%
1%
2%
32

0,5%
1%
1%
2%
32

Efficiënte meting van momentwaarden

DB101048

3

4

Stroom, spanning, frequentie
Actief, blind, schijnbaar
Totaal
vermogen

b
b

b
b

b
b

Arbeidscoëfficient

Totaal

b

b

b

Totaal

b

b

b

Parametreerbare accumulatiemodus

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b
b

b
b

b
b

-

2

-

-

-

2-draads
b

Energiewaarden

5

Actief, blind, schijnbare
energie

Belastingswaarden
Stroom
Actief, blind, schijnbaar
vermogen

Aanwezige en
max. waarden
Aanwezige en
max. waarden

Scherm en uitgangen
Groen LCD met achtergrondverlichting
IEC- of IEEE-menimodus
Digitale uitgangspuls
2

6

Power Meter serie PM200

Communicatie
RS485-poort (één poort)
Modbus RTU-protocol

1 Bevestigingspunten op de meter
2	RS485-communicatie (PM210) of
2 pulsuitgangen (PM200P)
3 Heartbeat-lampje
4 Aansluiting voeding
5 Aansluitingen spanning
6 Aansluitingen stroomtransformatoren
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PB100710

Eigenschappen (vervolg)
Elektrische eigenschappen
Type meting

Meetnauwkeu- Stroom en spanning
righeid*
Voeding

Werkelijke rms tot 15e harmonischen op één of
driefasige (3P, 3P + N) AC-systemen, 32 samples
per cyclus
0,5% van aflezing van 20% tot 120%
1%

Frequentie

+0,01 Hz van 45 tot 65 Hz

Actieve energie

IEC 62053-21 Klasse 1

Blinde energie

IEC 62053-23 Klasse 2

Gegevensupdate snelheid

1s

Ingangsspanning

Gemeten spanning

10 tot 480 Vac (rechtstreeks Ph-Ph)
10 tot 277 Vac (rechtstreeks Ph-N)
0 tot 1600 kVac (met externe VT)

Metingsoverbereik

1,2 Un

Impedantie

2 MΩ (Ph-Ph) / 1 MΩ (Ph-N)

Achteraanzicht van Power Meter serie PM200

Frequentiebereik
Ingangsstroom Vermogen

Primair

45 tot 65 Hz
Regelbaar van 5 A tot 32767 A

Secundair 5 A te beginnen bij 10 mA

Bedieningsvermogen

Metingsingangsbereik

0 tot 6 A

Toegelaten overbelasting

10 A continu
50 A gedurende 10 seconden per uur

Impedantie

< 0,12 Ω

Belasting

< 0,15 VA

AC

115 tot 415+10% Vac, 5 VA; 50 tot 60 Hz

DC

125 tot 250 ±20% Vdc, 3 W

Doorstroomtijd

100 ms at 120 Vac

Mechanische eigenschappen
Gewicht
IP-beschermingsgraad (IEC 60529)

0,37 kg
Ontworpen voor IP52 frontaal scherm,
IP30-meterlichaam

Afmetingen

96 x 96 x 69 mm (meter met scherm)
96 x 96 x 50 mm (montagediepte)

Omgevingsbestendigheid
Omgevingstemperatuur
Opslagtemperatuur

Meter
Scherm
Meter + scherm

0 °C tot +60 °C
-10 °C tot +50 °C
-40 °C tot +85 °C

Luchtvochtigheid

5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid bij
50 °C (zonder condensatie)

Verontreinigingsgraad
Metingscategorie (spanningsingangen en
bedieningsvermogen)

2
CAT III, voor distributiesystemen tot
277 V Ph-N / 480 Vac Ph-Ph

Doorslagvastheid
Hoogte

EN 61010, UL508
3000 m

Elektromagnetische compatibiliteit
Elektrostatische ontladingen
Immuniteit voor uitgestraalde velden
Immuniteit voor snelle transitoire stromen
Immuniteit voor pulsgolven
Geleide immuniteit
Immuniteit voor elektromagnetische velden

Niveau III (IEC 61000-4-2)
Niveau III (IEC 61000-4-3)
Niveau III (IEC 61000-4-4)
Niveau III (IEC 61000-4-5)
Niveau III (IEC 61000-4-6)
Niveau III (IEC 61000-4-8)

Immuniteit voor spanningsdalingen
Geleide en uitgestraalde emissie

Niveau III (IEC 61000-4-11)
e commerciële omgeving / FCC deel 15
Klasse B EN 55011
IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3

Harmonische
Flikkeremissie

86
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Afmetingen en installatie
Eigenschappen (vervolg)
Veiligheid
Europa

CE volgens IEC 61010-1

V.S. en Canada

UL508

Communicatie
RS485-poort (PM210)

2-draads, max. 19200 baud, Modbus RTU,
SELV-kring 6 kV puls (dubbele isolatie)

Eigenschappen van scherm
Afmetingen 73 x 69 mm

Groen LCD met achtergrondverlichting
(6 regels in totaal, 4 waarden tegelijk)

Eigenschappen van scherm
Min./max.

Slechts min. en max. met faseaanduiding voor
spanning, stroom en THD.
Min. en max. waarden voor vermogensfactor,
vermogen (P, Q, S) en frequentie

DB101040

DB101039

Afmetingen

96

50

19

DB101041

96

96

Montage in paneel

DB101042

92

92
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Aansluiting

Aansluiting 4-draads, 3 CT’s en geen spanningstrafo’s
110 - 415 Vac
125 - 250 Vdc

DB102011

N L1 L2 L3

PM200

Beveiliging

Meetklemmenblok

Aansluitvoorbeeld

DB102012

Aansluiting 4-draads, 3 CT’s en 2 spanningstrafo’s
110 - 415 Vac
125 - 250 Vdc

L1 L2 L3

PM200

Beveiliging

Beveiliging

Meetklemmenblok

Aansluitvoorbeeld

Opmerking: andere aansluitingen zijn mogelijk, raadpleeg de handleiding van het product.
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084-089_PM200.indd 88

3/10/14 14:33

Meetcentrales

Power Meter serie PM200
Aansluiting

PM200P: aansluiting pulsuitgangen
PM200P

Beveiliging ≤ 100 mA
Belasting
Beveiliging ≤ 100 mA

6 - 240 Vac (1)
3 - 240 Vdc (1)

Belasting

PM210MG: Modbus RS485 aansluiting (2-draads)
Belden 9841 of gelijkwaardig

MCT2W-485 terminator
op het laatste apparaat
in de daisy-chain

ñ
+

Power Meter 200 of andere PowerLogic 2-draads apparaten
Belden 9841 kleurcodering: blauw met witte streep (+), wit met blauwe streep (-),
en zilver (mantel)

89
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PB111777

PowerLogic™ PM5100, PM5300 en PM5500-serie
De PowerLogic™ PM5000 is de ideale vermogensmeter voor kostenbeheertoepassingen. De meter biedt de benodigde meetfuncties voor toewijzing van het energieverbruik, metingen en subfacturatie voor huurders, identificatie van energiebesparingen,
optimalisatie van apparatuurefficiëntie en -inzet, en beoordeling van de vermogenskwaliteit op het elektrische netwerk.
Met één apparaat van 96 x 96 mm, compleet met grafisch display, kunnen de drie
fasen, neutraal en de aarde tegelijkertijd worden gemeten.
Het heldere, antiglare display heeft grote karakters en een krachtige achtergrondverlichting en is goed afleesbaar, zelfs bij extreme belichting en kijkhoeken.
De gebruiksvriendelijke menu’s, de tekst in 8 instelbare talen, pictogrammen en
grafische afbeeldingen zorgen voor een vriendelijke werkomgeving waarin u meer
over uw elektrische netwerk te weten komt.
De PM5000 series zijn uitermate nauwkeurige apparaten met wereldwijde facturatiecertificaten.

Toepassingen
PowerLogic™ PM5000-serie meter

Kostenbeheersing: u kunt kostenbesparingen identificeren zodra u begrijpt hoe en
wanneer uw voorziening elektriciteit verbruikt. Deze meters zijn ideaal voor:
bb Subfacturatie / metingen van het verbruik door huurders: huiseigenaren,
pandbeheerders, woonverenigingen, huiseigenaarverenigingen of eigenaars van
andere panden met meerdere huurders kunnen hun huurders factureren voor het
individueel berekende elektriciteitsverbruik. Er zijn MID-goedgekeurde meters
geschikt voor facturatietoepassingen in heel Europa.
bb Kostentoewijzing: toewijzing van energiekosten aan verschillende afdelingen
(HVAC, binnen- en buitenverlichting, koeling, enz.), aan verschillende onderdelen
van een industrieel proces of kostencentra. Kostentoewijzingsystemen kunnen u
geld besparen doordat u uw activiteiten aanpast, uw apparatuur beter onderhoudt,
profiteert van prijsschommelingen en uw verbruik beter beheert.
Network management: een betere betrouwbaarheid van het elektrische netwerk is
van groot belang voor het succes van elke onderneming. Controle op waarden zoals
spanningsniveaus, harmonische vervorming en onbalans helpen u bij het
garanderen van de juiste werking en het juiste onderhoud van uw elektrische
netwerk en apparatuur. PowerLogic™ PM5000-serie meters zijn perfect voor:
bb Basiscontrole van de vermogenskwaliteit: power quality fenomenen kunnen
ongewenste gevolgen hebben, zoals opwarmen van transformatoren,
condensators, motoren, generatoren en storing van elektronische en
veiligheidsapparatuur.
bb Min. / Max. controle (met tijdsvermelding): als u weet wanneer elektrische
parameters, zoals spanning, stroom en vermogensverbruik hun maximum- en
minimumwaarden bereiken, kunt u uw elektrische netwerk en uw apparatuur
tegen beschadigingen beter beschermen en het juiste onderhoud initieren.
bb Alarmfuncties: als er abnormaal gedrag in het elektrische netwerk voorkomt,
wordt u door alarmsignalen erop gewezen.
bb WAGES-controle: profiteer van de ingangsmetingen van PM5000-meters voor
integratie van metingen van derden meetinstrumenten, zoals water-, lucht-, gas-,
elektriciteits- of stoommeters.

Eigenschappen

PM5100

METSEPM5100

PM5110

METSEPM5110

PM5111

METSEPM5111

PM5310

METSEPM5310

PM5320

METSEPM5320

PM5330

METSEPM5330

PM5331

METSEPM5331

PM5340

METSEPM5340

Gemakkelijk te monteren
Bevestig de meter met twee klemmen zonder gereedschap in een standaardopening
van DIN 96 x 96 mm. Compacte meter met een diepte van 72 mm (77 mm voor
PM5500) die aangesloten kan worden op 690 VL-L zonder
spanningstransformatoren voor installaties die voldoen aan categorie III.
Gebruiksvriendelijk
Intuïtief gebruik door de eenvoudige opbouw van de menu’s met instelbare
taalopties, de zes uitleesregels en vier gelijktijdige meetwaarden. Twee LED’s op de
voorkant van de meter geven aan dat het apparaat goed functioneert, met een
groene LED als status en communicatielampje en een oranje LED die ingesteld kan
worden voor alarmsignalen of energiepulsuitgang.
Eenvoudige controle en regeling van vermogensautomaten
De PM5300 heeft twee relaisuitgangen (high performance Form A type) die de
meeste vermogensautomaten direct kunnen aansturen. Voor digitale ingangen
kunnen gecontroleerde schakelaars direct op de meter worden aangesloten, zonder
aparte voeding.
De PM5500-serie heeft 4 (digitale) statusingangen en 2 digitale uitgangen (solid
state) voor WAGES-controle, regeling en alarmsignalen.

PM5341

METSEPM5341

Nauwkeurige energiemeting voor kostentoewijzing:

PM5560

METSEPM5560

Referentienummers

PM5100

PM5561

METSEPM5561

IEC 62053-22 (Actieve energie)

PM5563

METSEPM5563

IEC 62053-24 (Reactieve energie)

PM5300

PM5500

Klasse 0.5S

Klasse 0.5S

Klasse 0.2S

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 1
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Power Meter serie PM5000
Functies en eigenschappen

PB111777

Directe meting van de stroom in de nulleider
De PM5500 heeft een vierde stroomtransformator voor het meten van de neutrale
stroom. Bij veeleisende IT-toepassingen met niet-lineaire belastingen (bijv.
schakeling van vermogen naar computers/servers), is het van groot belang om de
neutrale stroom te meten om overbelasting en de daaropvolgende stroomuitval te
voorkomen. Verder levert de PM5500 een berekende aardstroomwaarde, die niet
beschikbaar is bij meters met 3 stroomtransformatoren.
Analyse van de vermogenskwaliteit
De PM5000 biedt de volgende metingen: Totale harmonische vervorming (THD/thd),
Total Demand Distortion (TDD) en individuele harmonische (oneven) grootheden en
hoeken voor spanning en stroom.

Individuele harmonischen

PowerLogic™ PM5500 meter

PM5100

PM5300

PM5500

grootheden tot
15e

grootheden tot
31e

grootheden en
hoeken tot 63e

Deze vermogenskwaliteitsparameters identificeren de bron van harmonischen die
schadelijk kunnen zijn voor transformatoren, condensatoren, generatoren, motoren
en elektronische apparatuur.

PB111772

Beheersen van de belastingen
Al het piekverbruik krijgt een tijdstempel. De voorspelde verbruikswaarden kunnen
worden gebruikt in combinatie met alarmmeldingen voor elementaire
afschakeltoepassingen.
Alarmsignalen met tijdsvermelding
Een andere combinatie van door instelpunten aangedreven alarmsignalen en
digitale alarmsignalen met een tijdstempel van 1 s, is bij de PM5000-serie
verkrijgbaar
PM5100

PowerLogic™ PM5300 meter

PM5300

PM5500

Door instelpunten geactiveerde
alarmsignalen

29

29

29

Unair

4

4

4

Digitaal

2

2

4

Boolen / logica

–

–

10

Aangepaste definitie

–

–

5

PB111768

Alarmsignalen kunnen worden gevisualiseerd als actief (geactiveerd en nog niet
uitgezet) of historisch (alarmsignalen die in het verleden zijn voorgekomen).
Alarmsignalen kunnen geprogrammeerd en gecombineerd worden voor activering
van digitale uitgangen en mechanische relaisuitgang (PM5300).
De PM5000-serie houdt een alarmlogboek bij van de actieve en historische
alarmsignalen met datum- en tijdstempel.
Belastingstimer
Een belastingstimer kan worden ingesteld om de bedrijfsuren te tellen op basis van
een minimale stroomafname, instelbaar voor controle en advies over
onderhoudsvereisten van de belasting.

PowerLogic™ PM5100 meter

Grote prestatie en nauwkeurigheid
IEC 61557-12 Prestatiemetings- en monitoringapparatuur (PMD)
definieert de prestatieverwachtingen op basis van classificaties. De apparatuur
definieert de toegelaten fout in de klasse voor werkelijke en reactieve waarden voor
vermogen en energie, frequentie, stroom, spanning, vermogensfactor,
spanningsonbalans, spanning- en stroomharmonischen (oneven), spanning-THD,
stroom-THD, evenals nominale waarden voor temperatuur, relatieve vochtigheid,
hoogte, opstartstroom en veiligheid. Hierdoor kunnen meetwaarden met elkaar
vergeleken worden. Meters zullen dezelfde waarden meten wanneer ze aangesloten
zijn op dezelfde belasting.
De PM5100 en PM5300 voldoen aan IEC 61557-12 PMD/S/K70/0.5

Gecertificeerd volgens de MIDrichtlijn, Annex B + Annex D voor
legale metrologie voor actieve
elektrische energiemeters (zie Annex
MI-003 van MID). Geschikt voor fiscale (legale)
metrologie.

MID

De PM5500 voldoet aan IEC 61557-12 PMD/S/K70/0.2
Naleving van de wettelijke facturatieregels
Naleving van MID voor facturatietoepassingen is in heel Europa verplicht.
Voor facility managers die verantwoordelijk zijn voor energiekosten is MID een
standaard waar dezelfde kwaliteitsniveau als een kostenmeter voor
facturatietoepassing wordt bereikt.
Naleving van MID, EN50470-1/3 – Klasse C
91
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Functies en eigenschappen

Algemeen

PM5100

PM5300

PM5500

Gebruikt in LS- en MS-net

b

Elementaire meting met THD en min./max. waarden

b

Efficiënte meting van momentwaarden
Stroom

per fase, neutraal en aarde
(PM5500)

b

Spanning

Totaal, per fase L-L en L-N

b
b

Frequentie
Werkelijk, reactief en
schijnbaar vermogen

Totaal en per fase

Richting, vier-kwadrant

Werkelijke power factor

Totaal en per fase

Richting, vier-kwadrant

Verplaatsingspowerfactor

Totaal en per fase

Richting, vier-kwadrant
b

% onbalans I, VL-N, VL-L

b

Meting van neutrale stroom

Meting van de energieën*
Ontvangen/geleverd; net en absoluut; tijdtellers

Geaccumuleerde actieve, reactieve en schijnbare energie

Meting van de gemiddelde waarden*
Gemiddelde stroom

Huidig, laatst, voorspelt, piek en piekdatumtijd

Actief vermogen

Huidig, laatst, voorspelt, piek en piekdatumtijd

Reactief vermogen

Huidig, laatst, voorspelt, piek en piekdatumtijd

Schijnbaar vermogen

Huidig, laatst, voorspelt, piek en piekdatumtijd
b

Piekvermogen met datum- en tijdsvermelding voor
stroom en vermogen
Verbruiksberekening

b

Schuivende, vaste en rolblok,
thermische methodes

Synchronisatie van het meetvenster met ingang,
communicatie-opdracht of interne klok

b

Instelbare verbruiksintervallen

b
b

Verbruiksberekening voor pulsingang (WAGES)

Andere metingen*
I/O timer

b

Bedrijfstimer

b

Belastingstimer

b

Alarmtellers en alarmlogboeken

b

Metingen van de energiekwaliteit
I, VLN, VLL

THD, thd (totale harmonische vervorming) I, VLN, VLL per fase
TDD (Total Demand Distortion)
Individuele harmonischen (oneven)

b
15e

31e

63e
b

Neutrale stroommeting met berekening van de aardstroom

Registratie van gegevens
Min./max. van onmiddellijke waarden, plus fase-identificatie*

b

Alarmsignalen met tijdstempel van 1 s*

b

Datalogging

2 vaste parameters kWh en kVAh
met configureerbare intervallen en
duur (bijv. 2 parameters gedurende
60 dagen bij een interval van
15 minuten)

Geheugencapaciteit
Min./max. logboek

b

Onderhoud, alarm en gebeurtenislogboeken

Tot 14 selecteerbare parameters
met instelbare intervallen en duur
(bijv. 6 parameters gedurende
90 dagen bij een interval van
15 minuten)

256 kB

1,1 MB

b

b

b

b

Instelbare datalogboeken

b

Ingangen/uitgangen/relais
Digitale ingangen
Digitale uitgangen
Vorm 1 relaisuitgangen

2 (SI1, SI2)
1 (alleen kWh)

2 (configureerbaar)
2

Tijdstempelresolutie in seconden
Aanzetspanning

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

1
b

*Opgeslagen in het niet-vluchtige geheugen
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Eigenschappen

PM5100

PM5300

PM5500

Elektrische eigenschappen*
Meettype: Werkelijke rms bij 3-fase
(3F, 3F + N), nul blind
Meetnauwkeurigheid IEC 61557-12

64 metingen per cyclus

128 metingen per cyclus

PMD/S/K70/0.5

PMD/[SD|SS]/K70/0.2

IEC 62053-22 Actieve energie

Klasse 0.5S

Klasse 0.2S

IEC 62053-24 Reactieve energie

Klasse 2S

Klasse 1S

Actieve energie
Reactieve energie

± 0,5%
± 2%
Klasse 0.5 volgens IEC 61557-12

± 0,2%
± 1%
Klasse 0.2 volgens IEC 61557-12

Actief vermogen
Schijnbaar vermogen

Klasse 0.5 volgens IEC 61557-12

Stroom, fase

Klasse 0.5 volgens IEC 61557-12

± 0,15%

Spanning, L-N

Klasse 0.5 volgens IEC 61557-12

± 0,1%

Frequentie

± 0,05%

MID-richtlijn EN50470-1, EN50470-3
Ingangsspanning
(tot 1,0 MVac max.
met spanningstransformator)

Nominaal spanningsbereik

absoluut bereik 20 V L-L tot 828 V L-L

5MΩ

Nominale stroom
Ingangsstroom
(configureerbaar voor
Meetbereik en Crestfactor
1 of 5 A secundaire
CTs)
Toelaatbare overbelasting
Impedantie
Nominale frequentie
Eigen vermogen
Voeding AC
Ingangsbereik

50 of 60 Hz ± 5%

50 of 60 Hz ± 10%
5A

5 mA tot 8,5 A

Startstroom: 5 mA
Bedrijfsbereik: 50 mA tot 10 A
Continue 20 A, 50 A gedurende 10 seconden per uur
< 0,3 mΩ

50 of 60 Hz ± 5%

50 of 60 Hz ± 10%
< 0,024 VA bij 10 A

100 - 415 Vac L-L ± 10%
CAT III 300 V Klasse volgens IEC 61010

100 - 480 Vac ± 10%
CAT III 600V Klasse volgens
IEC 61010

Eigen vermogen

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

<5 W / 16,0 VA bij 480 Vac

Frequentie
Houdtijd

45 tot 65 Hz
80 ms typisch bij 120 Vac en maximale belasting
100 ms typisch bij 230 Vac en maximale belasting
100 ms typisch bij 415 Vac en maximale belasting

Ingangsbereik
<4 W bij 250 Vdc

Houdtijd
Mechanisch

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

125 - 250 Vdc ± 20%

Eigen vermogen
Uitgangen

20 V L-N / 20 V L-L tot
400 V L-N / 690 V L-L

Impedantie
Nominale frequentie

Voeding DC

Annex B en Annex D (optionele modelverwijzingen) Klasse C
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

typisch 3,1 W bij 125 Vdc, max. 5 W
50 ms typisch bij 125 Vdc en maximale belasting

Max.
uitgangsfrequentie

0,5 Hz maximaal
(1 seconde AAN / 1
seconde UIT minimumduur)
250 Vac bij 8,0 A,
25 k cycli, resistief
30 Vdc bij 2,0 A,
75 k cycli, resistief
30 Vdc bij 5,0 A, 12,5 k
cycli, resistief
2,5 kV rms

Wisselstroom

Isolatie
Digitale uitgangen

1
Max.
belastingsspanning
Max. belastingsstroom
Bij weerstand
Meter constant
Pulsbreedte voor
digitale uitgang
Pulsfrequentie voor
digitale uitgang
Lekstroom

2

2

40 Vdc (AC niet beschikbaar)

30 Vac / 60 Vdc

20 mA

125 mA

50 Ω max.

8Ω

van 1 tot 9.999.999 pulsen per kWh
50% belastingscyclus
25 Hz max.
0,03 micro A

Isolatie
5 kV rms
Optische uitgangen
Pulsbreedte (LED)
200 ms
Pulsfrequentie
50 Hz. max.
Meter constant
van 1 tot 9.999.999 pulsen per kWh
*Elektrische eigenschappen die bij het ter perse gaan van de catalogus nog gecontroleerd moeten worden, kunnen worden gewijzigd.

1 micro A
2,5 kV rms

2,5 kHz. max.

93

090-096_PM5000.indd 93

9/10/14 15:45

Meetcentrales

Power Meter serie PM5000
Functies en eigenschappen

Eigenschappen (vervolg)

PM5100

PM5300

PM5500

Elektrische eigenschappen* (vervolg)
Statusingangen

AAN spanning

18.5 tot 38 Vdc

UIT spanning

30 Vac / 60 Vdc max.
0 tot 4 Vdc

Weerstand
Maximale frequentie

110 kΩ

100 kΩ

2 Hz (T AAN min. = T UIT
min. = 250 ms)

25 Hz (T AAN min. = T UIT
min. = 20 ms)

Responstijd

20 ms

10 ms

Opti-isolatie

5 kV rms

2,5 kV rms

Aanzetuitgang

24 Vdc / 8 mA max.

Ingangbelasting

2 mA bij 24 Vac/dc

Mechanische eigenschappen
Gewicht

380 g

Beschermingsgraad (IEC60529)

430 g

450 g

IP52 voorzijde, IP30 rest van de behuizing

Afmetingen B x H x D (uitstekend uit de kast)

96 x 96 x 72 mm (77 mm voor PM5500) (diepte van meter vanaf
bevestigingsflens van de behuizing) (13 mm)
Verticaal

Bevestigingspositie
Paneeldikte

6 mm maximum

Omgevingsbestendigheid
Bedrijfstemperatuur

Meter

-25ºC tot 70ºC

Display (displayfuncties tot -25º met
gereduceerde prestatie)

-25ºC tot +70ºC

Opslagtemperatuur

-40ºC tot +85ºC

Relatieve luchtvochtigheid

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

Vervuilingsgraad

2

Hoogte

2000 m CAT III / 3000 m CAT II

3000 m max. CAT III

Elektromagnetische compatibiliteit
Emissies van harmonische

IEC 61000-3-2

Emissies van Flicker

IEC 61000-3-3

Ongevoeligheid voor elektrostatische ontladingen

IEC 61000-4-2

Ongevoeligheid voor uitgestraalde velden

IEC 61000-4-3

Ongevoeligheid voor transiënten

IEC 61000-4-4

Ongevoeligheid voor stootspanningen

IEC 61000-4-5

Ongevoeligheid geleiding 150 kHz tot 80 MHz

IEC 61000-4-6

Ongevoeligheid voor magnetische velden

IEC 61000-4-8

Ongevoeligheid voor spanningsverliezen

IEC 61000-4-11

Uitgestraalde emissies

FCC deel 15, EN 55022 Klasse B

Geleide emissies

FCC deel 15, EN 55022 Klasse B

*Elektrische eigenschappen die bij het ter perse gaan van de catalogus nog gecontroleerd moeten worden, kunnen worden gewijzigd.
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Functies en eigenschappen
Eigenschappen (vervolg)
Veiligheid

PM5100

PM5300

Europa

PM5500

CE volgens IEC 61010-1 Ed. 3 en IEC 62052-11

VS en Canada

cULus volgens UL61010-1 (3e uitgave)

Meetcategorie (spannings- en stroomingangen)

CAT III tot 277 V L-N / 480 V L-L; CAT II tot 400 V L-N / 690 V L-L

Diëlektrisch

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

Volgens IEC/UL 61010-1 Ed. 3

Beschermingsklasse

II, dubbel geïsoleerd voor onderdelen die voor de gebruiker toegankelijk zijn

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 stop bit als pariteit 'even' of
'oneven' is, 2 stop bits als het 'geen' is; (optioneel voor PM51x en PM53x)

Ethernet-poort: 10/100 Mbps; Modbus TCP/IP

1 Optioneel

Update voor firmware- en taalbestand

2 (alleen voor seriële
verbindingen, één IP-adres)

Update voor meterfirmware via de communicatiepoorten

Isolatie

2,5 kVrms, dubbel geïsoleerd

Interface
Displaytype

Monochroom graphics-LCD

Resolutie

128 x 128

Achtergrondverlichting

Witte LED

Zichtbaar gebied (B x H)

67 x 62,5 mm

Toetsenbord

4 knoppen

Lampje hartslag / communicatie-activiteit

Groene LED

Energiepulsuitgang /
Actief alarmlampje
(configureerbaar)

Optisch, oranje LED

Golflengte

590 tot 635 nm

Maximale pulssnelheid

2,5 kHz

PM5100
Functies en eigenschappen
Installatie

PM5300

PM5500

PM5100

PM5110

PM5310

PM5320

PM5330

PM5340

PM5560

PM5563

b

b

b

b

b

b

b

–

–

–

–

–

–

–

–

b

CI 0.5

CI 0.5

CI 0.5

CI 0.5

CI 0.5

CI 0.5

CI 0,2

CI 0,2

b

b

b

b

b

b

b

b

3-fasespanning, stroom, vermogen, verbruik,
energie, frequentie, krachtfactor

b

b

b

b

b

b

b

b

Aantal multi-tarieven

–

–

4

4

4

4

8

8

b

b

b

b

b

b

b

b

15e

15e

31e

31e

31e

31e

63e

63e

1 DO

1 DO

2 DI / 2 DO

2 DI / 2 DO

2 DI / 2 DO

0

0

0

0

2

2 DI / 2 DO
2

Installatie, paneelmontage met ingebouwd
display
Installatie, monteerbaar op DIN-rail

Nauwkeurigheid
Display
LCD met achtergrondverlichting, meertalig,
balkgrafieken, 6 regels, 4 gelijktijdige waarden

Vermogens- en energiemeting

Meting van de energiekwaliteit
THD, thd, TDD
Harmonischen, individueel (oneven) tot

I/O's en relais
Digitale in- en uitgangen
Relais

4 DI / 2 DO 4 DI / 2 DO
0

0

Alarmmeldingen en regeling
33

33

35

35

35

35

52

52

Instelpunt responstijd, seconden

Alarmmeldingen

1

1

Eén of meerdere alarmcondities

–

–

1
b

1
b

1
b

1
b

1
b

1
b

Boolen-alarmlogica

–

–

–

–

–

–

b

b

Seriële poorten met Modbus-protocol

–

1

1

–

1

–

1

1

Ethernetpoort met Modbus TCP-protocol

–

–

–

1

–

1

2**

2**

PM5331

PM5341

PM5561

Communicatie

Naleving van MID,
EN50470-1/3, Annex B en Annex D
Klasse C

PM5111

** 2 Ethernet-poorten voor seriële aansluiting, één IP-adres.
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Meetcentrales

Afmetingen en aansluiting

PB111276

Montage in paneel PM5000-serie meter

PB111279

Afmetingen van de PM5000-serie meter

PM5500

PB111278

PB111277

PM5100 / PM5300

PM5500

Onderdelen van de
PM5000-meter
A Menuselectieknoppen
B LED-lampjes
C Navigatie- of
menuselecties
D Onderhoud en alarm
waarschuwingszone

Onderdelen van de
PM5500-meter
E Aansluiting spanning
F RS485 communicatie
G Digitale ingangen
H Aansluiting
stroomtransformatoren
I Digitale uitgangen
J Ethernetaansluitingen
K Aansluiting voeding

Onderdelen van de
PM5100 / PM5300meter
E Relaisuitgang (alleen
PM5300)
F Aansluiting spanning
G Aansluiting voeding
H Aansluiting
stroomtransformatoren
I Statusingangen/digitale
uitgangen
J Communicatiepoort:
Ethernet
(alleen PM5300) of
RS485

Raadpleeg de Installatiegids voor nauwkeurige en complete informatie over de
installatie van dit product.
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Meetcentrales

Power Meter serie PM800
Functies en eigenschappen

PE86134

De PowerLogic PM800 Power Meter serie biedt in één enkele compacte behuizing van
96 x 96 mm alle geavanceerde meetfuncties die nodig zijn voor de bewaking van een
elektrische installatie. Dankzij het grote en duidelijk afleesbare scherm met
achtergrondverlichting kan men gelijktijdig de drie fasen en de nulleider bewaken. De
Power Meters PM800 serie zijn standaard uitgerust met een RS485 Modbus
communicatiepoort (ASCII en RTU), hebben een logische ingang en een logische
uitgang, bieden de mogelijkheid om de totale harmonische vervorming (THD) te meten en
kunnen met geavanceerde alarmen en mogelijkheden via de digitale ingangen pulsen
inlezen (gas, water). De Power Meters PM820, PM850 en PM870 bevatten bovendien een
intern geheugen voor het registreren van gegevens en kunnen individuele harmonische
analyse van de stromen en spanningen verrichten. Door de PM850 kan een golflezing
worden uitgevoerd. De PM870 is een compacte meetcentrale waarmee storingen in de
spanning en de stroom (dips en pieken) kunnen worden gemeten en waarmee aan de
hand van parameters de manier van golfvormregistratie kan worden vastgelegd.
Daarnaast zijn alle modellen van deze serie uit te breiden met optionele modules voor
extra in- en uitgangen of een Ethernetkaart.

Toepassingen
Vooraanzicht PM800 Power Meter serie met
geïntegreerd scherm


bb Uitgebreide metingen in een paneel met gateway functionaliteit voor
onderliggende meters;
bb Subtellingen / toewijzing van kosten / controle van de factuur;
bb Bewaking van de installatie op afstand;
bb Analyse van de energiekwaliteit;
bb Optimaliseren van het contract.

PB101823-50

Eigenschappen

DB111799

Achteraanzicht PM800 Power Meter serie

Scherm van PM800 Power Meter serie
met staafdiagrammen

SNMP ondersteuning
Indien de PM800 serie is uitgerust met de PM8ECC Ethernetkaart met de meest recente
firmware kunnen de basis meetgegevens van de meter via SNMP benaderd worden.
Intuïtief gebruik
Gemakkelijke navigatie met meertalige contextgebonden menu’s.
Bewaking van de installatie in één oogopslag
Gelijktijdige weergave van de verschillende waarden op een groot niet-reflecterend scherm met achtergrondverlichting. Grafische weergave van de belasting en
de I/O op geïntegreerde balkgrafieken.
Aanpasbare alarmmeldingen met tijdsaanduiding
Meer dan 50 alarmvoorwaarden: maximale en minimale drempelwaarden, overgang
van de logische ingangen, onbalans van de fasen, faseomkering met mogelijkheid tot
toepassing van booleaan condities (PM850 en PM870) tot 4 alarmmeldingen.
Los scherm
De PM800 Power Meter serie is tevens in een uitvoering met een los scherm te
verkrijgen. Dit scherm kan worden opgesteld tot op een afstand van ongeveer 10
meter van de meetcentrale. De adapter van dat scherm is uitgerust met een extra
communicatiepoort voor 2 of 4 RS485/RS232 draden.
Analyse van de energiekwaliteit
Met behulp van de Power Meter van serie 800 kan een individuele harmonischen
analyse worden uitgevoerd van de stromen en de spanningen (de PM810 moet
in dat geval wel met de PM810LOG-module uitgerust zijn). De PM850 biedt de
mogelijkheid om golfvormen te r egistreren, terwijl de PM870 de mogelijkheid biedt
om storingen in de spanning en de stroom (dips en pieken) te meten. De PM850
en de PM870 beoordelen de kwaliteit van de elektriciteit volgens EN 50160. Op
basis van die gegevens kan een diagnose van de installatie worden gesteld en
kunnen storingen worden vermeden.
Intern geheugen met grote capaciteit
Opslag van de informatie over de telling (gemiddelde waarden en energie),
de kwaliteit van de energie en de alarmen die in het (niet-vluchtige) geheugen zijn
opgeslagen (PM810 met PM810LOG).
Klasse 0.5S in actieve energie volgens IEC 62053-22
Controle van metingen of toewijzing van de kosten met een grote nauwkeurigheid.
Trendcurven en kortetermijnprognoses (PM850 en PM870)
Verkrijgen van trends over het verbruik en gemiddelde waarden, evenals p
 rognoses om
beter te anticiperen op toekomstige energiekosten en deze te kunnen beheersen.
I/O mogelijkheden
Er zijn 5 kanalen beschikbaar voor het tellen van het pulsen van water-, lucht-,
gas-, stoom- of andersoortig verbruik. Daarnaast kan via een van de ingangen
van de meter het meetvenster gesynchroniseerd worden. Tevens zijn er diverse
uitgangen voor alarmering, signalering of pulsoverdracht.
Modulair en upgraden
Er zijn diverse optionele modules beschikbaar om de functionaliteit van de meter
uit te breiden. Zoals I/O en geheugen modules en tevens is de meter via firmware
updates te voorzien van nieuwe functionaliteiten.
Seriële en Ethernet communicatie
Alle modellen zijn standaard uitgerust met een RS485 poort die het Modbus protocol (ASCII en RTU) ondersteunt. Daarnaast zijn alle modellen optioneel te voorzien van een Ethernet module die de meter voorziet van Ethernet ModbusTCP/
IP communicatie. Dit biedt extra functionaliteit zoals het verzenden van e-mailberichten bij alarm, een webserver om enkele grootheden op afstand uit te lezen
middels een standaard internetbrowser. Tevens kan de meter dan als Modbus
Master (Ethernet – serieel gateway) dienen voor andere Power Meters. Ook enkele
gegevens van de aangesloten PowerLogic Power Meters kunnen via een internet
browser uitgelezen worden.
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Power Meter serie PM800
Functies en eigenschappen

PB101814-36

Overzicht met referenties
Ref.nr.
Power Meters zonder scherm
Gebruik de basisunit van de meter zonder scherm als meetinstrument voor al uw
metingen indien inbouw in een paneel of deur niet mogelijk of gewenst is. Indien de
meter zonder scherm is uitgevoerd is de configuratie gelimiteerd en zijn de
basisinstellingen Modbus adres 1, 9600 baud, parity even. Er is software nodig om
gegevens uit te lezen of configuratieinstellingen te wijzigen.

PE86134

PM800 Power Meter serie zonder scherm

PM810 Power Meter basisunit, zonder scherm basismetingen,
THD, alarmen, 80 kB, gegevensopslag (met PM810LOG)

PM810UMG

PM820 Power Meter basisunit, zonder scherm basis metingen,
THD, alarmen, 80 kB, gegevensopslag

PM820UMG

PM850 Power Meter basisunit, zonder scherm basismetingen,
THD, alarmen, 800 kB gegevensopslag, golfvorm registratie
(waveform capture)

PM850UMG

PM850 Power Meter basisunit, zonder scherm basismetingen,
THD, alarmen, 800 kB gegevensopslag, golfvorm registratie
(waveform capture)

PM870UMG

Power Meters met geïntegreerd scherm
Gebruik de meter met geïntegreerd scherm voor al uw metingen indien inbouw in een paneel
mogelijk is.

PB101822-68

PM800 Power Meter serie met geïntegreerd scherm

PM810 Power Meter basisunit, met scherm basismetingen,
THD, alarmen, 80 kB gegevensopslag (met PM810LOG)

PM810MG

PM820 Power Meter basisunit, met scherm basismetingen,
THD, alarmen, 80 kB gegevensopslag

PM820MG

PM850 Power Meter basisunit, met scherm basismetingen,
THD, alarmen, 800 kB gegevensopslag, golfvorm registratie
(waveform capture)

PM850MG

PM870 Power Meter basisunit, met scherm basismetingen,
THD, alarmen, 800 kB gegevensopslag, configureerbare golfvorm
registratie (waveform capture) en registreren van dips en pieken

PM870MG

Power Meters met los scherm

PE86135

PM800 Power Meter serie met los scherm

Power meter (810, 820, 850 of 870) met adapter voor het loss scherm, het losse scherm en een
kabel 3,65 m (12 ft).

PM810 Power Meter basisunit, met los scherm, basismetingen,
THD, alarmen, 80 kB gegevensopslag (met PM810LOG)

PM810RDMG

PM820 Power Meter basisunit, met los scherm, basismetingen,
THD, alarmen, 80 kB gegevensopslag

PM820RDMG

PM850 Power Meter basisunit, met los scherm, basismetingen,
THD, alarmen, 800 kB gegevensopslag, golfvorm registratie
(waveform capture)

PM850RDMG

PM870 Power Meter basisunit, met los scherm, basismetingen,
THD, alarmen, 800 kB gegevensopslag, configureerbare golfvorm
registratie (waveform capture) en registreren van dips en pieken

PM870RDMG

Onderdelen en accessoires
Adapter, kabel en los scherm

Adapter voor los scherm met scherm en kabel 3,65 m (12 ft)

PM8RDMG

Adapter voor een los scherm

PM8RDA

Deze complete kit is geschikt om een basisunit van de PM800 serie te
voorzien van een los scherm. Dit scherm kan gebruikt worden om
bijvoorbeeld meerdere basisunits te configureren. Wel dient dan elke
meter voorzien te zijn van een adapter voor het scherm (PM8RDA).

PB101819-32

Deze adapter kan worden gekoppeld op elke PM800 zonder scherm
waardoor er een los scherm aan gekoppeld kan worden.

Adapter voor los scherm
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Functies en eigenschappen
PE86116

Overzicht met referenties
Ref.nr.
Optionele modules

PE86119

PE86120

Power Meter PM870 met PM8ECC ethernetmodule
(onderaanzicht toont aansluitingen en dip-switches)

PM8ECC

2 digitale uitgangen (relais), 2 digitale ingangen

PM8M22

2 digitale uitgangen (relais), 6 digitale ingangen

PM8M26

2 digitale uitgangen (relais), 2 digitale ingangen, 2 analoge uitgangen,
2 analoge ingangen

PM8M2222

Optionele logging module voor de PM810 voor opslag van gegevens
(80kB) in niet-vluchtig geheugen met een door een batterij gevoede
interne klok

PM810LOG

RJ11 kit om een RJ11 stekker in een paneel te monteren.

RJ11EXT

Kabel voor scherm van 1,25 m (4 ft)

CAB4

Kabel voor scherm van 3,65 m (12 ft)

CAB12

Kabel voor scherm van 9,14 m (30 ft)

CAB30

Zijaanzicht PM8ECC module
(toont LED indicatoren)

PB101816-34

Vooraanzicht PM8ECC
module

De Ethernet communicatiemodule voorziet de PM800 meter van een
10/100BaseTx UTP poort, een RS485 Modbus seriële master poort,
(Ethernet – serieel gateway) en een geïntegreerde webserver om
onder andere real-timegegevens uit te lezen van de host meter
en de eventueel aangesloten PowerLogic Power Meters.
Tevens biedt de PM8ECC via SNMP toegang tot de meetgegevens
(basis) van de PM800 serie meters

PB101824-50

PM8M26 module

PM800 Power Meter serie met PM8M22 en
PM8M26 module
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Functies en eigenschappen
Eigenschappen
Algemeen

3

2

PM810

Gebruik in LS- en HS-net
Nauwkeurigheid in stroom / spanning
Nauwkeurigheid werkelijk vermogen
Aantal metingen per seconde

1

b

PM820

b

PM850

b

PM870
b

0,5%/0,2% 0,5%/0,2% 0,5%/0,2% 0,5%/0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
128
128
128
128

Efficiënte meting van momentwaarden
Stroom, spanning, frequentie
Actief, blind, schijnbaar
Totaal
vermogen
en per fase
Arbeidsfactor
Totaal
en per fase

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

3(1)

31

63

63

-

-

b

b(2)
b

Meting van de energieën
Actieve, blind- en schijnbare energie
Configureerbare accumulatiefunctie

Meting van gemiddelde waarden
Stroom
7

Huidige waarde
en maximum
Huidige waarde
en maximum

Totaal werkelijk, blind en
schijnbaar vermogen
Voorspeld werkelijk, blind en
schijnbaar vermogen
Synchronisatie van het
meetvenster
Instelling van de
Blok, glijdend,
berekeningsmethode
thermisch

4
7
5

Overige metingen
Urenteller
Meting van de energiekwaliteit
Harmonische vervuiling
Stroom en
spanning
6

7
PM800 Power Meter serie aansluitingen:
1 Aansluiting voeding
2 Aansluitingen spanning
3 Digitale ingang en uitgang
4 RS485 aansluiting
5 Aansluiting voor optionele modules
6 Aansluitingen stroomtransformator
7 Montageklemmen

Individuele Harmonische

Stroom en
spanning

Golfvormlezing (waveform capture)
Detecteren van dips en pieken

-

Registratie van de gegevens
Min./max. van de ogenblikkelijke waarden
Aantal registers gegevens opslag
Gebeurtenissen register
Trends en voorspellingen
Alarmen
Tijdregistratie

b

b

b

b

2(1)
b
b

2
b
b
b

4
b
b
b
b

4
b
b
b
b

b
b

b
b

b
b

b
b

1
1
5

1
1
5

1
1
5

1
1
5

2-draads
b
b

2-draads
b
b

2-draads
b
b

2-draads
b
b

Display en Ingangen / Uitgangen
LCD-scherm met achtergrondverlichting
Talen: Engels, Frans, Spaans
Digitale ingangen
Digitale uitgangen (KY)
Aantal pulsingangen geschikt
voor meting (water, gas etc.)

Communicatie
RS485-poort
Modbus Protocol
RS232/RS485, 2- of 4-draads Modbus
RTU/ASCII (met PM8RDA module)

PM800 Power Meter serie met I/O module

(1) Met PM810LOG module met ingebouwde klok en 80kB
g
 eheugen			
(2) Configureerbaar
(3) Indien er twee PM8M2222 modules worden toegepast
dient de omgevingstemperatuur niet hoger te zijn dan 25 °C

Selectiehandleiding optionele modules
De PM800 kan uitgerust worden met
maximaal 2 modules, tenzij anders
aangegeven(3).
PM8ECC module
10/100BaseTx UTP poort, RS485
Modbus seriële master poort, Ethernet
naar serieel gateway, ingebouwde
webserver, SNMP
PM8M22 module
2 digitale uitgangen (relais)
2 digitale ingangen

PM8M26 module
2 digitale uitgangen (relais)
6 digitale ingangen
Deze module omvat tevens een 24Vdc
voeding die gebruikt kan worden om de
digitale ingangen te voeden
PM8M2222 module
2 digitale uitgangen (relais)
2 digitale ingangen
2 analoge uitgangen 4-20 mA
2 analoge ingangen 0-5 V of 4-20 mA.
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Power Meter serie PM800
Functies en eigenschappen
Eigenschappen (vervolg)
Elektrische eigenschappen
Meettype
Meetnauwkeurigheid

63e harmonische, 128 metingen per cyclus
0,325% van 1 A tot 10 A
0,375% van 50 V tot 277 V
0,1% van 1 A tot 10 A
0,2%
±0,02% de 45 tot 67 Hz
0,5S IEC 62053-22, 0,2S ANSI 12.20
Klasse 2 IEC 62053-23
1 seconde
0 tot 600 Vac (rechtstreeks F-F)
0 tot 347 Vac (rechtstreeks F-N)
Tot 3,2 kVac (met externe vermogenstrafo)

Meetbereik
Impedantie
Frequentiemeetbereik
Eigenschappen Kaliber van de Primair
stroomingang stroomtrafo’s
Secundair
Meetbereik
Toelaatbare overbelasting

1,5 Un
5 MΩ
45 tot 67 Hz en 350 tot 450 Hz
Regelbaar van 5 tot 32767 A
1 A of 5 A
5 MΩ
15 A continu
50 A gedurende 10 seconden per uur
500 A gedurende 1 seconde per uur

Impedantie
Belasting/vermogen
Voeding
AC
DC
Houdtijd
Interne PM800 Logische uitgang
ingangen/
uitgangen

< 0,1 Ω
< 0,15 VA
100 tot 415 ±10% Vac, 15 VA met opties
125 tot 250 ±20% Vdc, 10 W met opties
45 ms bij 120 Vac
Logische uitgang (6 bij 220 ±10% Vac of 3
gangen/uitgangen bij 250 ±10% Vdc, 100 mA
max. bij 25 °C)
Isolatie 1,350 V eff.

Stroom
Spanning
Arbeidsfactor
Vermogen
Frequentie
Actieve energie Klasse
Reactieve energie
Gegevensupdate snelheid
Eigenschappen Gemeten spanning
spanningsingang

Logische ingang

24 tot 125 Vac/dc (± 10%)
5 mA max. belasting

Relaisuitgangen

6 tot 240 Vac / 6 tot 30 Vdc
2 A eff., 5 A max. gedurende 10 s per uur
19 tot 30 Vdc, 5 mA max. bij 24 Vdc

Opties
PM8M22

Logische ingangen
PM8M26

Relaisuitgangen
Logische ingangen
Interne voeding 24 V

PM8M2222

Schakelfrequentie

Relaisuitgangen
Logische ingangen
Analoge uitgangen
Analoge ingangen
PM8M22
Ingang/
uitgang
PM8M26 en Ingang
PM8M2222

Uitgang

Mechanische duurzaamheid (logische
uitgangen)
Elektrische duurzaamheid (logische
uitgangen)

6 tot 240 Vac, 6 tot 30 Vdc
2 A eff., 5 A max. gedurende 10 s per uur
20 tot 150 Vac/dc, 2 mA max.
 0 - 34 Vdc, 10 mA max. (polariseert 6 logische
2
ingangen)
2 A eff., 5 A max. gedurende 10 s per uur
20 tot 150 Vac/dc, 2 mA max.
4-20 mA
Parametreerbaar van 0 tot 5 Vdc of 4-20 mA
1 Hz, 50% cyclische verhouding
(500 ms ON/OFF)
25 Hz, 50% cyclische verhouding
(20 ms ON/OFF)
1 Hz, 50% cyclische verhouding
(500 ms ON/OFF)
15 miljoen schakelingen
250.000 schakelingen bij 2 A / 250 Vac

Mechanische eigenschappen
Gewicht (apparaat met ingebouwd scherm)

0,6 kg

Beschermingsgraad IP (IEC 60529)
Afmetingen
Zonder opties
Met 1 optie

IP52 voorzijde, IP30 rest van de behuizing
96 x 96 x 70 mm (achter afdekplaat)
96 x 96 x 90 mm (achter afdekplaat)
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Power Meter serie PM800
Functies en eigenschappen
Eigenschappen (vervolg)
Omgevingsbestendigheid
Gebruikstemperatuur

Behuizing
Scherm
Opslagtijd
Behuizing en scherm
Relatieve luchtvochtigheid
Vervuilingsgraad
Installatiecategorie
Diëlektrisch houdvermogen
Hoogte

-25 °C tot +70 °C (1)
-10 °C tot +50 °C
-40 °C tot +85 °C
5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid bij 40°C
(zonder condensatie)
2
III, voor net tot 347 Vac (F-N)/ 600 Vac (F-F)
Volgens EN 61010, UL508
3000 m max.

Elektromagnetische compatibiliteit
Ongevoeligheid voor elektrost.
ontladingen
Ongevoeligheid voor uitgestraalde velden
Ongevoeligheid voor transiënten
Ongevoeligheid voor schokgolven
Ongevoeligheid geleiding
Ongevoeligheid voor magnetische velden
Ongevoeligheid voor kortstondige
spanningsdalingen
Geleide en uitgestraalde emissies
Emissies van harmonische
Emissies van Flicker

Niveau III (IEC 61000-4-2)
Niveau III (IEC 61000-4-3)
Niveau III (IEC 61000-4-4)
Niveau III (IEC 61000-4-5)
Niveau III (IEC 61000-4-6)
Niveau III (IEC 61000-4-8)
Niveau III (IEC 61000-4-11)
 industriële omgeving/ FCC deel 15 Klasse A
e
EN 55011
IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3

Veiligheid
Europa
USA en Canada
Ongevoeligheid voor transiënten

e volgens IEC 61010-1 i (2)
UL508
Niveau III (IEC 61000-4-4)

Interne communicatiemogelijkheden
RS485 poort

tweedraads, tot 38, 400 baud, Modbus

Eigenschappen van de firmware
Gegevenslogboeken
Beschermingsgraad IP (IEC 60529)

0,6 kg
PM810 met PM810LOG, PM820, PM850 en
PM870:
- 1 energielogboek voor tarifering
- 1 personaliseerbaar logboek
alleen PM850 en PM870:
2 extra personaliseerbare logboeken

Min./max.

Uiterste waarden van de min. en max. met
indicatie van de fase voor de spanningen,
stromen, spanningsonbalans en de THD. Min. en
max. waarden voor de echte vermogensfactor en
de cosinus phi, het vermogen (P, Q, S) en de
frequentie.
Tijdsaanduiding 1 seconde
4 trendcurven:
minuut, 1 uur, 1 dag en 1 maand
Registratie van de min./max./gem. waarden
van 8 parameters:
- om de seconde gedurende 1 minuut voor
de 1 minuut-curve
- om de minuut gedurende 1 uur voor
de 1 uur-curve
- om het uur gedurende 1 dag voor
de 1 dag-curve
- om de dag gedurende 1 maand voor
de 1 maand-curve

1 gebeurtenislogboek
Trendcurven
(alleen PM850 en PM870)

Bedrijfsurenteller
Energie met intervallen

 ellen van de dagen, uren en minuten van de van
T
de belasting.
Tot drie gepersonaliseerde intervallen per dag
Mogelijk met alle modellen (module PM810LOG
vereist voor PM810).

Prognose
(PM850 en PM870)

Prognose van de waarden van de trendparameters voor de volgende 4 uren en de
volgende 4 dagen.

Golflezingen (PM850)

Handmatig inschakelen of naar aanleiding van
alarm, 3 perioden, 128 metingen per periode op
6 kanalen die door de gebruiker kunnen worden
geconfigureerd.
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Power Meter serie PM800
Functies en eigenschappen
Eigenschappen (vervolg)
Eigenschappen van de firmware (vervolg)
Geavanceerde golflezing (PM870)

Alarmen

Van 185 periodes op 1 kanaal met 16 metingen
per periode tot 3 periodes op 6 kanalen met 128
metingen per periode
Instelbare grenswaarden (pick-up en drop-out)
vertragingswaarden, meerdere
activeringsniveaus mogelijk voor eenzelfde
alarmtype. Weergave van de historische en
actieve alarmen met tijdaanduiding.
Reactietijd: 1 s
Boleaan combinatie van 4 mogelijke alarmen met
de volgende operatoren: NAND, OR, NOR en
XOR op de PM850 en de PM870
Logische alarmen: overgang van logische
ingangen

Geheugen voor registraties en
golflezingen(3)
Bijwerking van de firmware

80 KB op PM810 met PM810LOG en PM820
golflezingen(3) 800 KB op PM850 en PM870
Bijwerking via de communicatiepoorten
Gratis downloaden van de bestanden vanaf de
website powerlogic.com

Staafgrafieken

Grafische weergave van de prestaties van het
systeem

Eigenschappen van het scherm
Talen (meertalig)
Scherm
Afmetingen

Massa

Frans, Engels, Spaans
Wit LCD-scherm met achtergrondverlichting
(6 lijnen in totaal, gelijktijdige weergave van 4 waarden)
Weergavezone van het scherm
73 x 69 mm
Geïntegreerd scherm Set
96 x 96 mm
Diepte apparaat + scherm
69,4 mm + 17,8 mm
Scherm op afstand Set
96 x 96 x 40 mm
Apparaat met adapter voor scherm op afstand 0,81 kg
Los scherm
0,23 kg

(1) 65 °C voor een voedingsspanning van meer dan 305 Vac.
(2) Beveiliging door dubbele isolatie.
(3) Golflezing alleen met PM850 en PM870.
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Power Meter serie PM800
Installatie en aansluiting
Power Meter met geïntegreerd scherm
Afmetingen

Montage in paneel/deur (geïntegreerd scherm)

Ruimte tussen de meters
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Power Meter serie PM800
Installatie en aansluiting
Montage in paneel/deur met los scherm
Montage inbouw

Oppervlakkige montage

Montage in een rond gat (102 mm)
(ter vervanging van een analoog apparaat)
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Power Meter serie PM800
Installatie en aansluiting

4-draads aansluitings met 3 stroomtrafo’s en geen spanningstrafo’s
100 - 415 Vac
125 - 250 Vdc

PM800

Beveiliging

Meetklemmenblok

Aansluitvoorbeeld

3-draads aansluitings met 2 stroomtrafo’s en 2 spanningstrafo’s
100 - 415 Vac
125 - 250 Vdc

PM800

Beveiliging

Beveiliging

Meetklemmenblok

Aansluitvoorbeeld

Opmerking: andere aansluitingen zijn mogelijk, raadpleeg de handleiding van het product.
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Power Meter serie PM800
Installatie en aansluiting
PM8M22 module
PM8M22

Belasting
Beveiliging ≤ 2 A
Belasting

L (+)
N (–)

Belasting
Beveiliging ≤ 2 A
Belasting

Beveiliging ≤ 100 mA

L (+)

6-30 Vdc of
6-240 Vac

N (–)

+
19-30 Vdc
–

PM8M2222 module
PM8M2222

Beveiliging ≤ 2 A

L (+)

Belasting

N (–)

Beveiliging ≤ 2 A

L (+)

Belasting

N (–)

Beveiliging ≤ 100 mA

L (+)

6-30 Vdc of
6-240 Vac

20-150 Vac/dc
N (–)
–
+
–

0-5 Vdc
4-20 mA

+

600 o max.
600 o max.
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Power Meter serie PM800
Installatie en aansluiting

PM8M26 module met interne 24 Vdc voeding
PM8M26 (24 Vdc)

Belasting
Beveiliging ≤ 2 A

L (+)

Belasting

N (–)
6-30 Vdc of
6-240 Vac

Belasting
Beveiliging ≤ 2 A

L (+)

Belasting

N (–

PM8M26 module met externe 24 Vdc voeding
PM8M26

Belasting
Beveiliging ≤ 2 A

L (+)

Belasting

N (–)

Belasting
Beveiliging ≤ 2 A

L (+)

Belasting

N (–)

Beveiliging ≤ 100 mA

6-30 Vdc of
6-240 Vac

L (+)

N (–)
Beveiliging ≤ 100 mA

L (+)

N (–)
Beveiliging ≤ 100 mA

20-150 Vac/dc

L (+)

N (–)
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Power Meter serie PM800
Installatie en aansluiting

Kleurcodering bedrading

Set voor los scherm

A

E

D

C
2-draads aansluiting

A I/O modules
B	Power Meter 800 serie
(basisunit)
C Adapter voor los scherm
D CAB12 kabel
E Los scherm (achteraanzicht)

B

Belden 9841 kabel:
bb – (+) blauw met witte streep
bb – (-) wit met blauwe streep
bb – (afscherming) zilver)
4-draads aansluiting
Belden 9843 kabel:
bb –
(TX+) blauw met witte streep
bb –
(TX-) wit met blauwe streep
bb –
(RX+) oranje met witte streep
bb –
(RX-) wit met oranje streep
bb –
(SG) groen met witte streep
bb –
Afscherming

Afmetingen (meter met I/O en adapter voor los scherm)

Belden 9842 kabel:
bb –
(TX+) blauw met witte streep
bb –
(TX-) wit met blauwe streep
bb –
(RX+) oranje met witte streep
bb –
(RX-) wit met oranje streep
bb –
Afscherming

3090
MCTAS485

RX+
RX–
TX+
TX–

TX / RX

Voor beveiliging tegen overspanning wordt geadviseerd
de afscherming van de kabel direct aan te sluiten op een
aardaansluiting.

4-draads aansluitings (RS485 van adapter voor los scherm)

RX+
RX–
TX+
TX–

24 23 22 21 20

Belden 8723 kabel:
bb –
(TX+) groen
bb –
(TX-) wit
bb –
(RX+) rood
bb –
(RX-) zwart
bb –
Afscherming

RX+
RX–
TX+
TX–

24 23 22 21 20

RX+
RX–
TX+
TX–

TX / RX

2-draads aansluitings (RS485 van adapter voor los scherm)

RX+
RX–
TX+
TX–

RX+
RX–
TX+
TX–

Aansluitings PM800 op 2-draads RS485 seriële bus
PM800

Apparaat 2

(20) +
(19) –
(18)

+
–

Apparaat 3

+
–

Belden 9841 afgeschermde kabel

Apparaat 4

+
–

120 o

Maximaal 32 meters
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Power Meter serie PM800
Installatie en aansluiting

4-draads aansluiting van apparatuur op de PM8ECC module met aparte
signal ground en afscherming
PM8ECC

Slave 1

Slave 2

Rx+
RxTx+
Tx-

Rx+
RxTx+
Tx-

(6) Tx+ (TXD1)
(5) Tx- (TXD0)
(4) Rx+ (RXD1)
(3) Rx- (RXD0)
(2) SG*
(1)

Belden 9842 of 8723

Slave 3

Rx+
RxTx+
Tx-

MCT2W485
eindafsluiting
of 120 Ω
weerstand

Maximaal 32 meters

Opmerking: SG is signal ground

4-draads aansluiting van apparatuur op de PM8ECC module zonder aparte
signal ground en afscherming
PM8ECC

Slave 1

Slave 2

Rx+
RxTx+
TxSG*

Rx+
RxTx+
TxSG*

(6) Tx+ (TXD1)
(5) Tx- (TXD0)
(4) Rx+ (RXD1)
(3) Rx- (RXD0)
(2) SG*
Ongebruikt

Slave 3

Rx+
RxTx+
TxSG*

MCT2W485
eindafsluiting
of 120 Ω
weerstand

(1)

Belden 9843

Maximaal 32 meters

Opmerking: SG is signal ground

2-draads aansluiting van apparatuur op de PM8ECC module met aparte
signal ground en afscherming
PM8ECC

Slave 1

(4) Rx+ (D1)
(3) Rx- (D0)
(2) SG*
(1)

Slave 2

L+
L-

Slave 3

L+
L-

Belden 9841

L+
L-

Maximaal 32 meters

MCT2W485
eindafsluiting
of 120 Ω
weerstand

Opmerking: SG is signal ground

2-draads aansluiting van apparatuur op de PM8ECC module zonder aparte
signal ground en afscherming
PM8ECC

Slave 1

(4) Rx+ (D1)
(3) Rx- (D0)
(2) SG*

Slave 2

L+
LSG*

Slave 3

L+
LSG*

L+
LSG* MCT2W485

eindafsluiting
of 120 Ω
weerstand

Ongebruikt

(1)
Belden 9842 of 8723

Maximaal 32 meters

Opmerking: SG is signal ground

Instellingen RS485 poort op PM8ECC
OP/AAN NEER/UIT
AAN
UIT

Rx Tx Tx- Tx+ Rx- Rx+ +

–

DIP switch instellingen

1

8

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

4-draads
Afsluiting

Bias

Schakelaar
(2-draads)

1

2

3

4

5

2-draads (standaard)
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Functies en eigenschappen

PE86126

De PowerLogic ION7550 en 7650 Power Meters worden vaak toegepast op
belangrijke koppelpunten in een distributienet en bij kritische groepen. Deze meters
bieden dan ongeëveaarde functionaliteit zoals uitgebreide analyse van de kwaliteit
van energie (power quality - volgens internationale standaarden, waaronder
IEC 61000-4-30 Klasse-A). Daarnaast hebben deze meters een zeer hoge
nauwkeurigheid en kunnen worden ingezet als comptabele metingen voor
verrekening met meerdere communicatie opties. Integreer metingen van andere
grootheden zoals gas en water. Indien deze meters gecombineerd worden met de
PowerLogic software heeft u een ongekend krachtig systeem voor
energiemanagement. Tevens zijn relevante gegevens uit deze meters te delen met
SCADA- of gebouwbeheerssystemen doordat de meter meerdere communicatie
kanalen en protocollen heeft.
PowerLogic ION7650

Toepassingen
bb Reduceer uw energiekosten;
bb Optimaliseer de inzetbaarheid van uw installaties;
bb Voldoe aan de wetgeving betreffende energie-efficiency en CO2-reductie;
bb Verbeter de kwaliteit van uw energie;
bb Contract optimalisatie en bewaking van contractuele afspraken met leveranciers;
bb Verhoog de betrouwbaarheid van uw installaties (24x7);
bb Verbeter klanttevredenheid en behoud uw klanten;
bb Bewaak en beheers uw installaties;
bb Meet uw inkomende energie van het energiebedrijf;
bb Wijs energie of kosten toe aan afdelingen, processen of huurders.

Eigenschappen

(1) Alléén de ION 7650 heeft deze functionaliteit

Anticipeer, diagnosticeer en controleer om uw energie-efficiency te verhogen
Ontdek inefficiënt energieverbruik en verspilling en optimaliseer het gebruik
van uw apparatuur en installaties met als doel het verhogen van de efficiency.
Isoleer mogelijke risico’s, diagnosticeer energiegerelateerde problemen met uw
installaties en controleer de betrouwbaarheid van uw bedrijfsvoering.
Verzamel informatie over energiekwaliteit, bepaal doelstellingen, meet en
beoordeel resultaten
Bundel alle informatie over energiekwaliteit in een overzichtelijke index. Vergelijk
gegevens over betrouwbaarheid en energiekwaliteit met standaarden of van
verschillende onderdelen of processen onderling.
Eenvoudig in gebruik, meertalig, IEC/IEEE configureerbaar scherm
Helder LCD-scherm met aanpasbare contrastinstelling. Menu structuur via het
scherm voor configuratie inclusief IEC of IEEE instellingen. Ondersteuning van de
talen Engels, Frans, Spaans en Russisch. 12/24 uur klok.
Modbus Master functionaliteit
De meter kan informatie uitlezen van andere meters aangesloten op de seriële
Modbus RS485 poort. Het is mogelijk deze informatie op het scherm te tonen of op
te slaan in het geheugen en/of in de op de meter aangesloten pc met applicatie.
Ethernet gateway functionaliteit
Krijg toegang tot de op de meter aangesloten seriële Modbus apparatuur via de
Ethernet poort van de meter (EtherGate) of via een telefoonnetwerk (ModemGate).
Detecteer en leg korte transiënten vast (20μs bij 50Hz, 17μs bij 60 Hz)
Identificeer problemen als gevolg van kortstondige verstoringen als gevolg van
snelle schakelingen.
Controleren van de normen voor de kwaliteit van energie (power quality)
Bewaak uw inkomende energie en beoordeel deze volgens internationale
standaarden (IEC 61000-4-30 Klasse A(1), EN50160(1), IEC 61000-4-7,
IEC 61000-4-15, IEEE 519, IEEE 1159, en CBEMA/ITIC). Beoordeel flicker
gebaseerd op de IEC 61000-4-15 en IEEE 1453 normen.
Detecteer relevante golfvormveranderingen
Detecteren van fasewisselingen of golfvormveranderingen.
Zeer snelle opname van elektrische parameters, elke 100ms of elke cyclus
Preventief onderhoud: meet zeer snel gedurende een motorstart om een analyse
te doen van de curven.
IEC 61850 protocol ondersteuning
Deze meters ondersteunen het IEC 61850 protocol voor communicatie.
Uitgebreide meetgegevens zijn beschikbaar via IEC6150 inclusief Power Quality
events via COMTRADE formaat. Tevens wordt configuratie eenvoudiger door
gebruik van IEC61850 bestanden.
Richtingsopsporing van storingen
Bepaal de locatie en de richting van de storing ten opzichte van de meter. De
resultaten worden vastgelegd in de gegevenslogboeken, met een tijdstip en
waarschijnlijkheidsgetal.
Instrument transformer correction (ITS)
Bespaar geld en verbeter de nauwkeurigheid door het corrigeren van bestaande
minder nauwkeurige transformatoren.
Integreer metingen van andere grootheden
Sluit via de analoge of digitale ingangen meters aan om andere grootheden zoals
water, gas, stoom, warmte te meten. Gegevens kunnen via de meter worden
ingelezen in het systeem of worden gepresenteerd op het scherm van de meter.
Informeer op basis van alarmen via e-mail
Alarmen kunnen direct verzonden worden naar een gebruiker. Dit kunnen
overschrijdingen zijn van setpoints of alarmen gerelateerd aan gebeurtenissen op
het gebied van energiekwaliteit.
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PowerLogic ION7550 / ION 7650
Functies en eigenschappen

PE86018

Eigenschappen
Algemeen

ION7550

Toepasbaar in laag- en middenspanning
Nauwkeurigheid stroom (1 A tot 5 A)
Nauwkeurigheid spanning (57 V tot 288 V)
Nauwkeurigheid energie
Aantal metingen per cyclus

ION7650

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

0,01-20 A

0,01-20 A

b
b

b
b

b

b

b

b

b
b

b
b

Momentele rms waarden
Stroom, spanning, frequentie
Actief, blind, schijnbaar vermogen
Totaal en per fase
Power factor
Totaal en per fase
Stroom meting uitgebreid tot 500 A voor 1seconde (1)

Energie waarden
Actieve, blind en schijnbare energie
Instelbare accumulatie methode
Gemiddelde waarden

Stroom

PowerLogic ION7550 / ION7650
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Stroom- en spanningsaansluitingen
I/O uitbreidingskaart
Digitale ingang
Analoge ingang
Analoge uitgang
Communicatiekaart
Aansluiting voor voeding
Form C digitale uitgang
Digitale ingang
Form A digitale uitgang

Actieve, reactieve en schijnbaar
vermogen
Voorspeld actief, reactief en
schijnbaar vermogen
Synchronisatie van het meetvenster
Instelling van de berekeningsmethode

Huidige waarde en
maximum
Huidige waarde en
maximum
Block, sliding

Meting van de energiekwaliteit
Harmonische vervuiling
Individuele harmonischen

b

Via scherm voorzijde
63
Via PowerLogic software 127
b
Golfvorm analyse (Waveform capture)
Detectie van spannings pieken en dalen
Detectie van transiënten
20µs(2)
Flicker
b
Opslag van 100ms of 20ms gegevens
Controle norm EN50160
Programmeerbaar (logische en wiskundige functies)

b

b
63
511
b(2)
b
20µs(2)
b
b
b
b

PE86002

Dataopslag
Min./max. van de momentele waarden
Gegevens registers
Gebeurtenissen registers
Trends en voorspellingen
SER (Sequence of event recording)
Tijdnotaties
GPS synchronisatie (1ms)
Geheugen (in Mbytes)

b

b

4
b
b
b
b
b

4
b
b
b
b
b

10

10

Referenties (3)
PowerLogic ION7550 (4)
PowerLogic ION7650
Rapport over energiekwaliteit

Referentienummers
M7550•••••••••••
M7650•••••••••••

(1) Alleen standaard stroomreeks. 50 A voor optionele stroomreeks
(2) Voor 50 Hz frequenties; 17µs voor 60 Hz frequentie (Verenigde Staten)
(3) Exacte referentie is afhankelijk van de gekozen opties. Zie pagina 115 voor meer informatie
over de opbouw van de verschillende referenties
(4) Er is ook een RTU versie van de ION7550 beschikbaar met alle functies als van de ION7550
maar dan zonder de meetfuncties. Voor meer informatie neem contact op met
Schneider Electric

112

111-121_ION7550_ION7650.indd 112

10/10/14 15:37

Geavanceerde
Meetcentrales

PowerLogic ION7550 / ION 7650
Functies en eigenschappen

PE86126

Eigenschappen (vervolg)
Display en Ingangen / Uitgangen
Scherm voorzijde
Bedradingsfout indicator
Puls uitgang
Digitale of analoge ingang (max.)
Aantal pulsingangen geschikt voor meting (water, gas etc.)

ION7550

ION7650

b
b

b
b

1
24
30

1
24
30

1
1
1
b
b

1
1
1
b
b

1
1
b
b
b

1
1
b
b
b

b
b

b
b

Communicatie

PowerLogic ION7650

RS485 poort
RS485 / RS232 poort
Optische poort
Modbus protocol
IEC 61850 protocol
Ethernet poort (Modbus/TCP/IP protocol)
Ethernet gateway (EtherGate)
Alarmen (optionele automatische alarminstelling)
Alarmberichten via e-mail (Meterm@il)
HTML-webpagina webserver (WebMeter)
Intern Modem
Modem gateway (ModemGate)
DNP 3.0 via seriëel, modem en I/R poort

Elektrische eigenschappen
Type meting

 erkelijke rms tot 1024 metingen per cyclus
W
(ION7650)
±0,01% van uilezing + ±0,025% van volledige
Meetnauwkeurigheid Stroom en spanning
schaal
±0,075% van uilezing + ±0,025% van volledige
Vermogen
schaal
Frequentie
±0,005 Hz
Power factor
±0,002 van 0,5 inductief tot 0,5 capacitatief
Energie
IEC62053-22 0,2S, 1 A en 5 A
Gegevensupdate snelheid
1/2 cyclus of 1 seconde
Eigenschappen
Gemeten spanning
Zelfregelend van 57V tot 347V LN / 600V LL
spanningsingangen
Meetbereik
85 tot 240 Vac en 110 tot 330 Vdc
Weerstand
5 MΩ/fase (fase - Vref)
Frequentiemeetbereik 47 tot 63Hz
Eigenschappen
Nominale stromen
1 A, 2 A, 5 A, 10 A
stroomingangen
Meetbereik
0,005 - 20 A zelfregelend (standaard reeks)
0,001 - 10 A zelfregelend (optionele reeks)
Toelaatbare
500 A rms voor 1s, eenmalig (bij 5A)
overbelast.
200 A rms voor 1s, eenmalig (bij 1A)
Weerstand
0,002 Ω per fase (5A)
0,015 Ω per fase (1A)
Belasting
0,05 VA per fase (bij 5 A)
0,015 VA per fase (bij 1 A)
Voeding
AC
85-240 Vac ±10% (47-63 Hz)
DC
110-300 Vdc ±10%
dc lage spanning
20-60 Vdc ±10%
(optioneel)
Houdtijd
100 ms (6 cycli bij 60 Hz) min. bij 120 Vdc
Belasting
Ingangen /
uitgangen(1)

Standaard

Optioneel

Standaard: 15 VA, max. 35 VA
Lage spanning DC: 12 VA, max. 18 VA
8 digitale ingangen (120 Vdc)
3 relais uitgangen (250 Vac / 30 Vdc)
4 digitale uitgangen (solid state)
8 additionele digitale ingangen 4 analoge
 itgangen, en/of 4 analoge ingangen
u

Mechanische eigenschappen
Gewicht
IP beschermingsgraad (IEC 60529)

1,9 kg
 eïntegreerd scherm, voorzijde: IP 50;
G
achterzijde: IP 30
Transducer uitvoering (geen geïntegreerd
scherm) IP 30

Afmetingen

192 x 192 x 159 mm
235,5 x 216,3 x 133,1 mm

Standaard uitvoering
TRAN uitvoering

113

111-121_ION7550_ION7650.indd 113

6/10/14 13:10

PE86004

Geavanceerde
Meetcentrales

PowerLogic ION7550 / ION 7650
Functies en eigenschappen
Eigenschappen (vervolg)
Omgevingsbestendigheid
Gebruikstemperatuur

Standaard voeding
Voeding met lage
spanning (DC)
Scherm
Opslag temperatuur
Relatieve luchtvochtigheid
Installatiecategorie
Diëlektrisch houdvermogen

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

Elektromagnetische compatibiliteit

Voorbeeld met real-time waarden van de WebMeter Webpagina

Ongevoeligheid voor elektrostat. ontladingen
Ongevoeligheid voor uitgestraalde velden
Ongevoeligheid voor transiënten
Ongevoeligheid voor schokgolven
Geleide en uitgestraalde emissies

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

Veiligheid
Europa

IEC 61010-1

Communicatie
RS232/485 poort(2)
Zonder opties

 ot 115,200 bauds (57,600 baud voor RS485),
T
ION, DNP 3.0, Modbus, GPS, EtherGate,
ModemGate, Modbus Master

RS485 poort(2)

 ot 57,600 bauds, ION, DNP 3.0, Modbus, GPS,
T
EtherGate, ModemGate, Modbus Master
ANSI type 2, tot 19,200 bauds, ION, Modbus,
DNP 3.0
10/100 BaseT, RJ45 aansluiting, 100m link
100 Base FX, LC duplex aansluiting, 1300 nm,
FO multimode met gradiënt index 62,5/125 µm of
50/125 µm, 2000 m link

Infrarood poort(2)
Ethernet poort
Glasvezel Ethernet verbinding

Protocol
EtherGate
ModemGate
WebMeter

ION, Modbus, TCP/IP, DNP 3.0, Telnet, IEC 61850 (3)
Communiceert direct met maximaal 64 slave
apparaten via de de beschikbare seriële poorten
Communiceert direct met maximaal 31 slave
apparaten
5 personaliseerbare pagina’s, creëer nieuwe
pagina’s ondersteunt HTML/XML

EB100308.jpg

Firmware eigenschappen

Voorbeeld van PowerLogic interactief scherm met real-time
waarden en alarmen

Hoge snelheid gegevensopslag

Tot 5 ms interval opslag, slaat gedetailleerde
eigenschappen op van storingen of
onderbrekingen. Wordt aangestuurd door een
instelbare grenswaarde of door externe
apparatuur

Harmonische vervuiling

 ot de 63e harmonische (tot de 511e via ION
T
Enterprise software) voor alle stroom- en
spanningsingangen

Detecteren van pieken en dalen

Analyseer de omvang/mogelijke impact van dips
en pieken:
- gegevens van de omvang en duur worden
afgebeeld in tolerantiecurven
- aansturing per fase voor opname van
golfvormen (WFC)

Momentele waarden

Hoge nauwkeurigheid (1s) of hoge snelheid
(1/2 cyclus) metingen, inclusief werkelijke rms per
fase / totaal voor:
- spanning en stroom
- actief vermogen (kW) en reactief vermogen (kVAR)
- schijnbaar vermogen (kVA)
- power factor en frequentie
- onbalans in spanning en stroom
- faseomkering

Registratie en logboeken

Toewijzing van willekeurige meetbare parameters
aan een kanaal (800 kanalen via 50
datarecorders), inclusief historische trends van
energie, gemiddelde waarden, spanning, stroom,
power quality of elke andere willekeurige
grootheid. Activeer de registratie van gegevens
door tijdsintervallen, scheduler (kalender),
alarmen, gebeurtenissen of handmatig.

(1) IEC 62051-22B alleen met seriële poorten
(2) Alle communicatiepoorten kunnen gelijktijdig worden gebruikt
(3) Alleen bij meters met 5 MB geheugen en Ethernetkaart
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Functies en eigenschappen
Eigenschappen (vervolg)
Firmware eigenschappen
Trend curves

Bekijk historische gegevens via het scherm. Toont gegevens
in een trend die continu wordt ververst met een datum/tijd
stempel van maximaal 4 parameters

Golfvormregistratie

Gelijktijdig gegevens registreren van alle spanning en stroom
kanalen:
- detecteren van sub-cyclische verstoringen
- maximum aantal cycli is 214.000, 10Mbytes geheugen
- 256 metingen/cyclus (ION7550)
- 512 metingen/cyclus standaard, 1024 metingen/cyclus
optioneel (ION7650)
- COMTRADE formaat voor golfvormen zijn direct
beschikbaar via de Ethernetkaart van de meter (IEC61850)

Alarmen

- instelbare pickup en dropout instellingen, tijdsvertraging en
verschillende activeringsniveaus voor de alarmen
- door gebruiker aan te passen prioriteiten voor alarmen
- booleaanse combinaties van alarmen is mogelijk
(NAND, OR, NOR and XOR)

Geavanceerde beveiliging

 aximaal 16 verschillende gebruikers met unieke
M
toegangsrechten (uitvoeren van reset, tijdsynchronisatie,
meter configuratie etc.)
Corrigeer voor onnauwkeurigheden in stroomtransformatoren
(CT’s) en spanningstransformatoren (PT’s)
5 tot 10 Mbytes
Updates via de communicatiepoorten

Transformator correctie
Geheugen
Firmware update

Eigenschappen van het scherm
Geïntegreerd scherm
Talen
Notie volgens
PE86020

Opbouw referenties
Onderdeel
Code

M

1 Type meter

M7650

Voorbeeld van de opbouw van een ION7650 product
r eferentienummer.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Type meter
Vormfactor
Type stroomingangen
Type spanningsingangen
Type voeding
Frequentie
Communicatie
In- en uitgangen (I/O)
Beveiliging
Speciale uitvoering

M7550

2 Uitvoering

A0
A1

B0
B1

T0
T1
U0
U1

3 Stroom-

ingangen

C
E
F
G

4 Spanningsingangen
5 Voeding

Back lit LCD, configurable screens
Engels, Frans, Spaans, Russisch
IEC, IEEE

Beschrijving
Geavanceerde meter met een breed spanningsmeetbereik
(57-347V F-N of 100-600V F-F), zeer hoge nauwkeurigheid
(comptabel), transiënten detectie, gegevens en
golfvormacquisitie. Ondersteunt ION, Modbus-RTU, en
DNP 3.0, IEC 61850 (alleen voor meters met 5 MB geheugen
en Ethernetkaart).
Geavanceerde meter met een breed spanningsmeetbereik
(57-347V F-N of 100-600V F-F), zeer hoge nauwkeurigheid
(comptabel), detecteren van pieken en dips, gegevens en
golfvormacquisitie met een resolutie van 256 metingen/
cyclus. Ondersteunt ION, Modbus RTU, DNP3.0 en
IEC 61850 (alleen voor meters met 5 MB geheugen en
Ethernetkaart).
Geïntegreerd scherm met een optische poort in het front,
5 MB geheugen en 512 metingen/cyclus.
Geldt alleen voor de de ION7650. Geïntegreerd scherm met
een optische poort in het front, 5 MB geheugen en
1024 metingen/cyclus.
Geïntegreerd scherm met een optische poort in het front,
10 MB geheugen en 512 metingen/cyclus.
Geldt alleen voor de ION7650. Geïntegreerd scherm met een
optische poort in het front, 10 MB geheugen en
1024 metingen/cyclus.
 ransducer (zonder scherm) versie, met 5 MB geheugen en
T
512 metingen/cyclus.
 eldt alleen voor de ION7650. Transducer (zonder scherm)
G
versie, met 5 MB geheugen en 1024 metingen/cyclus.
Transducer (zonder scherm) versie, met 10 MB geheugen en
512 metingen/cyclus.
 eldt alleen voor de ION7650. Transducer (zonder scherm)
G
versie, met 10 MB geheugen en 1024 metingen/cyclus.
5 Amp nominaal, 20 Amp maximaal stroomingang
1 Amp nominaal, 10 Amp maximaal stroomingang
Stroomspoel ingangen (voor 0-1 Vac stroomspoelen; worden
apart verkocht)
Stroomspoel ingangen met drie universele Technic 10A
transformatoren (klem); voldoen aan IEC 1036
nauwkeurigheidsklasse

0

57 tot 347 Vac fase-nul / 100 tot 600 Vac fase-fase

B

Standaard voeding
(85-240 Vac, ±10% / 47-63 Hz / 110-330 Vdc, ±10%)
Lage spanningsvoeding (DC) (20-60 Vdc)

C
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Opbouw referenties (vervolg)
Onderdeel
Code
Beschrijving
6 Frequentie
7 Communi-

5
6
A0

catie

C1

D1

D7

E0

8 I/O opties

F0

 tandaard communicatie met 10Base-T Ethernet (RJ45) en
S
10Base-FL (ST mannelijke glasvezel aansluiting). Ethernet
gateway functionaliteit gebruikt een seriële poort.

F1

 tandard communicatie met 10/100Base-T Ethernet (RJ45)
S
en 100Base-FX (SC mannelijke glasvezel aansluiting).
Ethernet gateway functionaliteit gebruikt een seriële poort.

M1

 tandaard communicatie met 33,6k universeel intern modem
S
(RJ11). Modem gateway functionaliteit gebruikt een seriële
poort.

A

Standaard I/O (8 digitale ingangen 3 Form C relais, 4 Form A
solid-state uitgangen)
Standaard I/O met uitbreidingskaart (8 additionele digitale
ingangen & vier 0 tot 1 mA analoge ingangen)
Standaard I/O met uitbreidingskaart (8 additionele digitale
ingangen & vier 0 tot 20 mA analoge ingangen)
Standaard I/O met uitbreidingskaart (8 additionele digitale
ingangen & vier -1 tot 1 mA analoge uitgangen)
Standaard I/O met uitbreidingskaart (8 additionele digitale
ingangen & vier 0 tot 20 mA analoge uitgangen)
Standaard I/O met uitbreidingskaart (8 additionale digitale
ingangen & vier 0 tot 20 mA analoge ingangen en
vier 0 tot 20 mA uitgangen)

D
E
H
K
N

9 Beveiliging

P

Standaard I/O met uitbreidingskaart (8 additionale digitale
ingangen & vier 0 tot 1 mA analoge ingangen en
vier -1 tot 1 mA analoge uitgangen)

0
1

Wachtwoordbeveiliging, geen hardware slot
Wachtwoordbeveiliging, hardware is te vergrendelen
(via dip-switch op communicatiekaart)
Wachtwoordbeveiliging met beveiligingsblokkade,
bescherming voor de schroefklemmen en UK OFGEM labels
Geen
Tropenbestendige uitvoering
EN50160 normbewaking, niet tropenbestendig
EN50160 normbewaking, tropenbestendig

6

PE86021

10 Speciale
uitvoering

P760

C1 C

Voorbeeld van de opbouw van een referentienummer voor
een losse PowerLogic ION communicatie- of I/O-kaart voor de
ION7550/7650.
1	Communicatie of I/O kaart (C erachter voor
communicatiekaart)
2 Type
3 Speciale uitvoering

Gekalibreerd voor 50 Hz systemen
Gekalibreerd voor 60 Hz systemen
Standaard communicatie (1 RS232/RS485 poort, 1 RS485
poort). Uitvoeringen met geïntegreerd scherm hebben
1 ANSI Type 2 optische poort.
Standaard communicatie met 10/100Base-T Ethernet
(RJ45), 56k universeel intern modem (RJ11). Ethernet en
modem gateway functionaliteiten gebruiken elk een seriële
communicatiepoort.
Standaard communicatie met 10Base-T Ethernet (RJ45) en
10BaseFL Ethernet glasvezel, 33,6k universeel intern
modem (RJ11). Ethernet, modem gateway functionaliteiten
gebruiken elk een seriële poort.
Standaard communicatie met 10/100Base-T Ethernet (RJ45)
en 100BaseFX Ethernet glasvezel, 56k universeel intern
modem (RJ11). Ethernet/modem gateway functionaliteiten
gebruiken elk een seriële poort.
Standaard communicatie met 10Base-T Ethernet (RJ45).
Ethernet gateway functionaliteit gebruikt een seriële
communicatie poort.

A
C
E
F

Losse communicatie kaarten
Onderdeel
Code
Beschrijving
Communicatie
kaart
Type

P765C
A0

ION7550 / ION7650 communicatiekaart als toevoeging/
vervanging voor bestaande meters
Standaard communicatie (1 RS232/RS485 poort, 1 RS485
poort). Uitvoeringen met geïntegreerd scherm hebben
1 ANSI Type 2 optische poort.

C1

 tandaard communicatie met 10/100Base-T Ethernet
S
(RJ45), 56k universeel intern modem (RJ11; de poort voor
het modem is gedeeld met optische poort). Ethernet en
modem gateway functionaliteiten gebruiken elk een seriële
communicatiepoort.

D7

 tandaard communicatie met 10/100Base-T Ethernet (RJ45)
S
en 100BaseFX Ethernet glasvezel, 56k universeel intern
modem (RJ11; de poort voor het modem is gedeeld met
optische poort). Ethernet/modem gateway functionaliteiten
gebruiken elk een seriële poort.

E0

Standaard communicatie met 10Base-T Ethernet (RJ45).
Ethernet gateway functionaliteit gebruikt een seriële communicatiepoort IEC 61850 (afhankelijk van de firmware versie).
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Losse communicatie kaarten (vervolg)
Onderdeel
Code
Beschrijving

Speciale
uitvoering
PowerLogic ION7550 TRAN

F1

 tandaard communicatie met 10/100Base-T Ethernet (RJ45)
S
en 100Base-FX (SC mannelijke glasvezel aansluiting).
Ethernet gateway functionaliteit gebruikt een seriële poort.

M1

 tandaard communicatie met 33,6k universeel intern modem
S
(RJ11, de poort van het modem is gedeeld met de optische
poort). Modem gateway functionaliteit gebruikt een seriële
poort.

A
C

Geen
Tropenbestendige uitvoering

Losse I/O uitbreidingskaarten
Onderdeel
Code
Beschrijving
I/O kaart

P760A

Type

D
E
H
K

Speciale
uitvoering

A
C

II/O uitbreidingskaart als toevoeging/vervanging voor
bestaande meters
I/O uitbreidingskaart kaart met acht digitale ingangen,
vier 0 tot 1 mA analoge ingangen
I/O uitbreidingskaart kaart met acht digitale ingangen,
vier 0 tot 20 mA analoge ingangen
I/O uitbreidingskaart kaart met acht digitale ingangen,
vier -1 tot 1 mA analoge uitgangen
I/O uitbreidingskaart kaart met acht digitale ingangen,
vier 0 tot 20 mA analoge uitgangen
Geen
Tropenbestendige uitvoering

Transducer uitvoering (TRAN)
Onderdeel
Code
Beschrijving
ION7550 TRAN T0
U0
ION7650 TRAN T0
T1
U0
U1

ION7550 TRAN (geen scherm), 5 MB geheugen
ION7550 TRAN (geen scherm), 10 MB geheugen
ION7650 TRAN (geen scherm), 5 MB geheugen
ION7650 TRAN (geen scherm), 10 MB geheugen,
1024 metingen/cyclus
ION7650 TRAN (geen scherm), 10 MB geheugen
ION7650 TRAN (geen scherm), 10 MB geheugen,
1024 metingen/cyclus

Transducer uitvoering (TRAN)
Onderdeel
Code
Beschrijving
Schroefklemmenafscherming

TERM
CVR
7500

Twee afschermingen: een voor de aansluitstrip
met de relais en digitale ingangen (onder) en de andere voor
de aansluitstrip met de stroom en spanning aansluitklemmen
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PE86023

PE86022

ION7550 / ION7650 afmetingen

PE86025

PE86026

PE86024

ION7550 / ION7650 TRAN afmetingen

PE86027

Montage in een paneel
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4-draads aansluiting
Beveiliging voor de N
is noodzakelijk indien
deze ongeaard is

N L1 L2 L3
Beveiliging
(3A)

Voeding
L/+ N/-

Beveiliging
(2A)

V1
V2
V3
V4
Vref

Sluit G
aansluiting
aan op de
aarde
voor AC
voeding

I11
I12
Meetklemmenblok

I21
I22
I31
I32
I41
I42

}

I4 optioneel

I51
I52

Dit is slechts een voorbeeld. Andere aansluitingen zijn mogelijk. Raadpleeg de handleiding van
het product voor een compleet overzicht van aansluiting van bedrading en communicatie.

PE86029

4-draads aansluiting met 4 stroomtrafo’s en 3 spanningstrafo’s
Beveiliging voor de N
is noodzakelijk indien
deze ongeaard is

N L1 L2 L3
Beveiliging
(3A)

Power supply
L/+ N/V1

Beveiliging
(2A)

V2
V3
V4
Sluit G
aansluiting
aan op
de aarde
voor AC
voeding

Vref
I11
I12
Meetklemmenblok

I21
I22
I31
I32
I41
I42

}

I4 optioneel

I51
I52

Dit is slechts een voorbeeld. Andere aansluitingen zijn mogelijk. Raadpleeg de handleiding van
het product voor een compleet overzicht van aansluiting van bedrading en communicatie.
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C-form digitale uitdagingen: mechanische relais R1 - R3
C-form relais

NO

K

NC

R11

R12

R13

PE86031

PE86030

ION7550

R11

R 11 R 12 R 13 R 21

Belasting

Alarm lamp

R13
R12

Externe voeding
Opmerking: Mechanische relais dienen altijd apart beveiligd te worden

A-form digitale uitdagingen: solid state relais D1 - D4
A-form relais

+

_

_

Externerelais

_

_

D1

+

_

D1

+

+

_
+

+

_

D2

_

+

D3

+

PE86032

ION7550 / ION7650

DIGITALE UITGANGEN
D4
- +

D3
- +

D2
- +

D1
- +

Externe voeding
30 Vdc max.

Opmerking: Uitgang D4 is standaard ingesteld op een puls per 1,8 kWh

1.8 Wh

Digitale uitdagingen: S1 - S8

_
+

Extern gevoed ION7550 / ION7650
PE86034

PE86033

Intern gevoed ION7550 / ION7650

S7

_
+

_
+

_

S8

+

SCOM

S7

+30 Vdc

_

S8

+30 Vdc

Optisch gekoppelde schakelaar

+

_

SCOM

_ Optisch gekoppelde schakelaar

Opmerking: Externe voeding maximaal 130 Vdc

Digitale uitdagingen: DI1 -DI8 (optioneel)

_
+

Intern gevoed ION7550 / ION7650
PE86036

PE86035

Intern gevoed ION7550 / ION7650

DI7

_
+

_

_
+

DI7

DI8

DICOM

+

+30 V DC

+30 V DC

_

DI8

Optisch gekoppelde schakelaar

+

_

DICOM

_

Optisch gekoppelde schakelaar

Opmerking: Externe voeding maximaal 50 Vdc
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Analoge ingangen: AI1 tot AI4 (optie)

PE86037

ION7550 / ION7650

Thermische koppeling

Spanningnaar-stroom
omvormer

Voorbeeld toepassing:
temperatuurmeting

AI3

+ -

AI4 AI3 AI2 AI1

Opmerking: Maak geen verbinding tussen de analoge ingang van de I/O kaart met de analoge
uitgang van dezelfde I/O kaart.

Analoge ingangen: AO1 tot A4 (optioneel)

PE86038

ION7550 / ION7650

AO3

Analoge meter

Voorbeeld toepassing:
aansturen van een analoge meter
middels de DC stroomuitgang

OUT COM

AO4 A03 A02 AO1

Opmerking: Maak geen verbinding tussen de analoge ingang van de I/O kaart met de analoge
 itgang van dezelfde I/O kaart.
u
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PE86129

De PowerLogic ION8800 is ’s werelds meest geavanceerde energie- en
vermogensmeter. De zeer hoge nauwkeurigheid van deze meter, gecombineerd met
specifieke functies en flexibiliteit maken deze meter zeer geschikt voor metingen in
transport- en distributienetwerken.
De PowerLogic ION8800 biedt u de mogelijkheid tot:
bb Het beheren van energie inkoop- en leveringscontracten;
bb Het uitvoeren van netwerk capaciteitsplanning en stabiliteitsanalyses;
bb Het bewaken van de energiekwaliteit volgens de geldende normen,
leveranciersovereenkomsten en overeenkomsten die voortvloeien uit wetgeving.
Integreer deze meter in uw bestaande energie acquisitie en allocatiesysteem,
gebruik de PowerLogic software of deel de meest relevante gegevens met SCADAof gebouwbeheerssystemen doordat de meter meerdere communicatiekanalen
heeft en diverse protocollen ondersteunt.
PowerLogic ION8800

Toepassing
bb Metingen in transport- en distributienetwerken;
bb Hoge nauwkeurigheid (IEC 62053-22 Klasse 0.2S) en gecertificeerd voor
allocatie en facturering van klanten;
bb Zeer uitgebreide bewaking en analyse van de energiekwaliteit;
bb Digitale foutregistratie;
bb Contract optimalisatie en bewaking van contractuele afspraken met leveranciers;
bb Instrument transformer correction;
bb Compensatie van transformator- en kabelverliezen.

Eigenschappen
IEC 19-inch rack montage volgens DIN 43862 standaard
Essailec aansluitingen met standaard aansluitingen voor metingen en energiepuls
overdracht voor eenvoudige retrofit in bestaande installaties.
Nauwkeurige metingen
Voor interconnectiepunten in netwerken voor zowel laag-, midden-, hoog- en zeer
hoge spanningsnetwerken volgens IEC 62053-22 Klasse 0.2S.
Bewaken van de energiekwaliteit
Bewaakt en voldoet aan de internationale normen die gelden voor de kwaliteit van
de geleverde energie (IEC 61000-4-30 Klasse A, EN 50160, IEC 61000-4-7,
IEC 61000-4-15, CBEMA/ITIC).
Digitale foutregistratie
Gelijktijdig detecteren en registreren van de stromen en spanningen op alle
ingangen van de meter voor zeer kortstondige storingen (sub-cyclische storingen
en transiënten).
Uitgebreide communicatie mogelijkheden
IEC1107 optische poort, optionele communicatie modules die gelijktijdige
Ethernet (10BaseFL of 10BaseT), seriële (RS485-RS232), en modem
communicatie ondersteunen.
Meerdere tarieven en gebruiksperioden
De meter staat toe verschillende tarieven of (seizoensgebonden) tariefstructuren
toe te passen om energie en verbruiksgegevens te meten voor perioden met
specifieke eisen ten aanzien van facturering.
Meerdere instellingen voor alarm en sturingsfuncties
Totaal 24 instellingen voor enkelvoudige of meervoudige alarmcondities en
sturingsmogelijkheden; 1 seconde responstijd.
Overzichten op het gebied van energiekwaliteit
Bundel alle informatie over energiekwaliteit in een overzichtelijke index.
Vergelijk gegevens over betrouwbaarheid en energiekwaliteit met standaarden.
Integreer met software
Eenvoudige integratie is mogelijk met PowerLogic software of andere energie
management of datacollectie systemen; MV90, UTS.
Compensatie van transformator- en kabelverliezen
Bepaal real-time technische systeemverliezen.
Instrument transformer correction (ITS)
Bespaar geld en verbeter de nauwkeurigheid door het corrigeren van bestaande
minder nauwkeurige transformatoren.
Informeer op basis van alarmen via e-mail
Alarmen kunnen direct verzonden worden naar een gebruiker. Dit kunnen
overschrijdingen zijn van setpoints of alarmen gerelateerd aan gebeurtenissen op
het gebied van energiekwaliteit.

Referenties (1)
PowerLogic ION8800A
PowerLogic ION8800B
PowerLogic ION8800C

Referentienummers
M8800A•••••••••••
M8800B•••••••••••
M8800C•••••••••••

(1) Exacte referentie is afhankelijk van de gekozen opties. Zie pagina 126 voor meer informatie
over de opbouw van de verschillende referenties
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1

2

Functies en eigenschappen
3

4

5

6

7

Eigenschappen
Algemeen

ION8800A
ION8800B

Gebruik in LS- en HS-net
Nauwkeurigheid in stroom (1 A tot 5 A)
Nauwkeurigheid in spanning (57 V tot 288 V)
Nauwkeurigheid vermogen en energie
Aantal metingen per seconde

ION8800C

b

b

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

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

b
b
b

b
b
b

0,001 - 10 A
0,005 - 10 A

0,001 - 10 A
0,005 - 10 A

b
b

b
b

b
b
b
b

b
b
b
b

b

b

63
b

63
b(2)
b

Efficiënte meting van momentwaarden
Stroom, spanning, frequentie
Actief, blind, schijnbaar vermogen
Arbeidsfactor
Stroommeetbereik (lage stroom)
Stroommeetbereik (hoge stroom)

Totaal en per fase
Totaal en per fase

Meting van energieën
PowerLogic ION8800
1
2
3
4
5
6
7

Optionele communicatiemodule
Essailec aansluitingen
Intern modem
Optionele 10BaseT of 10BaseFL communicatie
RS485 seriële poort
RS232 of RS485 seriële poort
Aansluiting voor aarde

Actieve, blind- en schijnbare energie
Configureerbare accumulatiefunctie

Meting van gemiddelde waarden
Stroom
Totaal werkelijk, blind en schijnbaar vermogen
Voorspeld werkelijk, blind en schijnbaar vermogen
Instelling van de berekeningsmethode
(blok, glijdend, thermisch, voorspeld)

Meting van de energiewaarden
Detecteren van spannings dips en pieken
Symmetrische componenten: nul, positief, negatief
Detecteren van transiënten, microseconden(1)
Individuele harmonische, even, oneven tot de
Harmonische: omvang, fase en inter-harmonische
Flicker (IEC 61000-4-15)
Configureerbaar voor IEEE 519 - 1992, IEE159, SEMI
Controle norm EN50160
Programmeerbaar (logische en wiskundige functies)

20µs(2)
b
b

20µs(2)
b
b
b
b

Registratie van gegevens
Min./max. van de momentele waarden
Historische gegevens
maximum aantal cycli
Golfvorm gegevens
maximum aantal cycli
Resolutie in seconden
Minumum responstijd grenswaarden
Aantal grenswaarden
GPS tijdsynchronisatie
Uitbreidbaar geheugen tot

b

b

800(2) / 640(3)
96(2)
0,001
1/2 cyclus
65
b

32
0,001
1/2 cyclus
65
b

10 MB

10 MB

b
b

b
b

8
4
1
3

8
4
1
3

1
1
1
1
1
b

1
1
1
1
1
b

PE86002

Scherm en Ingangen / Uitgangen
Scherm aan voorzijde
Optische uitgang voor actieve/reactieve energie
LED en IEC 61107 poort
Digitale pulsuitgangen, optioneel
Solid state, A-form
Digitale pulsuitgangen
Solid state, C-form
Relais voor alarm
C-form
Digitale ingangen, optioneel

Communicatie

Voorbeeld van een rapport over de energiekwaliteit

RS232/485 poort
RS485 poort
Ethernet poort
IEC61107 optische poort
Intern modem
3-poort DNP 3.0 via Ethernet, modem, I/R poort en serieel
(1) Bij een frequentie van 50 Hz.
(2) Alleen ION8800A
(3) Alleen ION8800B
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Communicatie (vervolg)

PowerLogic ION8800 met optionele communicatiemodules

ION8800A
ION8800B

ION8800C

Modbus RTU slave via modem, I/R poort en serieel
Modbus RTU master via modem, I/R poort en serieel
Modbus TCP via Ethernet
Digitale of analoge ingang (max.)
Gegevensoverdracht tussen Ethernet
en RS485 (EtherGate)

b
b
b
b
b

b
b

b

Alarmen, enkelvoudige of meervoudige condities
Notificatie van alramen via e-mail (MeterM@il)
Geregistreerde gegevens via e-mail (MeterM@il)
Ingebouwde webserver (WebMeter)

b
b
b
b

b
b
b
b

Elektrische eigenschappen
Type meting
Meetnauwkeurigheid

Stroom en spanning
Vermogen
Frequentie
Power factor
Energie
Gegevensupdate snelheid
Eigenschappen
Gemeten spanning
spanningsingangen
Meetbereik
Weerstand
Eigenschappen
Nominale stromen
Stroomingangen
Stroomtrafos primiaire/
secondaire verhouding
Spanningstrans
formatoren primaire/
secondaire verhouding
Toelaatbare
overbelasting
Weerstand
Belasting
Voeding

AC
DC
Belasting
Houdtijd

Ingangen /
uitgangen(1)

Werkelijke rms tot 1024 metingen per cyclus
0,1% van uitlezing
0,2% IEC 62053-22 (0,2 s)
±0,005Hz
0,5%
0,2% IEC 62053-22 (0,2 s)
1/2 cyclus of 1 seconde
Zelfregelend van 57 V tot 288 V FN/500 V F-F
57-288 V F-N AC rms (99-500 V F-F AC rms)
5 MΩ/fase (fase - Uref)
1 A, 2 A, 5 A, 10 A
1 tot 999 999 999
1 tot 999 999 999

200 A rms voor 0,5s, eenmalig
(IEC 62053-22)
10MΩ per fase
0,01 VA per fase bij 1A,
0,25 VA per fase bij 5 A
85-240 Vac ±10% (47-63 Hz)
110-300 Vdc ±10%
12VA, 7W (nominaal zonder comm. module)
20VA, 9W (maximaal zonder comm. module)
Normaal: 0,5 s tot 5 s afhankelijk van
configuratie
Minimaal: 120 ms (6 cycli bij 50 Hz)

Mechanisch
alarm relais
Digitale uitgangen
(C-Form)
Digitale uitgangen
(A-Form)
Digitale ingangen

1 C-Form digitale uitgang (250 Vac /
125 Vdc, 1 A AC / 0,1 A DC max.)
4 relais uitgangen (solid state) (210 Vac /
250 Vdc) 100 mA AC/DC
8 relais uitgangen (solid state) (210 Vac /
250 Vdc) 100 mA AC/DC
3 digitale ingangen (solid state)
(lage spanningsingang 15 tot 75 Vac/dc; hoge
spanningsingang 75 tot 280 Vac/dc; 3 mA max.)

Puls frequentie

20 Hz maximaal

Mechanische eigenschappen
Gewicht
IP beschermingsgraad (IEC 60529)
Afmetingen
Standaard uitvoering

6,0 kg
6,5 kg met optionele communicatiemodule
IP51
202,1 x 261,51 x 132,2 mm
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Omgevingsbestendigheid
Gebruikstemperatuur
Gebruikstemperatuur scherm
Opslag temperatuur
Relatieve luchtvochtigheid
Vervuilingsgraad
Installatiecategorie
Diëlektrisch houdvermogen

-25 °C tot +55 °C
-10 °C tot +60 °C
-25 °C tot +70 °C
5 tot 95% niet-condenserend
2
III (2000m boven zeeniveau)
2 kVac, 50 Hz, 1 min.

Elektromagnetische compatibiliteit
Ongevoeligheid voor elektrostatische ontladingen
Ongevoeligheid voor uitgestraalde velden
Ongevoeligheid voor transiënten
Ongevoeligheid voor schokgolven
Ongevoeligheid voor geleiding
Voorbeeld pagina van de geïntegreerde webserver
(WebMeter) met real-time waarden

IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6 (IEC 801-6)

Ongevoeligheid voor oscillerende golven
Geleide en uitgestraalde emissies
Veiligheid
Europa

CISPR 22
IEC 62052-11

Communicatie
IEC 61107 optische poort
RS485 poort

2- of 4-draads, tot 19200 baud
Tot 57600 baud, Modbus, directe aansluiting op pc of
modem

EB100301.jpg

Optionele communicatie modules

Voorbeeld Power Monitoring Expert

RS232/485 poort

Tot 115,200 baud (57,600 baud voor RS485), ION2.0,
DNP 3.0, Modbus, GPSTRUETIME/DATUM, DLMS
protocol

Intern modem
Ethernet poort
Glasvezel Ethernet verbinding

300 baud tot 56000 baud
10/100 BaseT, RJ45 aansluiting, 100m link
100 Base FX, LC duplex aansluiting, 1300 nm,
FO multimode met gradiënt index 62,5/125 μm of
50/125 μm, 2000 m link

Protocol
EtherGate

ION, Modbus, TCP/IP, Telnet
Communiceert direct met maximaal 62 slave apparaten
via de beschikbare seriële poorten

ModemGate
WebMeter

Communiceert direct met maximaal 31 slave apparaten
5 personaliseerbare pagina’s, creëer nieuwe pagina’s
ondersteunt HTML/XML

Firmware eigenschappen
Hoge snelheid
gegevensopslag

Tot 1/2 cyclus interval opslag, slaat gedetailleerde
eigenschappen op van storingen of onderbrekingen.
Wordt aangestuurd door een instelbare grenswaarde of
door externe apparatuur.

Harmonische vervuiling

Tot de 63e harmonische voor alle stroom- en spannings
ingangen.

Detecteren van
pieken en dalen

Analyseer de omvang/mogelijk impact van dips en
pieken:
- gegevens van de omvang en duur worden afgebeeld
in tolerantiecurven
-aansturing per fase voor opname van golfvormen
(WFC)

Momentele waarden

Hoge nauwkeurigheid (1s) of hoge snelheid (1/2 cyclus)
metingen, inclusief werkelijke rms per fase / totaal voor:
- spanning en stroom
- actief vermogen (kW) en reactief vermogen (kVAR)
- schijnbaar vermogen (kVA)
- power factor en frequentie
- onbalans in spanning en stroom
- faseomkering

Registratie en logboeken

Toewijzing van willekeurige meetbare parameters aan
een k anaal (800 kanalen via 50 datarecorders), inclusief
historische trends van energie, gemiddelde waarden,
spanning, stroom, power quality of elke andere
willekeurige grootheid.
Activeer de registratie van gegevens door
tijdsintervallen, scheduler (kalender), alarmen,
gebeurtenissen of handmatig.

Modbus Master

De meter kan Modbus Master zijn voor maximaal
32 slave apparaten per seriële poort. De gegevens van
deze meter kunnen op programmeerbare intervallen
worden opgeslagen. Deze gegevens kunnen opgeteld
worden of er kunnen diverse complexe totalisaties
worden uitgevoerd.
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Firmware eigenschappen (vervolg)

2

3

4

5

6

7

8

9

Voorbeeld van de opbouw van een ION8800 product
referentienummer.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Type meter
Uitvoering
Geheugen
Type stroomingangen
Type spanningsingangen
Type voeding
Frequentie
Communicatie
I/O opties en communicatie
Beveiliging
Speciale uitvoering

Gelijktijdig gegevens registreren van alle spanning en
stroom kanalen:
- detecteren van sub-cyclische verstoringen
- maximum aantal cycli is 214,000, 10Mbytes geheugen - 1024
metingen/cyclus

Alarmen

Alarmen op grenswaarden:
- instelbare pickup en dropout instellingen, tijdsvertraging en
verschillende activeringsniveaus voor de alarmen
- door gebruiker aan te passen prioriteiten voor alarmen
- Booleaanse combinaties van alarmen is mogelijk (NAND,
OR, NOR and XOR)

Geavanceerde beveiliging

Maximaal 16 verschillende gebruikers met unieke
toegangsrechten (uitvoeren van reset, tijdsynchronisatie,
meter configuratie etc.)
Corrigeer voor onnauwkeurigheden in stroomtransformatoren
(CT’s) en spanningstransformatoren (PT’s)
5 tot 10 Mbytes
Updates via de communicatiepoorten

10 11

PE86020

1

Golfvormregistratie

Transformator correctie
Geheugen
Firmware update

Eigenschappen van het scherm
Type
Achtergrondverlichting
Taal

FSTN niet-reflecterend LCD
LED
Engels

Opbouw referenties
Onderdeel

Code

Beschrijving

1 Type meter

M8800

I ON8800 serie meter (IEC/DIN 43862 19” rack montage) met
geïntegreerd scherm, V1-V3 spanningsingangen met een
breed bereik (57-288 Vac F-N of 99-500 Vac F-F).
3 + 1 stroomingangen. Ondersteunt ION, Modbus-RTU, DNP
3.0 en DLMS protocollen.

2 Uitvoering

A

 ls uitvoering B inclusief analyse van energiekwaliteit
A
(golfvormen en transiënten detectie met 1024 metingen/
cyclus).

B

Als uitvoering C inclusief EN50160 normcontrole voor
energiekwaliteit

C

Basisuitvoering voor tarief en energiemeting met zeer hoge
nauwkeurigheid (comptabel) en detectie van dips en pieken

1
2
C

10 MB geheugen, Essailec aansluitingen
5 MB geheugen, Essailec aansluitingen
(I1-I3): 5 A nominaal, 10 A maximaal, 14 A fout detectie,
0,005 A minimale belasting

E

(I1-I3): 1 A nominaal, 10 A maximaal, 14 A fout detectie,
0,001 A minimale belasting.

5 Spanningsingangen

0

(V1-V3): Automatisch (57-288 Vac F-N of 99-500 Vac F-F)

7 Frequentie

5
6
Z0

Gekalibreerd voor 50 Hz systemen
Gekalibreerd voor 60 Hz systemen
Geen communicatiemodule - meter heeft standaard I/O en
communicatie (zie hieronder voor details)

880C

ION8800 communicatie module voor retrofit installaties in het
veld

A0
C1

1 RS232/RS485 poort, 1 RS485 poort (com2)(1)
Standaard communicatie met 10/100Base-T Ethernet
(RJ45), 56k universeel intern modem (RJ11)

D1

 tandaard communicatie met 10Base-T Ethernet (RJ45) en
S
10BaseFL Ethernet glasvezel, 33,6k universeel intern
modem (RJ11)

E0
F0

Standaard communicatie met 10Base-T Ethernet (RJ45)
 tandaard communicatie met 10Base-T Ethernet (RJ45) en
S
10Base-FL (ST mannelijke glasvezel aansluiting)

M1

 tandaard communicatie met 33,6k universeel intern modem
S
(RJ11)

3 Geheugen
opties
4 Stroomingangen

8 Communicatie

(1) Het COM2 kanaal is beschikbaar via de achterzijde van de meter of op de
communicatiemodule (indien geïnstalleerd).Tijdens de configuratie van de meter dient te
worden aangegeven op welke aansluitingen de communicatie is aangesloten
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Functies en eigenschappen
9 I/O opties en A
communicatie

Basis uitvoering met 8 A-Form digitale uitgangen(2), 1 RS485
(COM2) poort(1).

B

Basis uitvoering met 8 A-Form digitale uitgangen(2), 3 digitale
ingangen (20-56 Vdc/ac).

C

 asis uitvoering met 8 A-Form digitale uitgangen(2), 3 digitale
B
ingangen (80-280 Vdc/ac).

D

 asis uitvoering met 1 IRIG-B tijd synchronisatie poort(2),
B
1 RS485 poort (COM2), 3 digitale ingangen (20-56 Vdc/ac)(1).

E

B
 asis uitvoering met 1 IRIG-B tijd synchronisatie poort(2),
1 RS485 poort (COM2), 3 digitale ingangen (80-280 Vdc/ac)(1).

0
1
A
C

Wachtwoordbeveiliging, geen hardware slot
Wachtwoordbeveiliging, hardware is te vergrendelen
Geen
Tropenbestendige uitvoering

10 Beveiliging
11 Speciale
uitvoering

Gerelateerde producten
RACK-8800-RAW

I EC/DIN 34862 19” Rack met vrouwelijke aansluitingen voor
spanning/stroom en I/O

IEC-OPTICAL-PROBE

 ptionele optische aansluiting (IEC 61107) voor ION8800
O
meters

BATT-REPLACE-8XXX
ION-SETUP

 atterijen voor de ION8800 meters (10 stuks)
B
Gratis configuratiesoftware voor de ION8800 meter

Losse communicatie kaarten
Onderdeel

Code

Beschrijving

P880C

A0

 tandaard communicatie: 1 RS232/RS485 poort, 1 RS485
S
poort (com2)(1)
Standaard communicatie met 10/100Base-T Ethernet
(RJ45), 56k universeel intern modem (RJ11)

C1

Speciale
uitvoering

D1

 tandaard communicatie met 10Base-T Ethernet (RJ45) en
S
10BaseFL Ethernet glasvezel, 33,6k universeel intern
modem (RJ11)

E0
F0

Standaard communicatie met 10Base-T Ethernet (RJ45)
 tandaard communicatie met 10Base-T Ethernet (RJ45) en
S
10Base-FL (ST mannelijke glasvezel aansluiting)

M1

 tandaard communicatie met 33,6k universeel intern modem
S
(RJ11)

A
C

Geen
Tropenbestendige uitvoering

(1) H
 et COM2 kanaal is beschikbaar via de achterzijde van de meter of op de
communicatiemodule (indien geïnstalleerd).Tijdens de configuratie van de meter dient te
worden aangegeven op welke aansluitingen de communicatie is aangesloten.
(2) D
 e basis uitvoering bestaat uit de volgende I/O en communicatie opties: 4 C-Form
solid-state digitale uitgangen, 1 C-Form mechanische relaisuitgang, een IEC 1107 optische
communicatie- poort, twee IEC 1107 optische pulsuitgangen
Opmerking: Het referentienummer zal er dan als volgt uit kunnen zien: P880CA0A
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PE86009

PE86008

ION8800 afmetingen

PE86010

ION8800 Essailec rack afmetingen

PE86011

Montage van de ION8800 in het rack

PE86012

Afmetingen van de ION8800 communicatiemodule
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4-draads aansluiting met 4 stroomtransformatoren
Beveiliging voor de N
is noodzakelijk indien
deze ongeaard is

N L1 L2 L3
Beveiliging
(3A)

Voeding
L/+ N/V1

Beveiliging
(2A)

V2
V3
V4
Vref

Sluit G
aansluiting
aan op de
aarde
voor AC
voeding

I11
I12
Meetklemmenblok

I21
I22
I31
I32
I41
I42

}

I4 optioneel

I51
I52

Dit is slechts een voorbeeld. Andere aansluitingen zijn mogelijk. Raadpleeg de handleiding van
het product voor een compleet overzicht van aansluiting van bedrading en communicatie.

PE86014

4-draads aansluiting met 4 stroomtransformatoren
en 3 spanningstransformatoren
N L1 L2 L3
Beveiliging voor de N
is noodzakelijk indien
deze ongeaard is

Beveiliging
(3A)
Voeding
L/+

Beveiliging
(2A)

B1 U1
B2 U2
B3 U3
B0 Uref

A01 I11
A1 I12
Meetklemmenblok

N/-

A02 I21

Zorg voor
aansluiting
aarde met
3,3 mm2
(12 AWG)
draad met
een lengte
van
≥ 30 cm.

A2 I22
A03 I31
A3 I32
A04 I41
A4 I42

Dit is slechts een voorbeeld. Andere aansluitingen zijn mogelijk. Raadpleeg de handleiding van
het product voor een compleet overzicht van aansluiting van bedrading en communicatie.
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PowerLogic ION8800

Geavanceerde
Meetcentrales

PE86015

Installatie en aansluiting
Onderdeel

Aansluiting
meter

Essailec
pin

I11

A01

Standaard

I12

A1

Standaard

I21

A02

Standaard

I22

A2

Standaard

I31

A03

Standaard

I32

A3

Standaard

I41

A04

Optioneel

I42

A4

Optioneel

Vref

B0

Standaard

V1

B1

Standaard

V2

B2

Standaard

V3

B3

Standaard

DI-SCOM

B5

Standaard; algemeen

DI1

B6

Standaard

DI2

B7

Standaard

DI3

B8

Standaard

Voedingsaansluitingen
(AC/DC)

Voeding N/-

B4

Voeding Nul (-)

Voeding L/+

B9

Voeding Fase (+)

C-Form statische relais

DO1 & DO2 K

C0

Standaard; algemeen

DO1

C1

Standaard; NO

DO1

C2

Standaard; NC

DO2

C3

Standaard; NO

DO2

C4

Standaard; NC

DO3 & DO4 K

C5

Standaard; algemeen

DO3

C6

Standaard; NO

DO3

C7

Standaard; NC

DO4

C8

Standaard; NO

DO4

C9

Standaard; NC

Alarm K

D0

Standaard; algemeen

Alarm

D1

Standaard; NO

Alarm

D2

Standaard; NC

-

D3

Ongebruikt

Stroomingangen

Spanningsingangen

Digitale ingangen

C-form mechanische relais

RS485 communicatie

IRIG-B tijdsynchronisatie
ingang(1)

Beschrijving

RS485 afscherming

D5

RS485 afscherming

RS485 +

D6

RS485 +

RS485 -

D7

RS485 -

-

D8

Ongebruikt

IRIG-B ingang
algemeen

D4

Optioneel; tijdsynchronisatie ingang algemeen

IRIG-B ingang

D9

Optioneel;
tijdsynchronisatie ingang

(1) Optie momenteel niet beschikbaar
Rack

PE86016

D
Code
15

Meter

C
Code
15

Raadpleeg de product handleiding voor de complete Essailec rack bedrading en
communicatieaansluiting.
B

A

A

Code
15
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Communicatie

Communicatie-interfaces
en bijbehorende services

Door de verzameling en het beheer van schakelbordgegevens
is het mogelijk om op gebeurtenissen te anticiperen. Hiermee
worden de kosten van de klant voor de werking, het onderhoud en de investering verlaagd.

Seriële link

Dankzij de huidige communicatie technologieen is het niet langer noodzakelijk ter
plaatse te zijn om toegang te krijgen tot informatie. De informatie wordt via de
netwerken verstuurd.
In iedere architectuur functioneert de communicatie-interface als schakel tussen de
apparaten en pc waarop de software draait. De interface biedt de fysieke link en de
aanpassing van het protocol. Aanpassing is nodig, omdat communicatie op het vlak
van pc's (Modbus via RS232 en/of Ethernet) gewoonlijk niet is aangepast aan de
aangesloten apparatuur (bijv. Mobus protocol via RS485).

DB111316

Speciale applicatiesoftware maakt de gegegevens klaar om ze onder optimale
omstandigheden te analyseren.

RS232 - RS485
interface

Modbus seriële link

Apparaat

Apparaat

Apparaat

Modbus communicatie-architectuur.

DB111317

Via een gateway EGX100 wordt het mogelijk voor een Serial Modbus Master
apparaat om toegang te verkrijgen tot informatie uit de aangesloten seriële
modbusapparaten op het Modbus TCP/IP netwerk.

Modbus Master apparaat

Modbus seriële link
EGX100 seriële
slave modus

Apparaat

Apparaat

Apparaat

Modbus seriële link

Apparaat

Apparaat

Modbus communicatie over een Ethernetnetwerk
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Communicatie-interfaces
en bijbehorende services

Communicatie

Ethernetlink
Dankzij de huidige interface technieken krijgt de operator toegang tot informatie over
meters en beveiligingsapparatuur vanaf elke willekeurige computer op het netwerk
met alle bijhorende noodzakelijke beveiligingen.

DB111313a

De Ethernet EGX100 gateway of de EGX300 zorgen ervoor dat Modbus RS485
wordt omgezet naar Ethernet Modbus TCP/IP.

Ethernet Modbus TCP/IP

EGX100

EGX300

Modbus seriële link: 1 tot 32 apparaten
Ethernet communicatie-architectuur

De bijbehorende services met deze technologieën zorgen voor een aanzienlijke
vereenvoudiging van de creatie en onderhoud van deze controlesystemen.
De applicatiesoftware is nu gestandaardiseerd: dankzij het webinterface van het
systeem, hoeven er geen aangepaste internetpagina's gecreëerd te worden. Dit
wordt gepersonaliseerd door de onderdelen van uw installatie te identificeren en kan
worden gebruikt als een gewone internetapplicatie.
De eerste stap van deze aanpak is de EGX300 geïntegreerde gateway-server met
HTML-pagina's. Energiebeheer software (Power Monitoring Expert of PowerSCADA
Expert) op een pc komt tegemoet aan specifiekere of completere behoeften.
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Communicatie

EGX100 Ethernet Gateway
Functies en eigenschappen

PB112028

Toepassing
De EGX100 fungeert als een Ethernet gateway voor PowerLogic Systeem meters en
apparatuur en voor elk ander apparaat dat via het Modbus RTU (RS485) protocol
communiceert. De EGX biedt volledige toegang tot status- en meetinformatie van de
aangesloten apparatuur. Bijvoorbeeld via de PowerLogic energiebeheer software die
geïnstalleerd is op een pc.
PowerLogic software
PowerLogic energiebeheer software wordt geadviseerd als interface aangezien
deze toegang biedt tot status- en meetinformatie, rapportages.

Communicatiearchitectuur
EGX100 Ethernet Gateway

PowerLogic Software
SMS

Ethernet Modbus TCP/IP

EGX100 gateway
Seriële Modbus (RS485) verbinding

PM800

Micrologic

PM200

Sepam

Configuratie
Configuratie via een Ethernet-netwerk
Nadat de EGX100-gateway is verbonden met een Ethernet-netwerk, kunt u deze
met een standaard webbrowser via zijn IP-adres benaderen om:
bb Het IP-adres, subnetmasker en gateway-adres van de EGX-gateway op te geven;
bb De parameters voor de seriële poort te configureren (baudsnelheid, pariteit,
protocol, modus, fysieke interface en time-outwaarde);
bb Gebruikersaccounts te creëren;
bb De lijst van aangesloten producten, met hun Modbus- of PowerLogic
communicatieparameters, te creëren of te updaten;
bb IP-filtering te configureren om de toegang tot seriële apparaten te controleren;
bb Diagnosegegevens over Ethernet en de seriële poort te bekijken;
bb De firmware te updaten.
Configuratie via een seriële verbinding
Seriële configuratie wordt uitgevoerd door een pc die via een RS232-verbinding op
de EGX100 is aangesloten. Deze configuratie:
bb Specificeert het IP-adres, subnetmasker en gateway-adres van de EGX-gateway;
bb Specificeert de taal die voor de configuratiesessie wordt gebruikt.

Referenties
Referentienummers
EGX100 Ethernet gateway

EGX100MG

Power over Ethernet voeding EGX100

TCSEAV0100
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EGX300 Ethernet Gateway
Functies en eigenschappen

PB112029

Toepassing
De EGX300-server wordt gebruikt als Ethernet Gateway voor PowerLogic
systeemapparaten
en alle andere communicerende apparaten die gebruikmaken van het Modbusprotocol. Daarnaast is deze voorzien van een geïntegreerde webserver die toegang
biedt tot real-time en historische gegevens van maximaal 64 ondersteunde apparaten.
De EGX300 is voorzien van 256 MB geheugen voor opslag van historische gegevens
en bestanden.

EGX300 Ethernet Gateway met webserver

De EGX300 biedt de volgende functies en voordelen:
bb HTML-pagina’s openen met behulp van een standaard webbrowser voor het
weergeven van de informatie die geleverd wordt door de apparaten die zijn
aangesloten op de server;
bb Logboeken met historische gegevens van seriële apparaten, met een interval van
5, 10, 15, 30 of 60 minuten;
bb Logboeken met historische gegevens volgens een door de gebruiker te definiëren
schema verzenden via e-mail of FTP;
bb Ondersteuning voor SNTP (Simple Network Time Protocol) voor tijdsynchronisatie.
bb Detecteer de aangesloten apparatuur automatisch.
Energiebeheer software en webbrowser
Met de EGX300-server zijn meerdere typen van gebruikersinterface mogelijk:
De uitgebreide energiebeheer software biedt toegang tot alle status- en
meetinformatie. Het biedt mogelijkheden voor rapportages, alarmen, analyses (Power

Bekijk de gegevens via
een Internet-browser of
gebruik software

EGX300 webpagina

Grafieken

Data log files

EGX300

Haal informatie binnen via
andere PowerLogic gateways
(bv. EGX100)

ION 6200

PM800

EGX100
ION 6200 PM800 Micrologic Sepam

Micrologic

Sepam

Quality en trends), een interactieve grafische interface en een webinterface.
De EGX biedt zelf via een standaard internetbrowser toegang tot de belangrijkste
informatie op de vooraf gedefinieerde HTML-pagina’s.

Referentie
Referentienummer
EGX300 Ethernet Gateway met ingebouwde webserver

EGX300
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EGX100/EGX300
Ethernet Gateway

Communicatie

DB109282

Functies en eigenschappen
1

2

3

Eigenschappen

4

EGX100

EGX300

Gewicht
Afmetingen (H x B x D)
Montage
PoE (Power-over-Ethernet)
Voeding

170 g
91 x 72 x 68 mm
DIN-rail
Klasse 3
24 Vdc, 4 Watt
zonder gebruik van PoE

170 g
91 x 72 x 68 mm
 IN-rail
D
Klasse 3
24 Vdc, 4 Watt
zonder gebruik van PoE

Omgevingstemperatuur
Luchtvochtigheid

-25 °C tot +70 °C
5% tot 95% relatieve
vochtigheid (zonder
condensatie) bij +55 °C

-25 °C tot +70 °C
5% tot 95% relatieve
vochtigheid (zonder
condensatie) bij +55 °C

Compatibiliteit met normen voor elektromagnetische storingen

5

6

7

8

EGX100 / EGX300
1 24Vdc-voedingsaansluiting
2 	10/100 Base-TX (802.3af) poort voor aansluiting op Ethernet
via een RJ45-connector
3 Lampjes voor status van Ethernet en seriële verbinding
4 Voedings-/statuslampje
5 Resetknop
6 RS485-aansluiting
7 DIP-schakelaars voor biasing, afsluiting en 2/4-draads
8 RS232-aansluiting

Emissie (uitgestraalde
en geleide)

EN 55022/EN 55011/
FCC Klasse A

EN 55022/EN 55011/
FCC Klasse A

Immuniteit voor industriële
ontlading
- elektrostatische ontlading
- uitgestraald RF
- transiënten
- pieken
- geleid RF
- voedingsfrequentie
magnetisch veld

EN 61000-6-2

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

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

Compatibiliteit met normen voor veiligheid
Internationaal (CB-schema)
USA
Canada

IEC 60950
UL508/UL60950
cUL (voldoet aan
CSA C22.2, nr. 60950)

IEC 60950
UL508/UL60950
cUL (voldoet aan
CSA C22.2, nr. 60950)

Europa
Australië/Nieuw-Zeeland

EN 60950
AS/NZS25 60950

EN 60950
AS/NZS25 60950

Aantal poorten
Type poorten

1
RS232 of RS485
(2- of 4-draads), naar gelang
vanparametrering

1
RS232 of RS485
(2- of 4-draads), naar gelang
van parametrering

Protocol

Modbus RTU/ASCII
PowerLogic (SY/MAX)

Modbus RTU/ASCII
PowerLogic (SY/MAX)

Max. baudsnelheid

38400 of 57600, naar
gelang van parametrering

38400 of 57600, naar
gelang van parametrering

Max.aantal direct aangesloten
apparaten

32

32 (64 indirect)

Aantal poorten
Type poorten

1
Eén 10/100Base-TX
(802,3af) poort

1
Eén 10/100Base-TX
( 802,3af) poort

Protocol

HTTP, FTP,
Modbus TCP/IP

HTTP, SMTP, SNTP,
FTP, Modbus TCP/IP

Max. baudsnelheid

10/100 MB

10/100 MB

Seriële poorten

Ethernet poort

Ethernet poort
Geheugen voor HTML-pagina’s Geen

256 MB

136

131-150_Com en software.indd 136

6/10/14 13:25

Communicatie

Energy Server Com’X 200
Functies en eigenschappen

PB112041

Ethernet GPRS-dataloggerfunctie
De Energy Server Com'X 200 verzamelt en slaat gegevens van het WAGES (water,
lucht, gas, elektriciteit, stoom)-verbruik en omgevingsparameters, zoals temperatuur,
vochtigheid op in een gebouw. De gegevens worden periodiek doorgestuurd als een
rapport via internet naar een databaseserver.
Verwerking en weergave van de gegevens
Als de gegevens worden ontvangen door de server, worden deze verwerkt en als
webpagina's weergegeven door de webservices van Schneider Electric, zoals
StruxureWare Energy Operation of door een energiebeheer platform van het bedrijf zelf.
Architectuur
Toegang tot het internet: keuze uit drie mediavormen
Energy Server Com’X 200

1. GPRS
2. Ethernet of
3. WiFi

Ethernetnetwerk
van
gebouw

DSL-modem

Wifi-netwerk
van gebouw

PT100
PT1000
Temperatuursensors

Analoge
Impulsenergiemeters
sensors
met 4-20 mA
of 0-10 V
adapter

cloud
Internet dataserver

Schakelaar en
firewall van de klant

Modbus multimeters

Functies

bb Van een eenvoudige meetinstallatie met 1 apparaat tot grotere meetinstallaties, de
COM'X 200 verzamelt gegevens van diverse Modbus TCP of seriële apparaten,
pulsmeters, actuatoren en analoge sensors.
bb Automatische identificatie van aangesloten Modbus apparaten
bb Verbinding met de cloud via Ethernet, WiFi en GPRS
bb 2 Ethernet-poorten om de upstream cloudaansluiting te scheiden van de
aangesloten netwerkapparatuur op locatie
bb Protocollen: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP met proxy management
bb Gegevensexport: standaardaansluiting op de serviceplatformen van
Schneider Electric (Energy Operation) - export van CSV-bestanden naar
andere database servers
bb Configureren en in te stellen via handige, ingebouwde webpagina's
bb Geschikt voor de omgeving van een elektrisch schakelbord (temperatuur,
elektromagnetische compatibiliteit)
bb Opslag van gegevens indien een communicatiestoring zich voordoet
bb Lokale back-up van de configuratieparameters
Indien gebruik met SE-services:
bb Extern beheerd (firmware upgrade, configuratie back-up, troubleshooting,
parameterinstelling)
bb Compleet met GPRS-contractbeheer met simkaart

Referenties
Energy Server Com’X 200

Referentienummers

Com’X 200 Ethernet datalogger

EBX200

WiFi USB-stick

EBXA-USB-WiFi

GPRS-modem zonder simkaart

EBXA-GPRS

Externe GPRS-antenne

EBXA-ANT-5M
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Energy Server Com’X 200

PB112041

Functies en eigenschappen
Eigenschappen
Ingangen
6 digitale ingangen
Max. pulsfrequentie
Stroomvoorziening
Kabels

25 Hz (min. duur 20 ms) IEC 62053-31 Klasse A
Geleverd door Com’X 200: 12 Vdc – 60 mA
Extern: van 10 tot 30 Vdc
18 AWG, 600 Vac, UL 1015 netwerkkabel,
standaardlengte 1,8 m

2 analoge ingangen
Sensorcompatibiliteit PT100 – PT1000 sondes met 2 draden
(nauwkeurigheid 1%)
Sensors met 4 - 20 mA of 0 - 10 V uitgang
(nauwkeurigheid 0,5%)
Energy Server Com’X 200

Stroomvoorziening

Geleverd door Com’X 200: 24 Vdc - 50 mA per
ingang

PB112050

Communicatie
Meternetwerk

1 RS485 Modbus seriële poort, RJ45 connector
voor max. 32 Modbus componenten

Configuratie / gegevensoverdracht

2 Ethernet poorten RJ45 10/100 base, DPWSready

Ethernet 1
Ethernet 2
Protocollen
USB-poorten
Voor geheugenstick
Voor WiFi-stick
LED-lampjes

PoE Klasse 3 (802.3af), DHCP-cliënt
DHCP-cliënt of server
IPv4, IPv6 – HTTP, HTTPS, Modbus TCP/IP
2
USB-poort aan de voorkant
Voor WiFi-stick
11
Vermogens- / opstartstatus
GPRS-modemstatus en signaalniveau
Modbus-communicatie
Ethernet-communicatie
WiFi-communicatiestand (toegangspunt /
infrastructuur) en status
Digitale ingangsstatus en pulsontvangst

Energy Server Com’X 200 met de voorkant in de open stand,
GPRS-model en WiFi USB-stick zijn aangesloten.

Stroomvoorziening
AC
DC
Max. vermogen

100 - 277 V (+/- 15%) (50 - 60 Hz)
24 V (+/- 10%)
26 W max.

Mechanisch

PB112042

IP (beschermingsgraad)
Afmetingen (H x B x D)
Gewicht

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

Omgeving
IP (beschermingsgraad)
Afmetingen (H x B x D)
Gewicht

440800021

GPRS-model (antenne opgevouwen)

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

Veiligheidsnormen / reguleringen
Internationaal (CB-programma)
VS
Canada
Europa

IEC 60950
UL508/UL60950
cUL (voldoet aan CSA C22.2, nr. 60950)
EN 60950

Kwaliteitsmerken

PB112044

CE, UL

WiFi USB-stick

Externe GPRS-antenne
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Software

Algemene informatie over
software voor energiebeheer

Software, een hulpmiddel dat een vestiging draaiende houdt.
Een vestiging is te vergelijken met een levend organisme.
De energiedistributie-verantwoordelijke manager heeft geen
controle over de wijzigingen die dit organisme beïnvloeden,
maar moet er wel voor zorgen dat de benodigde energie voortdurend leverbaar is.
Net als een dokter, moet de energiedistributie-verantwoordelijke
manager preventieve maatregelen treffen en diagnoses vaststellen om alle problemen die zich voordoen te verhelpen. Het doel
is om de vestiging in een goede conditie te houden, zonder dat
er neveneffecten ontstaan.
Software stelt managers in staat de oorzaken van de meeste
problemen bij elektrische systemen te diagnosticeren.

Steeds meer apparaten communiceren en het aantal metingen waarover de
gebruiker beschikt wordt steeds groter. Een hulpmiddel is om het gebruik van deze
gegevens te vereenvoudigen.
De belangrijkste taak van de software is het complexe karakter van een site te
vereenvoudigen, zodat deze door mensen kunnen worden beheerd:
bb De software laat toe de site en werking ervan begrijpelijk te maken.
bb De software maakt de installatie tastbaar en inzichtelijk.

De rol van software
Alle metingen op één punt
Alle metingen zijn toegankelijk via een pc.

Organisatie en het gebruik van de meetwaarden
Voordat meetwaarden gebruikt kunnen worden, moeten bepaalde metingen
georganiseerd of verwerkt worden in speciale tools.

Instelling van apparaten
PE86194

Eenvoudige apparaten worden vaak geconfigureerd via het display.
Voor apparaten met geavanceerde functies is de lokale instelling vaak moeilijk en
voor bepaalde functies zelfs onmogelijk.
De software maakt het instellen van apparatuur een stuk eenvoudiger.

Automatische taken
Software kan taken automatisch uitvoeren op basis van:
b�een datum
b�een gebeurtenis
b�een alarm.
Deze taken hebben betrekking op apparatuur (reset, starten van een specifieke
functie) of op systeemgebruikers (verzending van een e-mailbericht, enz.).

Handmatige bedieningen
Software voor energiebeheer kan ook worden gebruikt om apparatuur te regelen
(bijv. een vermogensschakelaar openen of sluiten).
Bepaalde controle- / bedieningsfuncties (automatische actie voor een elektrisch
distributiesysteem) worden uitgevoerd door de PLC's die deel uitmaken van de
PowerLogic systeemarchitectuur.

Toegang via internet
Informatie moet afgestemd zijn op de behoeftes van de gebruiker en daarna ter
beschikbaar worden gesteld.
Software kan hiervoor aangepaste rapporten voorbereiden en maken.
Deze rapporten kunnen worden bereikt via elke pc met een standaard
internetbrowser.

Software en architectuur
De software moet aan een groot aantal behoeften voldoen:
b�gebruik door één of meerdere gebruikers
b�vormgeving aangepast aan een gebruikersprofiel
b�toepasbaar met verschillende site-topologieën
b�gegevensuitwisseling met anderen systemen, enz.
Deze set met behoeften kan niet volstaan met een enkel product; er moeten
verschillende softwareproducten worden gebruikt.
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Software

Software introdcutie en
vergelijking

StruxureWare: softwareoplossingen voor
energie-efficiency
U vindt het belangrijk om resources te besparen en een maximum aan efficiency te
bereiken. Stijgende energiekosten, economische onzekerheid en strengere
milieuregels maken dit echter steeds moeilijker. Daarom heeft u een gedetailleerd
totaaloverzicht nodig. Waarmee u uw doelstellingen kunt realiseren en effectieve
beslissingen kunt nemen.
StruxureWare is een platform dat meerdere bedrijfsdisciplines combineert om
energiemanagement te optimaliseren. U beschikt met deze software over een
nauwkeurig overzicht van het energieverbruik van alle applicaties in uw onderneming.
Hierdoor houdt u controle op de stijgende energiekosten. U voldoet daarnaast aan
rapportageverplichtingen. En houdt uw stakeholders op de hoogte. Dankzij de actuele
informatie op maat, kunt u altijd gefundeerde beslissingen nemen.
Ga naar de Website van Schneider Electric om meer informatie te vinden over alle
StruxureWare oplossingen.

PE86230

StruxureWare voor energiemonitoring:
Power Monitoring Expert en PowerSCADA
Expert(*)
Keuze uit krachtige en effectieve oplossingen

StruxureWare software

De StruxureWare-software biedt toegang tot uw hele elektrische netwerk via uw
bureau. De software zet energiegegevens om in tijdige, praktische informatie,
zodat u de controle bewaart en goede beslissingen kunt nemen. Dankzij de vele
beschikbare functies is het eenvoudig om een product te kiezen dat precies aan
uw doelstellingen, bedrijfsprocedures en budgetvereisten voldoet.

PE86202

vv Power Monitoring Expert software is een totaaloplossing voor
vermogensbeheer, waarmee u de energie-efficiëntie kunt optimaliseren, de
energiekosten kunt verlagen en apparatuurstoringen en downtime als gevolg van
problemen met de energiekwaliteit kunt voorkomen.
vv PowerSCADA Expert software is een krachtige oplossing voor controle en
regeling, met een uitstekende betrouwbaarheid en prestatie, waarmee
u de kans op stroomuitval kunt verkleinen en de efficiëntie van uw netwerk kunt
verhogen.
Power Monitoring
Expert software

Uitgebreide dekking en flexibiliteit

PE86231

StruxureWare software is een belangrijk onderdeel van de oplossingen van
Schneider Electric die zijn gericht op energie-efficiëntie en betrouwbaarheid.
Een PowerLogic-systeem kan met uw bedrijf meegroeien, zodat u over de energieinformatie en -controle beschikt om uw energieverbruik en de bijbehorende kosten
te verlagen, de gevolgen voor het milieu te minimaliseren en uw bedrijf te verzekeren
van beschikbaar vermogen, uptime en veiligheid.

Power SCADA
Expert monitoring en controle
software

Elk apparaat verzamelt energie-gegevens van verschillende bronnen, zoals
PowerLogic of meters en sensors van derden. Sommige apparaten kunnen
geïntegreerd worden met andere automatiseringssystemen van Schneider Electric
of van derden, en met andere bronnen van informatie over energie.
*Informeer naar de PowerSCADA Expert beschikbaarheid en mogelijkheden.
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Software introdcutie en
vergelijking

Software

Een oplossing kiezen
In dit deel staat een kort overzicht van de beste werkomgevingen en toepassingen
voor elk softwareproduct. Raadpleeg deze productinformatie voor meer informatie
over specifieke functies en compatibiliteit. Uw Schneider Electric-vertegenwoordiger
kan u helpen met het ontwerp van de beste oplossing door het beste product en alle
bijbehorende services voor uw behoeften te kiezen.

Software introductie en vergelijking Toepassingscategorie

Software

Industrie

Gebouwen

Datacenters Infrastructuur

Power Monitoring Expert
PowerSCADA Expert*

Elektrisch
verbruik

Energieefficiëntie
en -kosten

Vermogensbeschikbaarheid
en -betrouwbaarheid

Netwerkbescherming
en -regeling

bbb bbbb
b
bb bbbb

Het aantal vierkante bullets geeft de relatieve kracht van de functieset voor de opgegeven toepassingscategorie aan.

*Informeer naar de StruxureWare PowerSCADA Expert beschikbaarheid en mogelijkheden.
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Software introductie en
vergelijking

Software

Toepassingen voor industrie, gebouwen, datacenters en infrastructuur
Categorie

Applicatie

Power Monitoring
Expert

Power SCADA
Expert

bb
b
b
bbb
bbb
bbb
bbb
bbb
bbbb
bbb
bb
b

b

Analyse van het energieverbruik
Kostentoewijzing
Aankoopoptimalisatie

Energie-efficiëntie
en -kosten

Reductie van het piekverbruik
Verbruikrespons en -conservering
Vermogensfactorcorrectie
Apparatuuroptimalisatie voor elektrische distributie (ED)

Vermogensbeschikbaarheid en -betrouwbaarheid

Vermogenskwaliteitsanalyse en compliance
ED-inbedrijfstelling, monitoring en troubleshooting
ED-alarmsignalen en gebeurtenissen
ED-automatisering en regeling

Netwerkbescherming
en -regeling

Belastingsbeheer en -afschakeling

bb
bb
b
b
bbb
bbb
bbbb
b
bbbb
bbbb

Redundantie
Uitstekende betrouwbaarheid en tijdprestatie

Het aantal vierkante bullets geeft de relatieve kracht van de functieset voor de opgegeven toepassing aan.

Toepassingen voor elektriciteitsverbruik
Categorie

Applicatie

Vermogensbeschikbaarheid
en -betrouwbaarheid

Vermogenskwaliteitsanalyse en compliance

bbb
b
bb
b
b

PowerSCADA
Expert

Redundantie

bbbb
bbb
bbbb
bb
bbbb

Uitstekende betrouwbaarheid en tijdprestatie

bbbb

Inbedrijfstelling, monitoring en troubleshooting van elektrische distributie (ED)
ED-alarmsignalen en gebeurtenissen
ED-automatisering en regeling

Netwerkbescherming en -regeling

Power
Monitoring
Expert

Belastingsbeheer en -afschakeling

Het aantal vierkante bullets geeft de relatieve kracht van de functieset voor de opgegeven toepassing aan.
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Software

Power Monitoring Expert
(PowerLogic ION Enterprise)
Functies en eigenschappen

EB100263

Power Monitoring Expert is een complete energiemanagement-systeemoplossing
voor toezicht op bedrijfsniveau. Engineering- en managementpersoneel kan de
energiekosten verlagen, stilstand voorkomen en de werking van de apparatuur
optimaliseren door de informatie te gebruiken die door StruxureWare Power
Monitoring wordt geleverd.
Power Monitoring Expert maakt ook het traceren van real-time vermogenscondities
mogelijk, de analyse van de vermogenskwaliteit en -beschikbaarheid, en zorgt voor
een snelle reactie op alarmsignalen, zodat kritieke situaties worden voorkomen. De
software vormt een intelligente laag over uw voorziening, campus of servicegebied
en fungeert als de interface voor alle elektrisch aangelegde nutsvoorzieningen.

Toepassingen

EB100264

Voorbeeld van een Power Monitoring dashboard

Power Monitoring Expert kan voor allerlei toepassingen worden gebruikt:
bb Voor het controleren van het elektrische bedrijfsnetwerk en de betrouwbare
werking.
bb Voor het verbeteren van de respons op vermogensgebeurtenissen en zorg voor
een snel herstel.
bb Voor het analyseren en de isolatie van de bron van netkwaliteitsproblemen.
bb VOor het analyseren van het energieverbruik om verspilling te identificeren en
kosten te verlagen.
bb Voor het inschatten van de rekeningen voor nutsvoorzieningen om de
nauwkeurigheid te controleren en fouten te identificeren.
bb Voor het toeverwijzen van energiekosten aan afdelingen voor een goede
afrekening en grotere bewustwording.
bb Voor het verlagen van de extra kosten voor piekvraag en power factor boetes.
bb Voor het identificeren van overmatige capaciteit in de bestaande infrastructuur
bb Voor het ondersteunen van proactief onderhoud om de levensduur van de
apparatuur te verlengen.
Voor nutsbedrijven:
bb Verbeter de betrouwbaarheid van het energie- en distributienetwerk.
bb Verbeter de automatisering van substations.
bb Maximaliseer de inzet van de bestaande infrastructuur.
bb Controleer de naleving van nieuwe netkwaliteitsnormen.
bb Analyseer en isoleer de bron van vermogenskwaliteitsproblemen.
bb Help klanten met het aansturen van de beschikbaarheid op basis van informatie
over de bedrijfsvoering en de kwaliteit van het net.

Schaalbare, flexibele architectuur

EB100283

Dashboard - Energie-overzicht

Engineering Client toepassingen

Functionele componenten
De operators worden voorzien van een schat aan informatie en kunnen real-time
gegevens van metingen en statusindicatoren raadplegen, energiekwaliteits- en
betrouwbaarheidsanalyses uitvoeren, informatie verkrijgen over historische trends,
alarmsignalen en handmatige regelingen.
Webclients
bb Rapporten - creëer of wijzig historische rapporten over energiekosten, verbruik en
vermogenskwaliteit (Microsoft SQL Server Standard Edition benodigd).
bb Toegang tot het enegiemanagementsysteem vanuit elk punt van uw netwerk via
een webbrowser. De dagelijkse functionaliteit omvat de systeemstatus,
alarmrespons of de weergave van dashboards. Webclient biedt geauthenticeerde
toegang tot gezamenlijke functies:
bb Diagrammen – navigeer door het installatienetwerk om de systeemstatus te
controleren en trends te analyseren.
bb Tabellen – vergelijk snel meerdere apparaten op uw netwerk in real-time
bb Rapporten – bewerk of maak historische rapporten aan over energiekosten,
verbruik en energiekwaliteit.
bb Alarmsignalen – identificeer snel alarmstatussen in uw systeem en onderzoek de
grondoorzaken.
bb Dashboards – deel snel de informatie van uw energiemanagementsysteem met
alle gebruikers.
Engineering Workstations
Clientsoftware waarmee ingenieurs en powergebruikers toegang krijgen tot
administratieve en configuratiefuncties van de software, en real-time weergave-,
regelings- en historische analysefuncties. Het Engineering Workstation omvat het
volgende:
bb Management Console – gebruik dit onderdeel voor de configuratie van het
StruxureWare Power Monitoring-netwerk, inclusief communicatietrajecten,
apparaten en logische groepen.
bb Vista – ontwikkel en bewerk aangepaste grafische pagina's die uw voorziening
vertegenwoordigen. Installatiediagrammen, campusplattegronden,
apparatuuroverzichten en mimic-diagrammen kunnen met de grafische
voorwerpen van Vista gecreëerd en in grafische bestanden geïmporteerd worden.
b Designer – gebruik deze interface voor de programmering van ION-apparatuur en
creëer systeemtoepassingen met ION Technology en Virtual ION Processors.
b Reporter – bewerk of maak historische rapporten aan over energiekosten, verbruik
en energiekwaliteit.
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Software

Power Monitoring Expert
(PowerLogic ION Enterprise)
Functies en eigenschappen

PB86097

Schaalbare, flexibele architectuur (vervolg)

EB100266

Opbouw Power Monitoring Expert

Data-acquisitie en management
bb Bibliotheek voor apparatuurondersteuning
bb Bespaar honderden onderhoudsuren met out-of-the-box ondersteuning voor
tientallen meters, beschermende toestellen en andere apparatuur van
Schneider Electric. Met in de fabriek geteste en ondersteunde apparatuur
drivers en voorgeconfigureerde grafische displays kunt u onmiddellijk
informatie van uw netwerk gebruiken.
bb Virtual ION Processor
bb Een Virtual ION Processor kan worden geprogrammeerd om allerlei
verschillende taken te verrichten, zoals: bundeling van meerdere toestellen,
virtuele metingen, kostenallocatie, normalisatie, KPI's, geraamde
CO2-emissies, inzet van weersinformatie, lancering van andere
softwareprogramma's, uitvoering van complexe berekeningen en op
pc-gebaseerde alarm- en loggingfuncties.
bb Site Server
bb Geprogrammeerd of het continue opslaan van data van honderden
externe apparaten via internet, ethernet, telefoon, seriële, draadloze of
satellietverbindingen.
bb SQL ODBC-compliant databases
bb SQL Server 2012 (Standard Edition). Registreert gegevens van apparatuur/
systeeminformatie en gebeurtenissen met nauwkeurige metersynchronisatie
(+/-16 ms of +/-1 ms via GPS) voor een nauwkeurige tijdsstempel van
netkwaliteitsanalyse en facturering. Deze gegevens zijn toegankelijk via
industrie-gestandaardiseerde databasetools en er bestaat de mogelijkheid tot
gedistribueerde databases en servers voor het balanceren van belastingen.
bb OPC DA (client), OPC DA Server (optioneel) en PQDIF Exporter (optioneel)
bb Ondersteunt data-import/export met geschikte apparatuur en systemen.

Functies
Power Monitoring Expert biedt een groot aantal functies:
bb Data-acquisitie en integratie
bb Real-time monitoring
bb Trendanalyse
bb Analyse van de vermogenskwaliteit
bb Alarmmeldingen en gebeurtenissen
bb Rapportages
bb Dashboards
bb Handmatige en automatische regeling
bb Gepatenteerde ION®-technologie
Voorbeeld van Equipment Status - One Line overzicht

Data-acquisitie en integratie
Integreer metingen van WAGES (water, lucht, gas, elektriciteit, stoom).
Out-of-the-box-ondersteuning voor tientallen apparaten (raadpleeg het deel
'Apparatuurondersteuning' voor meer informatie).

EB100265

Toegang is mogelijk tot real-time en tijdgestempelde historische meetgegevens,
regeling van interne relais en digitale uitgangen en server-tijdsynchronisatie.
Communiceer via internet, ethernet of draadloos. Communiceer met meters,
omvormers, PLC's, RTU's en energiedistributie- of limitatieapparatuur van derden
via Modbus of OPC. Voeg directe communicatie met apparatuur via Modbus RTU
of Modbus TCP-protocollen toe en configureer ze met gebruiksvriendelijke
templates.
Het schaalbare platform maakt toevoeging van apparatuur en gebruikerslicenties
mogelijk, terwijl de originele investering gehandhaafd blijft. Integreer andere
energiebeheer- of automatiseringssystemen (bijv. SCADA, BAC, DCS, ERP)
via ODBC, XML, OPC, e-mail, FTP, CSV of PQDIF; integreer met webservices
via XML.
Real-time monitoring

Voorbeeld van One Line overzicht

bb Bekijk de status van uw elektrische netwerk op elk werkstation.
bb Raadpleeg de numerieke waarden, statusindicatoren, meters en trends,
compleet met logische grafische navigatie.
bb Breid het systeem uit met out-of-the-box displays en creëer aangepaste
grafische schema's voor uw voorziening: installatiediagrammen,
campusplattegrond, apparatuuroverzichten en mimic-diagrammen zijn mogelijk
met ingebedde grafische voorwerpen en geïmporteerde grafische bestanden.
bb Vergelijk snel meerdere toestellen op uw netwerk in real-time via een
tabeldisplay
bb Creëer uw eigen tabellen of kies uit een bibliotheek van voorgeconfigureerde
tabellen. Sla uw favorieten op, zodat u ze later snel weer kunt gebruiken.
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Software

Power Monitoring Expert
(PowerLogic ION Enterprise)
Functies en eigenschappen

EB100268

Trendanalyse
bb Volg de trend van elke parameter en ontdek vraagpieken. Traceer de
energiekosten van het hele systeem.
bb Zet elke combinatie van gemeten parameters uit op een grafiek.
bb Creëer tijdseries of spreidingsdiagrammen.
bb Voer berekeningen uit, verkrijg statistieken en toon historische gegevens.
bb Identificeer gevaarlijke trends en zorg voor herverdeling van belastingen.
bb Optimaliseer de netwerkcapaciteit en voorkom overbelasting.
bb Bekijk de bedrijfsparameters en bepaal wanneer er onderhoud nodig is.
bb Voorkom extra kosten voor piekvraag en vermogensfactorboetes.

EB100269

De internetapplicatie Diagrams stelt gebruikers in staat op
eenvoudige wijze trendgrafieken te creëren en historische
gegevens te analyseren.

Analyse van de vermogenskwaliteit
bb Power Monitoring Expert zorgt voor continue, grootschalige monitoring en
dataverzameling met het oog op energiekwaliteit en beschikbaarheid.
bb Power quality gebeurtenissen worden opgemerkt door (Power Quality capable)
meettoestellen die automatisch de gebeurtenissen in het systeem laden.
Analyseer golfvormen om de bron en oorzaak van problemen vast te stellen.
bb Stel vast of de Power Quality gebeurtenissen zich upstream of downstream
voordoen (hiervoor is een PowerLogic-meter met Disturbance Direction Detection
nodig).
bb Rapportage volgens IEC 61000-4-30 en EN50160 verifieert de
netkwaliteitsprestatie op basis van internationale normen en stelt u in staat om
snel energiekwaliteitsinformatie in de vorm van numerieke tabellen of
grafiekprofielen te bestuderen (hiervoor zijn PowerLogic-meters nodig die
nalevingscontrole ondersteunen).
bb Toon harmonische histogrammen, even/oneven harmonischen, THD, K-factor,
topfactor, vectordiagrammen en symmetrische componenten.
bb Geef golfvormen weer die meerdere seconden kunnen duren, met overzichten
van de verschillende fasen, relaties tussen spanning en stroom en vervolgfouten.
bb Zet dips, pieken, transiënten en andere storingsgebeurtenissen uit in
standaardcurven die aan de industrienorm voldoen, zoals ITIC (CBEMA) en SEMI.
bb Voor elke gebeurtenis kunt u een lijst met bijbehorende incidenten met tijdstempel
weergegeven. Iedere gebeurtenis kan nader onderzocht worden door erop te
klikken.
Alarmmeldingen en gebeurtenissen

De internetapplicatie Diagrams stelt gebruikers in staat de
golfvormen die door de toestellen zijn verzameld, te bekijken
en analyseren.

Met Power Monitoring Expert kunt u alarmmeldingen krijgen over stroomstoringen of
mogelijke problemen die kunnen leiden tot apparatuurstress, storingen of downtime.
bb Snelle filtering op actieve of niet-erkende alarmmeldingen.
bb Erken alarmmeldingen vanuit elke locatie in uw vestiging.
bb Activering op basis van complexe omstandigheden.
bb Documenteer alle relevante data van gebeurtenissen voor diagnose.
bb Meld en voorkom mogelijke problemen.
bb Waarschuw de verantwoordelijke personeelsleden 24 uur per dag.
bb Optimaliseer het onderhoudsschema.

EB100270

Dashboards

Voorbeeld van een dashboard

bb Creëer interessante dashboarddisplays van uw verbruiksinformatie en deel
informatie met wie u dat wilt in uw vestiging.
bb Maak energiebeheergegevens zichtbaar en interessant.
bb Moedig onderwijs aan en zorg voor het juiste gedrag.
bb Toon als interactieve kiosk, op een bedrijfsintranet of als diapresentatie op een
groot muurdisplay.
bb Vervang de moeilijk te onderhouden zelfontwikkelde portalen en dashboards.
bb Zet elke meting in uw energiemonitoringdatabase uit of traceer de informatie.
bb Eenvoudige overzetting naar andere eenheden (bijv. dollars, emissies,
normalisaties, enz.).
bb Vergelijk meerdere tijdsperioden met elkaar.
bb Toon de gevolgen van temperatuur, bezettingsgraad of productiewaarde van het
energieverbruik.
bb Voeg opvallende achtergronden toe voor betere presentatie.
bb Gebruikersauthenticatie voor configuratie en zowel geauthenticeerde als
niet-geauthenticeerde standen voor het display.
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Software

Power Monitoring Expert
(PowerLogic ION Enterprise)
Functies en eigenschappen

EB100279

Rapportages
bb De krachtige en intuïtieve rapportage-opties geven gebruikers toegang tot
kritische informatie waar en wanneer dat nodig is.
bb Rapporten kunnen met de hand worden gecreëerd, en kunnen worden
opgeslagen als Excel, HTML en andere indelingen. Ook kunnen ze automatisch
naar een printer of via e-mail gedistribueerd worden.
bb Er kunnen twee verschillende rapportapplicaties worden gebruikt (Reporter en op
internetgebaseerde rapporten). De verschillende functies staan in onderstaande
tabel weergegeven.
Functieset

PME
Reporter

PME
Internetrapporten

Energie en verbruik

b

b

Belastingsprofiel

b

b

Energieverbruik van meerdere apparaten

-

b

Energieverbruik per ploegendienst

-

b

Energieverbruik van één apparaat

-

b

Energiekwaliteit

b

b

Voldoen aan EN50160

b

b

IEC-61000-4-30 10 min.

b

b

IEC-61000-4-30 2 uur

b

b

IEC-61000-4-30 3 s.

b

b

100 ms Rapport

-

b

Alarmhistorie

-

b

Algemene gegevensvraag

b

Rapport in tabelvorm

-

b

Trendrapport

-

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

b
b

E-mail

b

Afdrukken

b

b

Activering volgens schema

b

b

Activering na alarm

-

b

Toegankelijk via de webbrowser

b

Rapportconfiguratie opslaan

b

Rapport wijzigen

b

b

Aangepaste rapporten

b

b

Gegevensvalidatie

b

TOU

b

b

Gebruikersbeheer

b

Energiekostenbeheer

Netwerkmanagement

De internetapplicatie Reports heeft veel verschillende
rapportsjablonen waarmee gebruikers eenvoudig de
benodigde informatie kunnen weergeven en leveren.

Algemene rapporten

EB100280

Functieset

Exporteren naar HTML
Exporteren naar XML

Vertaalbare rapporten

b
b

b

b
b

Voorbeeld van een Power Quality Summary Report Rapporten
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Software

Power Monitoring Expert
(PowerLogic ION Enterprise)
Functies en eigenschappen
Inclusief

Optioneel

Dashboards

Functies

b

-

Diagrammen

b

-

Tabellen

b

-

Alarmmeldingen

b

-

Rapporten

b

-

Modbus Device Importer

b

-

Designer

b

-

EGX300 Log File Importer

b

-

SQL Server 2012 Express Edition

b

SQL Server 2012 Standard Edition

b

OPC-client

b

OPC-server

-

b

Minimum systeemvereisten
Raadpleeg uw Schneider Electric-vertegenwoordiger over alle systeemvereisten
en de inbedrijfstellingsinformatie voor Power Monitoring Expert.

EB100282

Ondersteunende apparaten*

Voorbeeld van een dashboard

PowerLogic vermogens- en
energiemeters:
bb ION8800-serie
bb ION8650-serie
bb ION7650/7550
bb ION7550RTU
bb ION6200
bb PM5350
bb PM3000-serie (PM3250, PM3255)
bb PM1200
bb PM800-serie (PM810, PM820,
PM850, PM870)

bb PM700-serie (PM710, PM750)
bb PM600-serie (PM600, PM620,
PM650)
bb PM210
bb PM9C
bb DM6200
bb DM6300
bb EM1200
bb EM5600
bb iEM3000-serie (iEM3150, iEM3155,
iEM3250, iEM3255)
bb EM1200-serie

PowerLogic-circuitmonitors:
bb CM2000-serie (CM2050, CM2150, CM2250, CM2350, CM2450)
bb CM3000-serie (CM3250, CM3350)
bb CM4000-serie (CM4150, CM4250, CM4000T).
PowerLogic multi-circuit vermogensmeters:
bb BCPM (A, B, C modellen).
Activatieapparatuur voor stroomonderbrekers
bb Micrologic A, E, P en H apparatuur
bb Micrologic Compact NSX Type A en Type E.
Beschermingsrelais
bb Sepam-serie 10, 20, 40, 48, 80.
Isolatiemonitoren
bb Vigilohm IM20.
Power Measurement vermogens- en energiemeters:
bb ION8000-serie (ION8300, ION8400, ION8500, ION8600)
bb ION7000-serie (ION7500, ION7600, ION7700)
bb ION7500RTU
bb ION7300-serie (ION7300, ION7330, ION7350)
bb ACM3000-serie (ACM3300, ACM3710, ACM3720).
PLCs voor WAGES-toepassingen
bb Modicon Momentum M1 - TR (A8, D10, D16)
bb Twido Modular PLC (D12, D28, D44).
Communicatie-interfaces
bb Acti9 Smartlink.
bb “Limited Edition” (LE) drivers beschikbaar voor download via website
bb Modbus-compatibele apparatuur
bb Andere apparatuur via OPC.
*Informeer naar de laatste firmware voor ondersteunende apparaten.
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Communicatie-interfaces
en bijbehorende services

PE86125

Software

Handmatige en automatische regeling
bb Voer snelle, handmatig geregelde bewerkingen uit door op de schermknoppen te
klikken en de externe onderbrekers, relais en andere vermogensdistributieapparatuur te gebruiken.
bb Voer handmatige of door instelpunt geactiveerde functies uit.
bb Coördineer de regeling van meerdere belastingen, generatoren, relais, enz.
bb Ondersteun energiebesparende toepassingen.
bb Beheer gedistribueerde energie-apparatuur.
bb Automatiseer substations en verminder de onderhoudstijd.
bb Onderlinge aansluiting.
bb Integreer alle energiebeheer- en automatiseringssystemen (SCADA, BAC, DCS,
ERP, enz.).
bb Deel data met de SCADA-, automatiserings- en boekhoudsystemen van derden.
bb Voldoe aan de ODBC-, OPC- en PQDIF-normen.

EB100281

Voorbeeld van aangepast graphics-scherm - Diagrammen

Gepatenteerde ION-technologie
StruxureWare Power Monitoring en verschillende PowerLogic ION-meetproducten
maken gebruik van de unieke ION-architectuur. Deze modulaire, flexibele
architectuur biedt uitgebreide mogelijkheden om de functionaliteit van de producten
naar wens aan te passen door een eenvoudige, op bouwstenen gebaseerde aanpak
(object-georiënteerd). De technologie maakt op unieke wijze geavanceerde
monitoring- en regelfuncties mogelijk en kan worden aangepast aan nieuwe
behoeften, zodat de technologie nooit veroudert.

Voorbeeld campusplattegrond - Diagrammen

Neem contact op met Schneider Electric
voor meer informatie en gedetailleerde uitleg wat
Power Monitoring Expert voor u kan betekenen.
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Energievermogen

Lange termijn
Over de periode van een jaar is het mogelijk te visualiseren wat de stroom, energie
of het vermogen zijn geweest als functie van de tijd en zo is het helder op welke
momenten bepaalde piekbelastingen zich voordoen en hoe lang deze voortduren.

Consumptie (kWh)

Max.
Min.

T (s)
Periode van de dag waarbij het hogere verbruik in het
contract is toegestaan. Dit is goedkoper dan de boetes
bij overschrijding buiten deze periode
Boete bij afwijking van de contractuele bandbreedte
Bandbreedte die contractueel is afgesproken met de
leverancier

Energiekosten toewijzen (alloceren)
Door het toepassen van sub-bemetering is het mogelijk de kosten toe te wijzen aan
bijvoorbeeld:
bb Productieproces;
bb Afdeling;
bb Machine;
bb Product.
Dit kan heel inzichtelijk werken. Er kunnen verschillen boven water komen tussen
gelijksoortige processen of afdelingen en u kunt inzichtelijk maken welk aandeel de
energiekosten hebben in het totaal.

kW
700
600
500
400
300
200
100

04

04

0/

1/

/1

/1

18

04

04

9/

/0

23

21

04

8/

7/

/0

/0

29

Zomercontract

26

04

04

7/

6/

/0

/0

03

01

04

Wintercontract

04

4/

5/

/0

/0

08

08

04
2/

3/

/0

11

/0

04

0

12

Registreren loont
Het registreren van bovenstaande gegevens is om verschillende redenen
interessant:
bb Optimaliseren van het energiecontract
Met een goed inzicht in uw eigen energie- en vermogenshuishouding kunt u
toetsen of een contract aansluit bij uw activiteiten en afnameprofiel. Indien dat niet
het geval is kunt u aansturen op een nieuw contract met als doel niet te veel te
betalen voor uw energie of als gevolg van boeteclausules. Ineens is deze
informatie van strategisch belang voor u;
bb Optellen van energiekosten
Door een meetinstrument op elke locatie te installeren heeft u inzicht in het
totaalverbruik en kunt u een totaalcontract afsluiten met een energieleverancier;
bb Identificeer reservecapaciteiten
Met dit inzicht kunt u mogelijkerwijs uw installaties uitbreiden zonder uw contract
te overschrijden of aan te hoeven passen.

Dag/Tijd

Voorbeeld analyse: De figuur laat een vermogen zien over de periode van 1 jaar en
de gecontracteerde vermogenswaarden.
bb Het ‘wintercontract’ van 360 kW lijkt aan de hoge kant aangezien de
gecontracteerde waarde geen enkele keer wordt overschreden, een meer
geschiktere grenswaarde in een contract voor dit ‘wintercontract’ zou 330-340
kW zijn.
bb Het ‘zomercontract’ is 540 KW en lijkt aan de krappe kant aangezien een aantal
malen deze grenswaarde overschreden is (juni, juli, augustus). Echter voor de
maanden april, mei, september en oktober is de consumptie ruim onder deze
grenswaarde (540 kW).
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Power factor - cos phi

Onder de cos phi wordt de fasehoek verstaan tussen de spanning en de stroom bij
een gelijke frequentie. De power factor (PF) is de verhouding tussen het werkelijke
vermogen P en het schijnbaar vermogen S (IEC definitie).

P (kW)

De PF is gelijk aan de cos phi bij zuivere sinusvormige spanningen en stromen, dus
zonder dat er harmonische verschijnselen zijn.
Indien er harmonische verschijnselen zijn, PF = cos phi / (1+THD2)1/2. De THD(1) is
van belang voor de PF indien er niet-lineaire belastingen aanwezig zijn
(frequentieregelaars, UPS, computers, etc.). Dientengevolge is de power factor de
meest complete grootheid, echter het apart meten van de cos phi en THD is van
belang om te bepalen hoe het beste de PF gecorrigeerd kan worden.

Q (kvar)
S (kVA)

Oorzaak
Cos phi is kleiner dan 1 voor niet-ohmse belastingen, ofwel inductief (motoren of
fluoriserende verlichting), ofwel capacitief (condensatoren).
Meten
Spanning- en stroommetingen zijn nodig om de power factor en cos phi te
berekenen.
Voorbeeld: Varlogic, Power Meter, etc. (zie het PowerLogic Systeem assortiment).
Gevolgen
Aangezien het contract met uw leverancier is gebaseerd op werkelijk vermogen zal
een vermindering van het blindvermogen resulteren in minder schijnbaar vermogen
dat door de energieleverancier moet worden geleverd en dus een lagere stroom.
De grenswaarde van de PF wordt bepaald door de limiet die de energieleverancier
stelt waarvoor een boete geldt. Zij willen voorkomen dat er onnodig vermogen dient
te worden geleverd als gevolg van een slechte cos phi. Dit extra vermogen leidt tot
hogere verliezen (hogere temperaturen) op de infrastructuur van de beheerder van
het net.

P
(kW)
1000

De invloed van de cos phi op de beschikbare hoeveelheid werkelijke energie is
zichtbaar in de grafiek.

800
600

Voorbeeld: bij een cos phi van 0,8 is het beschikbare werkelijk vermogen slechts
800 kW (S = 1000 kVA).

400
200
0

Cos
1

0,95

S = 1000 kVA

0,9

0,85

0,8

0,75

0,7

Cos phi van een aantal gangbare apparaten
Apparaat
Asynchrone motor belast tot

cos phi
25%
50%
75%
100%

0,55
0,73
0,80
0,81

Gloeilamp
Niet-gecompenseerde fluoriserende lamp
Gecompenseerde fluoriserende lamp (0,93)
Ontladingslampen

1
0,5
0,93
0,4 tot 0,6

Conventionele elektrische oven
Inductieoven met compensatie
Di-elektrische (magnetron) oven

1
0,85
0,85

Lasapparatuur

0,5 tot 0,9
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Beschikbaarheid van energie
Verbeter de energievoorziening
Elektriciteit is van levensbelang voor bijna alle bedrijfsactiviteiten. De fenomenen die
leiden tot fouten zijn echter vaak lastig te begrijpen en te verklaren.
Het PowerLogic Systeem verschaft u meer inzicht in uw elektrische installatie en
biedt uitgebreide hulpmiddelen voor een goede analyse. Hierdoor kunt u anticiperen
en mogelijke productiestilstand voorkomen. Overbelastingen van transformatoren,
fase onbalans of motoren die te lang draaien zijn voorbeelden van mogelijke fouten
die stilstand tot gevolg kunnen hebben. Door tijdig geïnformeerd te worden kunt u
anticiperen op mogelijke afwijkingen of fouten in uw energievoorziening en daardoor
de beschikbaarheid vergroten.
Continuïteit is van groot belang. Door het bewaken van de installatie zijn managers
in staat te pleiten voor preventief onderhoud, hetgeen veel flexibeler en goedkoper is
dan herstelwerkzaamheden na calamiteiten.
Verschillende voordelen van real-time bewaken en meten
Lokale metingen in panelen voorzien u van informatie en controle van de juiste
werking van de installatie. Bewaking op afstand zorgt ervoor dat de juiste informatie
op het juiste tijdstip voor de juiste persoon beschikbaar is. Bijvoorbeeld
meetresultaten en statusinformatie voor de facilitymanager, alarmen en historische
gegevens voor de onderhoudsdiensten en informatie over verbruiken en kosten voor
de financieel verantwoordelijke.
Controleer de installaties
bb Controleer of de belangrijkste elektrische grootheden (I, U, f) zich op acceptabele
niveaus bevinden en dat de installatie normaal functioneert;
bb Analyseer trends voor de korte en middellange termijn ter voorkoming van
overbelasting of uitschakelen van beveiligingen.
Controleer de beschikbaarheid van de installaties
Weet exact wat de standen van schakelaars zijn, welke bronnen actief zijn, op welk
niveau de UPS batterijen zijn, temperaturen van transformatoren, etc.
Controleer de kwaliteit van de energie en het vermogen
bb Voorkom versnelde slijtage van installaties en apparatuur door
temperatuurstijgingen als gevolg van harmonische (kabels, transformatoren,
motoren);
bb Voorkom schade aan apparatuur als gevolg van transiënten, overspanningen,
vibraties, overbelaste nulleider, etc.;
bb Voorkom onnodig trippen van installaties met als gevolg productiestilstand,
kwaliteitsproblemen en financiële schade.
Voorbeelden:
In een papierfabriek kan een spanningsdip leiden tot verandering (pieken) in de
torsie met als gevolg een mogelijke breuk van het papier op een rol.
In machinale processen, zoals glasvezelproductie, kunnen afwijkingen in de
spanning kwaliteitsproblemen veroorzaken in het eindproduct.
Afwijkingen in stromen kunnen oorzaken zijn van storingen in elektrische installaties
zoals, onbalans in de fasen, hoge nulspanning, hoge aanloopstromen, etc.
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Afwijkingen in de stromen
Aanloop- of inschakelstromen

Motor
I (A)

Hoge kortstondige stromen, transiënten: kunnen optreden als gevolg van het
inschakelen van een apparaat zoals een transformator (kan 0,2 tot 2 seconden
duren).
Oorzaken
Inschakelen van apparatuur zoals transformatoren, motoren, aansluiten
condensatoren, verlichting etc.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1.0

Meten
Door gebruik te maken van meetapparatuur (met golfvormanalyse mogelijkheden),
door het meten van de maximum stroom (raadpleeg het PowerLogic Systeem
assortiment voor geschikte apparatuur).
Dit soort kortstondige afwijkingen in de stromen en spanningen zijn zeer specifiek
en vragen om een specialistische aanpak, kennis en apparatuur.
Een goede manier om deze verschijnselen te analyseren is door golfvormanalyse te
doen met speciale apparatuur en software.
Om deze reden bestaat het PowerLogic Systeem uit een breed pakket van
eenvoudige kWh en stroommeters tot uitgebreide instrumenten en software om de
kwaliteit van energievermogens te bewaken.

1,2
T (s)

Transfo
I (A)

Voorbeeld: golfvormanalyse met behulp van Sepam, PM850, Micrologic H,
ION7550-7650 en ION8800 (raadpleeg het PowerLogic Systeem assortiment voor
geschikte apparatuur) in combinatie met de software.
Gevolgen
bb Spanningsdips;
bb Onverwacht aanspreken van schakelaars.
0
0

0,2

0,4

T (s)

Er is sprake van een onbalans indien de fasehoek tussen de fasestromen ongelijk is
aan 120 graden of indien de rms waarden niet gelijk zijn. Hoge nulstromen kunnen
het gevolg zijn van deze onbalans of als gevolg van de aanwezigheid van 3e
harmonische vervuiling (en meervouden van de 3e).

|1 (U1)

|1 (U1)

100°
150°
|3 (U3)
|2 (U2)

110°
150°

|3 (U3)
Voorbeelden van onbalans in de stromen/spanning

Onbalans in de fasen Hoge stroom in de nulleider

|2 (U2)

Oorzaken
bb Onbalans in de fasestroom is het gevolg van een ongelijke belasting van de 3
afzonderlijke fasen;
bb D
 e 3e harmonische stromen worden veroorzaakt door enkelfasige niet-lineaire
belastingen zoals IT apparatuur, frequentieregelaars, UPS systemen,
batterijladers, etc.
Meten
bb Fasestromen;
bb Nulleiderstromen;
bb Balans van de fasen (raadpleeg het PowerLogic Systeem assortiment voor
geschikte a
 pparatuur).
Gevolgen
bb Hoge nulstromen kunnen leiden tot overbelasting van de nulleider, zeker wanneer
de nulleider de helft van de omvang heeft als de individuele fasen;
bb Onbalans in de fasebelasting kan leiden tot onbalans in de spanning wat
vervolgens schade kan toebrengen aan motoren (vermogensverlies, trillingen).
Daarnaast kan het leiden tot onnodige overdimensionering van de elektrische
installatie.
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Spanning
U

T

Kortstondige spanningspieken (Transiënten)

U

T

Efficiency

Voorbeelden: golfvormlezing door Speam, PM850/PM870, ION 7650, ION8800,
Micrologic H en het verzenden van deze data via het netwerk naar een software
tool zoals Power Monitoring Expert voor analyse.

0,95
0,85
0,94
0,81
0,93
0,77
0,92
0,73

0,90

0,95

1

1,05

1,10

Oorzaken
bb Overspanning kan ontstaan door overcompensatie van reactieve energie, het
verlies van de nulleider of een externe oorzaak (een defect in het regelsysteem van
de energieleverancier);
bb Onderspanning kan het gevolg zijn van het starten van grote motoren of andere
grote belastingen of door het overbelast raken van het net van het energiebedrijf;
bb Dips in de spanning zijn korte perioden van onderspanning, over het algemeen
veroorzaakt door fouten in installaties of in het net van het energiebedrijf;
bb Transiënten (zeer kortstondige overspanningen) kunnen worden veroorzaakt door
het schakelen van condensatorbanken of onweersontlading;
bb Snelle spanningswisselingen (flicker) kunnen veroorzaakt worden door snel
wisselende belastingen zoals door lassen of grote motoren;
bb Onbalans in de spanning kan veroorzaakt worden door onevenredige spreiding
van enkelfase belastingen.
Meten
bb Stromen, spanningen, gemiddelden, maxima, fase-fase en fase-nul waarden;
bb Onbalans;
bb Kortstondige spanningsfenomenen zijn zeer specifiek en vragen vaak
specialistische aandacht.
In het algemeen worden deze verschijnselen door gebruik van specifieke
softwaretools geanalyseerd (golfvormanalyse).

Zeer snelle spanningswisselingen (Flicker)

Power factor

Afwijkingen in de spanning kunnen bronnen zijn voor storingen in een elektrisch
netwerk.
Voorbeelden:
bb Variaties in de spanning buiten de ±10% bandbreedte rondom de nominale
spanning (inclusief spanningsdips);
bb Spanningsonderbrekingen;
bb Vervorming van de spanning (harmonische);
bb Zeer kortstondige spanningspieken (transiënten);
bb Zeer snelle spanningswisselingen (flicker);
bb Spanningsonbalans.

U / U1

Gevolgen
bb Overspanning: kan resulteren in permanente beschadiging of veroudering van
apparatuur;
bb Onderspanning: apparatuur werkt niet correct, kwaliteit van het eindproduct kan
aangetast worden (sterkte van laswerk), motoren starten niet goed op.
In het algemeen kunnen storingen of interrupties (lang of kort) van de spanning
leiden tot verminderd comfort, verminderde productie, slechte productkwaliteit,
verlies van gegevens, beschadiging van apparatuur of zelfs levensgevaarlijke
situaties.

Efficiency van motoren versus spanning

V (p.u.)

1
0,5
0
T (s)
-0,5
-1
Korstondige onderbrekingen
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Harmonische verschijnselen
Harmonische verschijnselen
Harmonische verschijnselen zijn aanwezig indien de basisvorm van de stroom en de
spanning door verstoringen niet meer zuiver sinusvormig is.

U (V)

T (s)

Oorzaak
Harmonische stromen ontstaan door niet-lineaire belastingen, die een andere
golfvorm hebben dan de geleverde spanning.
Harmonische spanningen ontstaan door de aanwezigheid van rondzingende
harmonische stromen door het systeem.
Voorbeelden van niet-lineaire belastingen zijn: frequentieregelaars, UPS systemen,
kantoor apparatuur (pc, server, printers, kopieerapparaten etc.
De Totale Harmonische Vervuiling (Total Harmonic Distortion -THDu voor spanning,
THDi voor stroom) geven de grootte weer van de harmonische afwijkingen.

Fundamentele frequentie (50 Hz)
Resultante golfvorm
Derde Harmonische (150Hz)

THDu

THDi

Interpretatie

< 5%

< 30%

Acceptabele waarden, over het algemeen geen nadelige
e
 ffecten

5 tot 8%

30 tot 50%

Aanzienlijke vervuiling. Behoorlijke kans op storingen

> 8%

> 50%

Zeer grote vervuiling van het net. Grote kans op storingen.
Nadere analyse is noodzakelijk en installatie van
filterelementen wordt aangeraden

Meten
bb Actuele en maximale waarden van de THDu en THDi;
bb Individuele harmonische waarden.
Voorbeeld: PowerLogic apparatuur zoals Power Meter PM700 serie PM800 serie,
PowerLogic ION 7550/7550 ION8800, micrologic H. Gebruik de software om de
golfvormen en het harmonische spectrum te analyseren.
Coëfficiënt

Gevolgen
Harmonische verschijnselen kunnen verschillende nadelige effecten hebben op
onderdelen van uw installatie. Dit kan serieuze gevolgen hebben voor de veiligheid
en betrouwbaarheid van de installaties en kan de continuïteit van uw bedrijfsvoering
in gevaar brengen.

2
1,8
1,6

Apparatuur

Gevolgen

1,4

Condensatorbanken

Warmte-ontwikkeling, versnelde veroudering
(beschadiging), resonantie

1,2

Motoren

Verliezen en extra warmte-ontwikkeling. Verminderd
vermogen om bij volle belasting te draaien. Wisselende
koppel (trillingen, mechanische uitputting), hoorbare
geluidsoverlast

Transformatoren

Verliezen (warmte en ijzerverliezen). Mechanische
trillingen en geluidsoverlast

Vermogensschakelaars

Ongewenste uitschakelingen

Kabels

Toegenomen warmteverliezen, extra belasting kabels
(met name overbelaste nulleider bij 3e harmonische)

1

0
Pj (THDi)
Irms (THDi)

20

40

60

80

100
THDi (%)

Voorbeeld: Verlies in geleiders
De volgende effecten zijn zichtbaar in de grafiek als functie van de THDi:
–D
 e gemiddelde stromen (Irms) nemen toe in relatie tot de fundamentele stroom
die er loopt;
–D
 e toename van warmteverliezen (Pj). Harmonische stromen leiden tot een
toename van de verliezen uitgedrukt in Joules voor alle geleiders en eventuele
toegenomen temperatuurstijgingen in transformatoren, schakelaars en kabels.
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Kosten van energie

Het verhogen van de bedrijfscontinuïteit kan op verschillende manieren verbeterd
worden door een continu en compleet inzicht in uw elektrische installatie.
Dagelijkse werkzaamheden rondom elektrische installaties
Voor een groot aantal productiemedewerkers, onderhoudsmedewerkers,
facilitymanagers en productiemanagers is het van groot belang om op elk gewenst
moment informatie te hebben over de installaties. Statusinformatie over schakelaars,
belastingen, vermogens etc.

Beschikbaarheid
van energie

Optimalisatie van
installaties

Preventief onderhoud
Elektrische installaties dienen onderhouden te worden. Om bedrijfcontinuïteit te
garanderen is preventief onderhoud van installaties van cruciaal belang. Het risico
van uitval van installaties door te weinig onderhoud is te groot om te lopen.
Om die reden is het van belang actuele en relevante informatie te hebben over uw
installaties. Voorbeelden van veelgebruikte parameters zijn temperatuur, bedrijfstijd,
maar ook niveau’s van de stromen.
Een systeem kan u helpen door indicaties te geven (bv. alarmen, rapporten) over
waar en wanneer er onderhoud nodig is.
Voorbeeld: Aantal start stops van motoren, aantal loopuren van een motor, aantal
schakelingen schakelaar. Daarnaast is het ook interessant inzicht te hebben in de
ontwikkeling van de stromen en de vermogens in de tijd. Dit kan ook veel zeggen
over een mogelijke noodzaak tot onderhoud (bv. slijtage in lagers van motoren kan
leiden tot hogere stroomafname).
Optimaliseer uw investering in installaties
bb Controleer dat de elektrische waarden niet de maximaal toelaatbare grenzen
overschrijden die de leverancier van de installatie heeft voorgeschreven. Op deze
manier maximaliseert u de levensduur van de installaties en kunt u zelf
controleren of de installatie voldoet aan de toegezegde levensduur;
bb Identificeer mogelijke overcapaciteit in uw netwerk (beschikbare
reservevermogens) zodat u exact weet welke uitbreidingen nog mogelijk zijn
zonder opnieuw in uitbreiding van uw elektrische installaties te investeren. Denk
hierbij ook aan verborgen capaciteit als gevolg van een slechte cos phi. Het
verbeteren hiervan kan direct geld opleveren. (Voor meer informatie hierover, zie
het hoofdstuk over cos phi verbetering in deze catalogus.);
bb Ook is het mogelijk inzicht te krijgen in belastingen in relatie tot productieruns of
productieperioden. Dit maakt het mogelijk beter te plannen en te zien hoe ruimte
is te creëren voor nieuwe processen.
Bovenstaande inzichten bieden u betrouwbaarheid en geloofwaardigheid in uw
argumentatie als u daadwerkelijk moet beslissen om te investeren in uitbreiding van
uw elektrische installaties.
Indien u een energiemanagementsysteem hebt geïnstalleerd om uw elektrische
installaties te bewaken kunt u de informatie beschikbaar maken voor verschillende
niveaus in de organisatie.
Enkele belanghebbenden en hun interessegebieden kunnen zijn:
bb De onderhoudsmedewerker – statussen, alarmen en historische rapportages;
bb Hoofd technische dienst – trends analyseren, planningen voor onderhoud,
storingsanalyse;
bb De facilitymanager – overall overzicht over de installaties, vergelijkingen,
uitbreidingsbeslissingen;
bb De financieel manager – toewijzen kosten aan afdelingen/processen/gebruikers,
benchmarking, inkoopbeslissingen;
bb Productiemanager – uitbreidingsbeslissingen, capaciteitsplanning.
De drie belangrijkste voordelen die PowerLogic energie- en vermogensmanagementsystemen u kunnen bieden:
bb Beheers uw energieverbruik en de energiegerelateerde kosten;
bb Verhoog de bedrijfscontinuïteit door inzicht en analyses;
bb Beheers, plan, bewaak en maximaliseer de capaciteiten van uw elektrische
installaties.
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A9MEM3150
A9MEM3155
A9MEM3165
A9MEM3175
A9MEM320 0
A9MEM3210
A9MEM3215
A9MEM3235
A9MEM3250
A9MEM3255
A9MEM3265
A9MEM3275
A9MEM330 0
A9MEM3310
A9MEM3335
A9MEM3350
A9MEM3355
A9MEM3365
A9MEM3375
BCPMA042S
BCPMA084S
BCPMA142S
BCPMA184S
BCPMA224S
BCPMA236S
BCPMA242S
BCPMA248S
BCPMA272S
BCPMA284S
BCPMB042S
BCPMB084S
BCPMB142S
BCPMB184S
BCPMB224S
BCPMB236S
BCPMB242S
BCPMB248S
BCPMB272S
BCPMB284S
BCPMC042S
BCPMC084S
BCPMC142S
BCPMC184S
BCPMC224S
BCPMC236S
BCPMC242S
BCPMC248S
BCPMC272S
BCPMC284S
BCPMEA042S
BCPMEA084S
BCPMEA142S
BCPMEA184S
BCPMEA224S
BCPMEA236S
BCPMEA242S
BCPMEA248S

74
74
74
74
74
46
46
46
46
46
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
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65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
63
63
63
63
63
63
63
63

Ref.nr.
Referentienr.
BCPMEA272S
BCPMEA284S
BCPMSCA1S
BCPMSCA2S
BCPMSCA30S
BCPMSCA42S
BCPMSCA60S
BCPMSCA84S
BCPMSCAY63S
BCPMSCB1S
BCPMSCB2S
BCPMSCB30S
BCPMSCB42S
BCPMSCB60S
BCPMSCB84S
BCPMSCBY63S
BCPMSCC1S
BCPMSCC2S
BCPMSCC30S
BCPMSCC42S
BCPMSCC60S
BCPMSCC84S
BCPMSCCT0
BCPMSCCT0R20
BCPMSCCT1
BCPMSCCT1R20
BCPMSCCT3
BCPMSCCT3R20
BCPMSCCY63S
BCPMSCE1S
BCPMSCE2S
BCPMSCE30S
BCPMSCE42S
BCPMSCE60S
BCPMSCE84S
CAB4
CAB12
CAB30
CBL0 08
CBL016
CBL017
CBL018
CBL019
CBL020
CBL021
CBL022
CBL023
CBL024
CBL033
E682A051V3
E682A101V3
E682C201V3
E682D401V3
E8951
EBX20 0
EGX10 0MG
EGX30 0
H6803R-010 0
ION620 0
ION7330
ION7550
ION7550-7650
ION7550RTU
ION7650
ION880 0
ION880 0A
ION880 0B
ION880 0C
LVCT0 0102S
LVCT0 0202S
LVCT0 0302S
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63
63
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
66, 67
66
66, 67
66
66, 67
66
65
64
64
64
64
64
64
99
99
99
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
62
137
134
135
66
70
148
111
155
112
111
122
123
123
123
66
66
66
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Referentienr.
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LVCT0 0403S
66
LVCT0 0603S
66
LVCT0 0803S
66
LVCT0 0804S
66
LVCT010 04S
66
LVCT01204S
66
LVCT01604S
66
LVCT020 04S
66
LVCT02404S
66
METSECT5CC0 04
20
METSECT5CC0 05
20
METSECT5CC0 06
20
METSECT5CC0 08
20
METSECT5CC010
20
METSECT5CC013
20
METSECT5CC015
20
METSECT5CC020
20
METSECT5CC025
20
METSECT5COVER
21, 26
METSECT5CYL1 18, 21, 26
METSECT5CYL2
21, 26
METSECT5DA020
22
METSECT5DA025
22
METSECT5DA030
22
METSECT5DA040
22
METSECT5DA050
22
METSECT5DA060
22
METSECT5DA080
22
METSECT5DA10 0
22
METSECT5DA125
22
METSECT5DA150
22
METSECT5DB10 0
22
METSECT5DB125
22
METSECT5DB150
22
METSECT5DB20 0
22
METSECT5DB250
22
METSECT5DB30 0
22
METSECT5DC20 0
22
METSECT5DC250
22
METSECT5DC30 0
22
METSECT5DC40 0
22
METSECT5DD10 0
22
METSECT5DD125
22
METSECT5DD150
22
METSECT5DE10 0
22
METSECT5DE125
22
METSECT5DE150
22
METSECT5DE20 0
22
METSECT5DH125
22
METSECT5DH150
22
METSECT5DH20 0
22
METSECT5MA015
20
METSECT5MA020
20
METSECT5MA025
20
METSECT5MA030
20
METSECT5MA040
20
METSECT5MB025
20
METSECT5MB030
20
METSECT5MB040
20
METSECT5MC025
20
METSECT5MC040
20
METSECT5MC050
20
METSECT5MC060
20
METSECT5MC080
20
METSECT5MD050
20
METSECT5MD060
20
METSECT5MD080
20
METSECT5ME015
20
METSECT5ME020
20
METSECT5ME025
20
METSECT5ME030
20

Ref.nr.
Referentienr.
METSECT5ME040
METSECT5ME050
METSECT5ME060
METSECT5MF025
METSECT5MF030
METSECT5MF040
METSECT5MF050
METSECT5VF050
METSECT5VV50 0
METSECT5VV60 0
METSEDM60 0 0
METSEDM620 0
METSEPM320 0
METSEPM3210
METSEPM3250
METSEPM3255
METSEPM510 0
METSEPM5110
METSEPM5111
METSEPM5310
METSEPM5320
METSEPM5330
METSEPM5331
METSEPM5340
METSEPM5341
METSEPM5560
METSEPM5561
METSEPM5563
P620C1
P620C2
P620C3
P620PB
P620PC
P620PD
P760A
P765C
P880C
P880CA0A
PM20 0MG
PM20 0PMG
PM210MG
PM810LOG
PM810MG
PM810RDMG
PM810UMG
PM820MG
PM820RDMG
PM850MG
PM850RDMG
PM850UMG
PM870MG
PM870RDMG
PM870UMG
PM8ECC
PM8M22
PM8M2222
PM8M26
PM8RDA
PM8RDMG
RACK-880 0-RAW
RJ11EXT
TCSEAV010 0
Z0A0P
Z0A0R
Z0B0N
Z0B0P
Z0B0R
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20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
38
38
77
77
77
77
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
74
74
74
73
73
73
117
116
127
127
84
84
84
99
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
99
99
99
99
98
98
127
99
134
74
74
74
74
74
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De in dit document beschreven producten kunnen te 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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