Sistema de comunicação Acti9
para quadros de distribuição elétrica
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Acti9: A eficiência que você merece

“Agora é possível monitorizar e
controlar os consumos de energia em
cada piso do edifício, escritório, loja
ou local de produção, através do seu
computador”
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Um simples e inovador sistema
de comunicação

Nunca foi tão
fácil integrar a
instalação elétrica
nos sistemas de
gestão técnica

>O
 timiza os consumos de energia, permitindo a eficiência
energética
• Recolhe e analiza os dados fornecidos pelos contadores de
energia de cada zona, por tipo de carga ou circuito
• Automatização, programação e controlo do funcionamento das
cargas para uma maior otimização dos consumos energéticos
> Aumenta a continuidade de serviço e a disponibilidade de energia
• Sinalização imediata e precisa em caso de falha de energia
• Permite analisar a necessidade de evolução da instalação

Acti9, um sistema
de comunicação
inteligente,
eficiente, seguro e
de rápida ligação

> Alocação dos custos
• Medição do consumo de energia, desde grandes áreas até
cargas individuais
... tudo isto de uma forma rápida e simples de implementar!
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Acti9, sistema de comunicação
> Inteligente
•
•

Com controlo centralizado, recolhe informação dos contadores de energia,
através de um módulo de comunicação, de ligação “plug&play”
Vasta variedade de dados disponíveis através do protocolo universal Modbus

> Eficiente
•

Apenas com um click, cablagem prefabricada para uma melhor transmissão
de dados entre o quadro elétrico e o sistema de gestão técnica

> Seguro
• Sem erros de cablagem
• Ensaios CEM, garantia de imunidade à interferência eletromagnética

Acti9 Smartlink: o coração do sistema

Exclusivo Schneider

11 canais de
entrada/saída

Controlo
Monitorização

A solução que vai de encontro às suas necessidades
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Na iluminação interior e exterior, monitorização das cargas
e alocação dos custos

Rápida ligação a qualquer sistema de gestão técnica

Sistema de
gestão do edifício

Internet
Sistema de gestão
de energia

PLC (Controlador
Lógico Programável)

Rede Modbus

Alimentação
24 V CC

Definição de
endereço Modbus

Configuração automática
Modbus/RS485

Medida

Cablagem de
controlo fácil e
de rápida ligação,
permite o total
controlo da sua
instalação

Monitorização e ajustamento
de cargas específicas
Controlo detalhado das cargas, redução do tempo de
paragens e manutenção planeada com precisão
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Inteligente e de rápida ligação

Flexível, extensível e evolutivo
Ao contrário dos quadros de distribuição convencionais que necessitam
de uma grande quantidade de cabos elétricos e de comunicação, o
sistema de comunicação Acti9 permite reduzir consideravelmente a
cablagem. A sua flexibilidade reduz custos de projeto e de instalação e
possibilita a fácil integração em qualquer sistema de gestão técnica.
Com a rede Modbus, o sistema de comunicação Acti9 adapta-se a
qualquer tipo de alteração e evolução da instalação e torna-se um
elemento chave nas estratégias de eficiência energética.

“Plug&Play”
Configuração automática à rede
Modbus RS485
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Acti9 revoluciona a comunicação nos
quadros elétricos
Inteligente para elaboração de projetos
Reduz os custos de projeto
•

•
•

Permite reduzir em grande parte os esquemas de
projeto e os custos de instalação ao eliminar ou
reduzir o número de esquemas elétricos elaborados
Torna simples a reconfiguração de um quadro elétrico
existente
Ligações em rede entre todos os quadros elétricos
graças à rede de comunicação Modbus

Fácil de integrar
Aberto e universal
•
•
•

O Acti9 Smartlink recebe, adapta e transmite informação
clara e concisa
As tabelas de comunicação Modbus de leitura fácil, simplificam
a programação
Comunica com qualquer aparelho compatível de 24 V CC

Projetado para investimentos faseados
•
•

Fácil de adicionar novos aparelhos
Fácil adaptação a necessidades futuras
do edifício

100% compatível
Totalmente compatível com qualquer sistema de gestão
técnica, o modo de controlo flexível adapta-se facilmente
aos requisitos
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Cablagem otimizada com
um único aparelho
40%

de economia de tempo
com o sistema de
comunicação Acti9
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Eficiente

A cablagem de controlo nunca
foi tão flexível e rápida de instalar

Não é mais necessária a cablagem complexa, nem bornes e repartidores a ocupar
desnecessariamente espaço útil no quadro elétrico. O Acti9 oferece cabos prefabricados
de fácil e rápida ligação para transmissão de dados proveniente do quadro elétrico.

Economize tempo para agir e intervir
Agende apenas as intervenções
e manutenções necessárias
A equipa de manutenção dispõe de:
• Cablagem de controlo com dados legíveis
e de fácil compreensão
• Informação que permite planear ações de
manutenção localizadas

Aumente a disponibilidade de energia,
diminua custos de funcionamento
Os operadores de manutenção podem:
• Visualizar em tempo real, dados detalhados de cada
aparelho, de forma a reduzir os tempos de paragem
• Automaticamente identificar qual a saída com
aparelhos em defeito
• Realizar manutenção preventiva para maximizar a
atividade com a informação disponibilizada, como
exemplo, o nº de ciclos de abertura/fecho ou horas
de funcionamento das cargas controladas.

Economize 40% do tempo gasto
em cablagem
•
•
•

Menos cablagem de controlo e ligações
Sem erros de cablagem
Gera diagramas de descrição do comando
projetado

Maior eficiência do seu tempo
De implementação e manutenção rápida para
maior conforto e tranquilidade
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Segurança e fiabilidade
na sua instalação
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Segurança
absoluta

Fiabilidade durante a vida útil
da sua instalação

O sistema de comunicação Acti9 garante operações seguras e fiáveis durante a vida útil da
sua instalação. É especialmente desenhado para integração em quadros de distribuição elétrica
e oferece aos seus clientes o nível mais alto de proteção e controlo, mesmo em ambientes
mais exigentes.

Sistema de comunicação com
certificação CEM
Confie na operacionalidade
da sua instalação
Com o sistema de comunicação Acti9,
foi dada especial atenção à compatibilidade
eletromagnética (CEM). Seja qual for o tipo
de aplicação, pode confiar na integridade
da informação e saber exatamente o
que está a acontecer nos circuitos em
qualquer momento.

Testes CEM,
garantia de
imunidade à
perturbação
eletromagnética

100% confiança
Garantia da integridade
dos dados durante a vida
útil da sua instalação

Acti9, um sistema
de comunicação
fiável

Os produtos Acti9 conferem confiança
de utilização, visto serem todos testados
e certificados de acordo com as normas
em vigor. O sistema de comunicação
Acti9 baseia-se em transmissões a
24 V CC que garantem que os dados
não sejam alterados com o passar do
tempo.

De acordo com as normas em vigor
IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4,
IEC 61131-2
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O sistema de comunicação Acti9
Acti9 Smartlink: o coração do sistema

Exclusivo Schneider

Interface de comunicação Modbus disponibiliza:
• Estado dos disjuntores e interruptores
diferenciais
• Dados do contador de energia/gás/água
• Controlo e estado dos contactores e telerruptores

Auxiliares elétricos

Funções inteligentes integradas:
• Registo do número de impulsos
• Estimativa da potência média consumida
• Número de manobras
• Horas de funcionamento da carga

Cabos prefabricados

• Tensão de comando de 24 V CC
- Sinalização aberto/fechado
- Indicação de defeito

• Cabos prefabricados para ligações
sem erro
• Disponível em vários comprimentos

iOF+SD24, OF+SD24

Contador de energia

Auxiliar do contactor
• 24 V
- Controlo do contactor
- Indicação de estado aberto/fechado

• Montado em calha DIN
• Desenhado para medir
a energia ativa consumida
por um circuito
monofásico ou trifásico

• 230 V Controlo do contactor
- Várias combinações de controlo locais
ou remotas configuráveis

iEM2000T iEM3110

iACT 24

Disjuntor com telecomando

Auxiliar do telerruptor
• 24 V
- Controlo do telerruptor
- Indicação de estado aberto/fechado

• 24 V CC e 230 V CA
- Comando
- Estado aberto/fechado
- Indicação de defeito
iC60

39695P

• Possibilidade de 3 modos
de funcionamento

Descarregue gratuitamente
a brochura “Smart Panels”
Visite www.SEreply.com
e introduza o código 39950P
Tel: 808 221 221

iATL 24

• 230 V Controlo do telerruptor
- Várias combinações de controlo
locais ou remotas configuráveis

Telecomando de disjuntores
•
•
•
•
RCA iC60
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Abertura/fecho à distância
Rearme à distância após disparo
Comando a 24 V CC e 230 V CA
Possibilidade de 2 modos de
funcionamento

