Alçak Gerilim Panosu
Katalog | 2014

Enerlin'x
Akıllı Panolar için haberleşme sistemi

ile Akıllı Pano mimarisi

Özet

Enerlin’X
Akıllı Panolar için haberleşme sistemi

Sunum....................................................................................... s. 4
"Akıllı Pano" konsepti .........................................................................................s. 4
Ethernet bağlantılı panolar...................................................................................s. 6
Enerlin’X haberleşme sistemi..............................................................................s. 8

Uygulama örnekleri.............................................................. s. 10
Banka şubeleri zincirinde enerji izleme................................................................s. 12
Bir otelin enerji takibi, varlık yönetimi, bakımı.......................................................s. 16

Akıllı Pano tasarımı................................................................ s. 20
Panodaki yararlı bilgilerin kaynağını belirleyin.......................................................s. 22
Masterpact, Compact NS, Powerpact P, R........................................................s. 24

ile Akıllı Pano mimarisi

Compact NSX, Powerpact H, J, L......................................................................s. 26
Acti 9..................................................................................................................s. 28
Enerlin’X gateway ve arabirim bağlantıları............................................................s. 30
Bağlı pano mimarisi örnekleri .............................................................................s. 31

Enerlin’X Bileşenleri.............................................................. s. 32
Enerlin’X haberleşme sistemi..............................................................................s. 34
Energy Server Com'X 200 ..................................................................................s. 36
FDM128 pano ekranı .........................................................................................s. 38
FDM121 pano ekranı..........................................................................................s. 40
IFE arabirimi, IFE arabirimi + gateway: Ethernet arabirimi, gateway.....................s. 42
Acti 9 Smartlink..................................................................................................s. 44
IFM Modbus haberleşme arabirimi......................................................................s. 50
I/O uygulama modülü

..................................................................................s. 52

Tasarım ve izleme araçları.................................................. s. 54
Elektrikli Varlık Yöneticisi Yazılımı.........................................................................s. 56
Acti 9 PC için Akıllı Test yazılımı..........................................................................s. 58

Ticari referanslar dizini........................................................ s. 60
'Ölç' fonksiyonları için ölçüm cihazlarına ve yardımcı donanımlara genel bakış.....s. 62
Ticari referanslar dizini ........................................................................................s. 63

LVCATENLX_TR

3

ÖLÇ

Enerji yönetimi
hiç bu kadar kolay olmamıştı

'Akıllı Pano', görünür bilgi
demektir
Elektriksel koruma, kumanda ve ölçme
bileşenlerinin çoğunun gruplanması ile panolar,
yerel olarak görüntülenen ve
haberleşme ağları üzerinden gönderilen verinin
önemli kaynakları haline gelmiştir.

Kurulumu kolay Akıllı Pano ile 3 adımda tasarruf edin
BULUT

BAĞLAN

… ve uzmanlığa bağlanmaya
hazır olun
Kullanımı kolay Akıllı Pano güvenilirdir ve Enerlin'X
haberleşme sistemi üzerindeki ekranları, Ethernet
ve Modbus arabirimlerini kullanır.

ile Akıllı Pano mimarisi

Bilgi, en verimli ağlar aracılığıyla güvenli bir şekilde
iletilir:
• Bileşenler arasında, panoların içinde bulunan
Modbus SL
• Binanın içindeki kablolu ya da WiFi Ethernet,
panoları ve bilgisayarları bağlar,
• Schneider Electric tarafından sunulan çevrimiçi
servislere erişim için DSL veya GPRS üzerinden
Ethernet.

Ölç
Dahili & bağımsız ölçüm ve
kontrol fonksiyonları

Bağlan
> Entegre haberleşme
arabirimleri
> Bağlanmaya hazır enerji
yönetimi platformları

Enerji uzmanları, nerede olurlarsa olsunlar,
artık binanın gerçek zamanlı güncel verilerine
dayanarak önerilerde bulunabiliyor.

Tasarruf et
> Veriye dayalı enerji verimliliği
çözümleri
> Gerçek zamanlı izleme ve kontrol
> Çevrimiçi servislerle tüketim ve
sistem bilgilerine erişim

TASARRUF ET
BULUT

Gerçek zamanlı yerinde
izleme ve kontrol
Ethernet'e bağlı dokunmatik ekran
• temel elektrik bilgilerini ve elektrik ağıyla ilgili
alarmları gösterir,
• çeşitli ekipmanların kontrolüne (açma,
kapama, sıfırlama...) izin verir.
Bu dokunmatik ekran sayesinde gerçek zamanlı
değer denetimi ve kontrolü doğrudan ana
panonun ön panelinde gerçekleştirilebilir.
Ortak tarayıcılı bir bilgisayar ekranı
• yerel Ethernet arabirimleri içine gömülü izleme
web sayfalarını gösterir,
• alarm olayları, otomatik e-posta bildirimleri
oluşturur,
• çeşitli ekipmanların kontrolüne (açma,
kapama, sıfırlama...) izin verir.
Grafik üzerinde görüntülenen veya dosyaların
içine kaydedilen veriler, binadaki enerji
kullanımının optimize edilmesinde önemlidir.

Akıllı Pano ile enerji yönetiminde uzmanlaşın
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Çevrimiçi Enerji
Yönetimi hizmetleri
StruXureWare Energy Operation
açık, ölçeklenebilir ve güvenli bir enerji yönetim
bilgi sistemi ile veri toplamayı otomatize eder.
Schneider Electric'in enerji yönetimi hizmetleri
ekibinin yardımıyla veriler, daha sonra
müşterilerimizin tesislerinin performansını sürekli
olarak analiz edebilmelerini sağlamak için
aksiyon alınabilir verilere dönüştürülür.
Energy Operation, şirketlerin geçerli sistemlerine
yaptığı mevcut yatırımlarını destekler ve
kurum genelinde ortak bir anlayış için iyileşmiş
sonuçların ve performansın geniş bir kitleye
iletişimini sağlamak için kullanılır.

Örnek olarak, Bina Yönetim Sistemi veya diğer
otomatik cihazlarda sıcaklık ayarı ve zaman
çizelgesi değişikliklerinin doğrulanmasına
kesinlikle yardımcı olur.
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Enerji verilerinizin tamamı
Ethernet bağlantılı panolar
üzerinden kullanılabilir

Ethernet bağlantılı panolar
Ethernet:
> Yaygın şekilde binalarda kullanılır, kolay
kablo bağlantısı

Klasikten…

Ethernet ağı, geniş ölçüde bina içerisindeki birden
çok kullanıcıya dağıtılır. Her bir panoyu bağlamak
için basit bir RJ45 soketi gerekir.

Ortak panel göstergeleri gerçeğin sadece temel
bir görünümünü gösterir.

> Wi-Fi ile hareketli kablosuz bağlantı

Günümüzde, gelişmiş gösterge tablolarının
enerji verimliliği optimizasyonunda gerekli olduğu
durumlarda bu çözüm uygun değildir.

Ayrıca bina içinde kullanılabilir ve operatörler
tarafından işletim ve bakım sırasında tercih
edilmektedir.

> PC'den veya Ethernet FDM128
monitörü üzerinden erişim
• PC: genel İnternet Tarayıcısı ile,
• FDM 128: binanın ön panelinde veya herhangi
uzak bir noktada kurulu.

… bağlantılı ölçüme
geçiş

Ethernet, panoları
"Akıllı Şebekeye hazır" hale getirir
Yeni bir enerji yönetimi

Bu gösterge panosu, bir web sunucusunda
barındırılan Schneider Electric çevrimiçi hizmeti
tarafından oluşturulur. Enerji tüketimi, devre
koruma durumu, ekipman faaliyetleri bu amaç
doğrultusunda binadaki her panodan toplanır.

> Etkileşim Oluşturma - Tüketim

Ethernet, elektrik dağıtım sistemleri ile yerel
dokunmatik ekranlar ya da uzak sunucular
arasında büyük miktarda veri taşımak için

Bu etkileşimler gerçek zamanlı yükleri (yeni),
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Akıllı Şebeke ilkesi, tüketiciler ve enerji üreten
ve dağıtan tesisler arasında doğru etkileşimler
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yük paylaşım sırasını kritik olmayan elektrikli

İnternete bağlı pano ve dağıtım merkezleri bu
enerji stratejisinin geliştirilmesini kolaylaştırır.
Ethernet ve bina otomasyonunun hızlı yanıt verme
özelliği, ekipmanın çalışma elverişliliği üzerindeki
etkiyi önemli ölçüde sınırlandırır.
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günümüzün en iyi uyarlanmış medya öğesidir

"IP bağlantılı" panolar, enerji yönetimi ve
hizmet sürekliliğindeki değişimin önemli
bir faktörü haline gelmiştir.
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Enerlin'X haberleşme sistemi
Devre kesici ve aktüatör durumlarının toplanmasıyla
Enerlin’X'in elektrik değerleri ve sayımı, yerel ekranlara ve
uzman web portallarına basit ve güvenilir bir bağlantı sağlar.

Enerlin’X haberleşme mimarilerinde sonsuz güven oluşturmak
amacıyla laboratuarlarımızda çok sayıda test uygulanmıştır.
Resimli bir teknik kılavuzda standart bir Prisma panoda Enerlin’X
bileşenlerinin kurulumu adım adım gösterilmektedir. Ayrıntılı bir
şekilde gösterilen kablolama yönleri ile haberleşme sinyallerindeki
elektrik kesintilerinin etkisi en aza indirgenir.

Enerlin’X
Web bağlantılı panoları gerçeğe
dönüştürmek için sürekli ağ geçitlerinin,
arabirimlerinin ve ekranlarının
kombinasyonu.

Enerlin’X tasarımı büyük oranda
profesyonellerin güçlü beklentilerinden
esinlenilmiştir:

> akıllı bileşenlerde gruplandırılmış sürekli
fonksiyonlar (örneğin, Acti 9 Smartlink),

> hatasız kablolama, hızlı bağlantı ve hızlı
bağlantı kesme,

> panoda yer tasarrufu.

Enerlin’X ağ geçitlerinin gömülü web sayfaları,
kurulumu ve konfigürasyon testlerini basit ve
sezgisel hale getirir.
Bu durum, anlaşılır ve
uygulanabilir panoların

Bakım ve değişikliğe

oluşturulmasında kullanılan

uygunluk için hassas ve

temel ve gelişmiş verilerin

iyi düzenlenmiş proje

Enerlin’X tarafından

belgeleri otomatik

toplanmasıyla elde edilir.

olarak oluşturulur.

Ölçümler ve trendler

Diğer sayfalar ise basit ve

hakkında gerekli tüm bilgiler,

gerçek zamanlı izleme ve

Tasarrufların verimli bir enerji

kontrol için tasarlanmıştır.

yönetimiyle elde edilmesini
sağlar.
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Uygulama örnekleri
Aydınlatma

10

HVAC

Kullanım, bakım
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Bir banka şube zincirinde
enerji izleme

Aydınlatma
Tipik bir şube içinde

Avantaj: ekonomik kullanım, bina sakinlerinin konforunun sağlanması, düzenlemelere uygunluk

Tasarım trendleri
Bina
tasarımı
Doğal aydınlatmayı
dikkate alın, destekleyin.

Aydınlatma
teknolojisi
Düşük voltajlı lambalar
kullanın: flüoresan
aydınlatma, LED.

Bina
tasarımı

Diferansiyel izleme amacıyla 3 gruba ayrılacak
olan tüm kurumlar; coğrafi konumları, binanın
termik kalitesi ve bunların faaliyet planlarından
dolayı aynı özellikleri barındırmamaktadır.
Her bir kurum, kabul edilebilir bir hizmet kalitesini
koruyarak (gün boyunca devam eden konfor)
tüketim kriterlerine göre kendi grubundaki
koşullara tabi tutulacaktır.
Herhangi bir anormalliğin tespit edilmesi halinde,
yöneticilere tüketimin azaltılmasına ilişkin tavsiyeler
verilecektir.
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Fonksiyonlar,

HVAC
Tipik bir şube içinde

Her birine ait ayrı termik düzenlemeleriyle çoklu bölgeler.
Kullanıcı ayarları ±3°C sıcaklıkla ve havalandırma
durdurma ise pencere anahtarıyla sınırlıdır.

bir Akıllı

Pano ile uygulanır

+ çevrimiçi Enerji hizmetleri

Teknik Özellikler

Varlığa, parlaklığa, kullanım süresi çizelgelerine, vb.
bağlı olarak otomatikleştirilmiş özel kontrollü
çoklu aydınlatma bölgeleri.

Bina
otomasyonu

Uygun termik yalıtım
sağlayın

Bankacılık grubu, tüm kurumlarındaki
güç tüketimini takip etmeyi ve azaltmayı
planlıyor. Genel merkez ve şubelerdeki
bilgisayarlardan ulaşılabilen günlük
izleme ile ilgili gösterge tablolarına
gereksinim duyarlar.

Bina
otomasyonu

Aşağıdaki üç ana özelliğin
uygulanmasını gerektirir:
>> Her bir kuruma ait enerji tüketiminin
günlük ölçümü;

1 | ÖLÇ

2 | BAĞLAN

Elektrikli aydınlatma
enerjisi ölçümü

Ölçüm verilerini

Aydınlatma devrelerinin
enerjisi, güç ölçüm
cihazıyla izlenir.

enerji ile ilgili özel

çıkarın, ekranlara ve
veri sunucularına...
gönderin.
Sayaçlar için arabirimler
ve arabirimler, Ethernet
network üzerinden
verilere erişim sağlar.

>> Başlıca kullanıma göre dağılım (global,
HVAC, aydınlatma ve diğer kullanımlar);
>> Hava koşulları ve tesis sıcaklığına bağlı
korelasyon;

KWH

>> Merkezileştirme, günlük tutma, veri
depolama;

3 | TASARRUF ET
Gösterge sayım
değerleri
Aydınlatma kullanımını
optimize ederek tasarruf
sağlamak için trendleri
izleyin ve analiz edin.
Ethernet LCD ekranı
değerleri gösterirken
bilgisayardaki bir tarayıcı
trendleri ve daha
fazlasını gösterir.

>> Sorumlu ve kurumların uyarlanabilir
günlük gösterge tablolarının sağlanması.
Bulut

LVCATENLX_TR
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Bir banka şube zincirinde

Ethernet
Modbus
Fiziksel kablo bağlantılı

Bir şubedeki Enerlin’X konfigürasyonu

enerji izleme

İnternet

Tasarruf et…

Energy server
Com’X 200

Tasarruf ile ilgili en önemli nokta, tüketimlere
ilişkin güvenilir bilgidir.
Her şubedeki veriler, bir Schneider Electric
sunucusu tarafından toplanır.

Sıcaklık
sensörleri

et

Acti 9 Smartlink Ethern

Periyodik gösterge tabloları otomatik olarak
detaylandırılır ve şirket tesislerinin enerji
verimliliğinden sorumlu yöneticiye gönderilir.
Schneider Electric sunucusu üzerindeki çevrimiçi
hizmetler, birden fazla tesisin enerji denetimi
için uygun bir çözümdür. Tesislerin sayısı ile
aralarındaki mesafe, her biri için tek bir sözleşme
sağlanacağından herhangi bir kısıtlamaya tabi
değildir.
iCT
iACT 24

iC60
iOF+SD24

iEM2000T

Ofis aydınlatma, ticari aydınlatma:
izleme, kontrol, ölçüm.

UPS ana
besleme
izleme

Aydınlatma: 2 bölge. iACT24 yardımcı donanımı ile izlenen
ve kontrol edilen manuel devre dışı bırakma özellikli röleler.
Her bir bölge için bir adet iEM2000 darbe sayacı

Yöneticinin, aralarından bazılarını
yapılandırabileceği tüm gösterge panolarına
erişim sağlaması amacına göre seçim yapılır.
Şube yöneticileri, yerel performanslarını ve ulusal
gösterge tablolarındaki puanlarını göstererek
kolaylaştırılmış gösterge tablolarına erişim elde
ederler.
Erişim, bilgisayar üzerinden kimlik ve parola
korumalı özel bir İnternet tarayıcısıyla sağlanır.

Bu gösterge tablosu, tek bir HVAC alanı performansına odaklanır.
3 adet ekran öğesiyle yapılandırılmıştır: HVAC tüketimi, sıcaklık, hedefe göre
elde edilen performans.

Reflex iC60

Havalandırma /Isıtma:
izleme, kontrol, ölçüm

iEM3250

iEM3250

Giriş ölçümü

BULUT

UPS: ana besleme devre kesicisini izler, UPS alarm çıkışı için
ayrıca kablo bağlantısı kurulabilir (burada gösterilmemiştir).
Açma (veya UPS hatası) durumunda bir alarm iletilir.
Havalandırma/ ısıtma: şubenin planlanan açılış
dönemlerinde uzaktan kontrol edilen bir devre kesici
yardımıyla güç tesis edilir.
iEM3250 3 fazlı Modbus enerji ölçüm cihazı.
Şubenin toplam enerji tüketimi:
iEM3250 3 fazlı Modbus enerji ölçüm cihazıyla.

Enerji verilerine paylaşımlı erişim 'Bulut
Bilişim' temeline dayanmaktadır
İlke olarak, her bir santral verisi, bir ya da

Smartlink Ethernet aşağıdakileri sağlar:
>> kritik devre kesicilerin ve aydınlatma durumunun izlenmesi
>> havalandırma / ısıtma ve aydınlatma bölgelerinin kontrolü
>> enerji darbeleri sayımı
>> Com’X200 enerji sunucusu ve potansiyel bina kontrol
cihazlarıyla haberleşme (zaman çizelgesi).

daha fazla uzaktan güvenli sunucuda (Bulut)

Com’X 200 aşağıdakileri sağlar:
>> sıcaklık sensörleri veri alımı
>> veri kaydı, günlük tutma (sensörler + Smartlink)
>> web sayfaları oluşturma
>> Web ile GPRS haberleşmesi.

ilgili sonuçların, maliyetlerin, tasarrufların gösterge

depolanmak üzere web'den geçer.
Schneider Electric'in "Operation Energy Online"
işlemleri tarafından işlenirler: enerji sorunları ile
tablosu üzerinde detaylandırılması.
Bu gösterge tabloları, yetkili bir tanımlamayla web
bağlantılı bir bilgisayara gönderilir.

Yerel olarak oluşturulan web sayfaları herhangi bir bilgisayar
tarayıcısı ile görüntülenebilir. Küresel denetim ile ilgili gösterge
panolarında görüntülenecek enerji verileri bir sunucuda
toplanır.
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Bir otelin enerji takibi, varlık yönetimi, bakımı
Kullanım,
bakım
Bir otel içinde

Avantaj: diagnostik hataları, hizmet sürekliliğinin korunması

Tasarım trendleri
Teknoloji
Alarm çıkışları ile ekipman
seçimi.

Bina
otomasyonu
Mevcut alarm
çıkışlarının izlenmesi.

Fonksiyonlar, bir

Akıllı Pano ile uygulanır
+ LCD ekran
Otel yöneticisinin
talepleri:

İşletme alarmları

>> Planlı ve önleyici bakım ile
rahatlığın korunması
>> Kritik ekipmanlarda ortaya
çıkan sorunların neden
olduğu rahatsızlığın en aza
indirgenmesi
>> Elektrik tüketiminin, farklı
sıvıların hacimlerinin ve
bu sıvıların değişiminin
ölçülmesi
>> Kullanımı daha uygun
ekipmanlarla güç
tüketiminin optimize
edilmesi.
Yönetici, kendi bilgisayarında
enerji ile ilgili gösterge
tablolarının bulunmasını ve
periyodik aralıklarla raporlar
üzerinde düzenleme yapmayı

istemektedir.
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1 | ÖLÇ
Devre kesiciler üzerinden
açma sinyalleri, yangın
alarmı, kazanlar,
hava işleme birimi ve
soğutucular üzerinden
hata sinyalleri.

Teknik Özellikler
Sistem, kritik ekipmanlar üzerindeki
problemleri tespit etmeli ve
raporlamalıdır
>> Yangın alarmı Paneli
>> HVAC ekipmanları
>> Su Isıtıcıları
>> Devre kesiciler (besleyiciler)
Alarmlar, bir monitör ile gösterilen sesli
sinyaller tarafından raporlanmalıdır. Alarm,
ekipmanın periyodik bakımının yapılması
gerektiği zaman oluşturulmalıdır.
Sıvı hacimleri
>> Gaz
>> Sıcak su
>> Soğuk su.

Gösterge tabloları sağlanmalıdır
>> Enerji tüketimi, değişim
>> Sıvı hacimleri, değişim
>> Dış sıcaklık, değişim.

Bakım alarmları
Hava işleme çalışmaları
sırasında (filtre değişimi).

Tüketim ölçülmelidir
>> Enerji
>> Global
>> HVAC
>> Aydınlatma
>> Odalar, kat başına
>> Su ısıtıcıları
>> Pişirme ve bulaşık ekipmanları.

LVCATENLX_TR
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3 | TASARRUF ET

Alarmlar, Ethernet
ağı üzerinden
aktarılır

Alarmlar ve
ilgili bilgilerin
görüntülenmesi

Com’X 200 Energy
sunucusu, otelin
Ethernet ağı üzerinden
alarm ve ilgili bilgileri
gönderir.

Dokunmatik bir LCD
paneli, alarmlı web
sayfaları ile açık yardım
sayfalarını gösterir.
Bu sayfalar yetkili
erişimi ile otel ağı
içindeki herhangi
bir bilgisayardan
görüntülenebilir.
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Avantaj: her türlü
hava koşulunda
doğru işletim
denetimi, ekipman
enerji verimliliğinin
korunması.

Bina
tasarımı
Yüksek kalitede
termik yalıtım ve hava
sızdırmazlığı

Bina
otomasyonu
İlk sezonda doğru işletim için
tam denetim, termik düzenleme
parametreleri için ince ayar

Hava işleme
birimi + Soğutucu
tüketimi

Otel uygulaması:

Enerlin’X haberleşme şeması
AG ana pano,
gruplama

AG ana pano
Avantaj: odalardaki
enerji verimliliğinin
korunması,
düşük tüketimli
ekipmanlarla elde
edilen kazanımların
ölçülmesi.

Misafir
odası enerji

Teknoloji

tüketimi

Düşük tüketimli mini
barlar ve TV setleri, LED
aydınlatma

Energy server
Com’X 200

Odalar
kat 3

Avantaj: uygun
maliyet, optimize
edilmiş kullanım,
bina sakinlerinin
konforunun
sağlanması

Bina
tasarımı
Sıcak su borularının
uzunluğunu optimize
edin

Teknoloji
Verimli kazanlar ve bulaşık
makineleri, su tasarrufu
sağlayan duş başlıkları,
musluk havalandırmaları, çift
sifonlu tuvaletler…

Sıcak su,
soğuk su,
gaz

Sıcaklık

Soğutucu

Hava işleme birimi

Aydınlatma

Odalar kat 1

Odalar kat 2

Akıllı Pano ile uygulanan

fonksiyonlar
+ LCD ekran

1 | ÖLÇ

2 | BAĞLAN

Kullanım başına
ölçümleme:
toplam oda tüketimi,
hava işleme birimleri,
soğutucu tüketimi
Enerji ölçüm cihazları ile

Ethernet ağı
üzerinde ölçüm
verilerinin aktarımı

Su ve gaz
hacimlerinin ölçümü

Aktarım, otel ağının
kendi Ethernet portu
üzerinden sağlanır.

Com’X 200 Energy
sunucusu, verileri
toplar ve kaydeder.

Su ve gaz sayaçları ile
Dış sıcaklık kaydı
0-10 V arası sıcaklık
sensörü

Sayım değerleri ve
sıcaklık göstergesi
Ethernet
Modbus
ULP
Fiziksel kablo bağlantılı

Web sayfaları, özel
olarak tasarlanmış
dokunmatik bir panel
üzerinden ve yetkili
erişim ile otel ağı
içindeki herhangi
bir bilgisayardan
kullanılabilir.

Gaz
Gaz ölçüm
cihazı

Soğuk
su

Sıcak
su 1

Sıcak
su 2

Su ölçüm cihazları

LVCATENLX_TR

AG son dağıtım
panosu, gruplama
>> Mutfak devre
kesicileri
>> Su ısıtıcıları devre
kesicileri.

kWh

18

AG nihai pano

Bulaşık yıkama

m3

Com’X 200 Energy
Server enerji ölçüm
cihazından, ana giriş
durumundan ve
elektrik değerlerinden
(Compact NSX,
Micrologic kontrol
cihazıyla) elde edilen
verilerin yanı sıra dış
sıcaklık sensöründen
de sinyal toplar.
Acti 9 Smartlink
Modbus, çeşitli devre
kesicilerin durum
kontakları üzerinden
sinyaller toplar.

3 | KAYDET

C°

>> Ana giriş
>> Odalar devreler
besleyiciler
(kat başına
gruplandırılmış)
>> HVAC devrelerinin
korunması.
>> Aydınlatma koruması
>> Diğer devrelerin
korunması.
>> Mutfak besleyici.

LVCATENLX_TR

Teknik oda

Pişirme
ekipmanları

Acti 9 Smartlink
Ethernet, çeşitli
modüler devre
kesicilerin durumunun
yanı sıra gaz ve
su ölçüm cihazı
darbelerini toplar.
Modbus ağı, enerji
ölçüm cihazlarından
elde edilen verileri
toplamada kullanılır.
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Akıllı Pano tasarımı

20

LVCATENLX_TR

LVCATENLX_TR

21

Panodaki yararlı bilgilerin
kaynağını belirleyin

Minyatür devre kesiciler, uzaktan
kumandalı MCB (Reflex), aktüatörler
(röleler, darbe röleleri) 1
Yardımcı kontaklar açık/kapalı durumunu gösterir.
Aktüatörler üzerindeki özel giriş ile Reflex, uzaktan kumanda sağlar.

Web sayfaları (kısmen), Acti 9 Smartlink Ethernet tarafından oluşturulur.

Masterpact 1 , Compact 2
,Powerpact* devre kesicileri

Dijital Kanallar
ADI

2

Yardımcı donanım kontakları, kesici durumunu gösterir.
Gömülü sensörler, elektriksel değerleri sağlar.
Durum kontakları ve sensörleri, gömülü Micrologic kontrol ünitesi ile izlenir.

1
Web sayfaları, EFI arabirimi + gateway tarafından oluşturulur

1

DURUM

KONTROL

ÜRÜN

ETİKET

Aydınlatma 1.1

OF+SD24

L1.1

Aydınlatma 1.2

OF+SD24

L1.2

Aydınlatma 2.1

OF+SD24

L2.1

Aydınlatma 2.2

OF+SD24

L2.2

Aydınlatma 2.3

OF+SD24

L2.3

Havalandırma 1

OF+SD24

V1

Elektriksel değerlerin izlenmesi - Kesici durumu
Temel Okuma: Micrologic H (Arch 1) (Micrologic H)
Yük Akımı (A)

Güç

Gerilim LL

2

Gerilim LN

Enerji ölçüm cihazları 2
Kontak çıkışı, her X Wh değerinde bir darbe gönderir.

Parametre

Minimum

Kesici Durumu

Mevcut

2

Maksimum

Web sayfaları (kısmen), Acti 9 Smartlink Ethernet tarafından oluşturulur.

Açık

Enerji ölçüm cihazlarının izlenmesi
Darbe Ölçüm Cihazları

Bakım ile ilgili bilgiler

ADI

Micrologic H (Arch 1) (Micrologic H)
Kesici çalışma Sayaçları
Sayaçlar

54

Son sıfırlamadan sonra gösterge kontaklarının (OF) çalışması

54

Açma gösterge kontağı (SD) çalışması

---

Hatalı açma göstergesi kontakları (SDE) çalışması

78

Kesici çalışma Sayaçları
Kontak aşınma göstergesi

2

ETİKET

1276 kWh

iEM2000T

L1

Aydınlatma 2

5413 kWh

iEM2000T

L2

Analog sensör 3
Sıcaklık sensörü 0-10 V değerinde bir sinyal gönderir.

Değer
% ---

Web sayfaları (kısmen), Acti 9 Smartlink Ethernet tarafından oluşturulur.

Çekmece ünitesi sayaçları
Sayaçlar

DEĞER

Değer

Gösterge kontaklarının (OF) toplam çalışma sayısı

Sayaçlar

ÜRÜN

Aydınlatma 1

3

Değer

Çekmece bağlı

62

Çekmece ayrı

20

Çekmece test pozisyonunda

7

Analog sensörlerin izlenmesi
Analog Kanallar
ADI
Outside temperature

DEĞER
18°C

ÜRÜN

ETİKET

Crouzet 89750150

Metin 1

*Powerpact M hariç
22
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Masterpact , Compact NS*,
Powerpact P, R*

Enerlin’X haberleşme çözümleri fonksiyonları
Sabit Masterpact devre kesici

Ethernet

Ölç ve Bağlan: devre kesici durumu ve
elektriksel değerler

Çekmeceli Masterpact devre kesici

Modbus

Modbus

Ethernet

BCM ULP
OF, SDE… mikro
anahtarlar

24VDC
24VDC

COM terminal bloğu
(E1 - E6)

ETH2
ETH1

ETH2

ETH2

ETH1

ETH1

J

I
tory

(fac
.YY.ZZ

ETH2
ETH1

Mevcut bilgi ve fonksiyonlar

s-SL

Modbu

J

I

set)

IFE_XX

IFE

tory

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

(fac
.YY.ZZ

MX1 ve XF
haberleşme gerilim
bobinleri

set)

IFE_XX

IFE

s-SL

Modbu

11
LV4340

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

CE, CD ve CT kontakları

11
LV4340

Micrologic açma ünitesi
Kesici ULP kablosu
or

I/O modülü
or

IFE arabirim modülü

ULP system
ULP system

I2

C

I1

I4

C

I3

I5

I4

C

I3

I2

C

I1

I6

C

I5

IFM modülü

I6

C

+
C
24VD

A1

Micrologic A

Micrologic E

Mevcut fonksiyonlar
Durum göstergeleri
AÇIK/KAPALI (O/F)
Yay yüklü CH
Kapama için hazır
Hatalı açma SDE
Bağlı / ayrı / test konumu CE/CD/CT (sadece CCM)
Kontroller
MX1 açık
XF kapalı
Ölçümler
Eşzamanlı ölçüm bilgileri
Ortalama ölçüm bilgileri
Maksimetre / minimetre
Enerji ölçümü
Akım ve güç talebi
Güç kalitesi
İşletim yardımı
Koruma ve alarm ayarları
Geçmiş kayıtlar
Saat damgalı olay tabloları
Bakım göstergeleri

Micrologic P

Micrologic H*

Micrologic tip

IO Mo

G

G

O3
O2
O1
13

A
A
A
A
A

E
E
E
E
E

P
P
P
P
P

H
H
H
H
H

A
A

E
E

P
P

H
H

A

E

P

H

E
E
E
E

P
P
P
P

H
H
H
H
H

A

E
A

E

P
P
P
P

O1
O2
O3

I1
I2
I3
I4
I5
I6

APP

23

33

T1

dule

A1
T2

34

24

14

H
D
C

G

MX1
XF

B

A

OF
SD
SDE
PF
CH

C

CT
CD CE

MX1 - XF

E

D

B

F

OF
SDE
PF
CH

A

H
H
H
H

F

* Micrologic H: sadece Masterpact için

Gömülü açtırma ünitesi ve haberleşme modülü
Micrologic açma ünitesi
Masterpact devre kesicilerinin tamamında Micrologic
açma ünitesi bulunur. Bu ayarlanabilir ünite, ağırlıklı
olarak gerektiğinde devre kesiciyi açmak için ve yük
tarafı devresini izlemek için tasarlanmıştır.
Uzaktaki bir izleme merkezine bildirim için
programlanabilir alarmlar.
Önleyici bakım için elektriksel ölçümler ve çalışma
verileri, lokal görüntüleme veya uzaktan izleme için
sağlanır.

BCM ULP haberleşme
modülü
Bu modül, Modbus veya
Ethernet gibi üst ağlar
üzerinden izleme ve
kontrol erişimi sağlayarak
Micrologic açma ünitesine
bir ULP haberleşme portu
kazandırmaktadır.

ULP sistemi, devre
kesicilerin izlenmesi ve
kontrolü için tasarlanmış
hızlı bir haberleşme
bağlantısıdır.
5 ölçüm cihazına kadar
kablo segmentiyle bir
RS485 fiziksel bağlantısına
dayalı ve zorlu ortamlara
uygundur.
Farklı uzunluklarda
konnektörlü 6 kablo
seçeneği sunulmaktadır.

IFE arabirimi:
Ethernet arabirim
modülüne ULP.
ULP portunda bulunan
herhangi bir devre kesiciye
IP adresi sağlar. IFE
arabirimi, devre kesiciden
elde edilen mevcut tüm
verileri Ethernet uyumlu
bir ekran (IFM128), ortak
bir bilgisayar tarayıcısı ya
da bir Ethernet arabirimi
üzerinden erişilebilir kılar.
IFE arabirimi + gateway
sürümleri, kendi web
sayfalarını oluşturur.

IFM: Modbus Arabirim
modülüne ULP
ULP portuna bağlı bir
devre kesiciden elde
edilen mevcut tüm
verileri, bir Modbus ağı
üzerinden erişilebilir
kılar. IFM, herhangi bir
Modbus master üzerinden
erişilebilen bir Modbus
slave gibi davranır (IFE
arabirimi + gateway, Acti
9 Smartlink Ethernet veya
Com’X 200).

I/O: I/O uygulama
modülü
I/O, ULP bağlantılı
kesiciler için tasarlanmıştır.
Devre kesici etrafındaki
CE, CD, CT kontakları
ve uygulama kontrolleri
(aydınlatma veya yük
kontrolü, soğutma sistemi,
darbe ölçümlerinin
toplanması...) aracılığıyla
çekmece konumunun
izlenmesini sağlar.

* Compact NS, Powerpact P, R: bu 2 sayfada gösterilmemiştir. Fonksiyonlar, açma üniteleri, haberleşme modül ve şemaları Masterpact ile aynıdır

24
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Compact NSX, Powerpact H, J,
L

Enerlin’X haberleşme çözümleri fonksiyonları
Sabit Compact NSX devre kesici

Çekmeceli Compact NSX devre kesici

NSX kablosu üzerinden
haberleşme için dahili
terminal bloğu

Ölç ve Bağlan: devre kesici durumu ve
elektriksel değerleri

BSCM modülü
Micrologic açma ünitesi
Kesici ULP kablosu
I/O modülü

Mevcut bilgi ve fonksiyonlar

IFE arabirim modülü
IFM modülü

3 ve 4 kutuplu Compact devre kesiciler için Micrologic açma ünitesi

Mevcut fonksiyonlar

Micrologic tip

Durum göstergeleri
AÇIK/KAPALI (O/F)

A

E

Yay yüklü CH

A

E

Kapama için hazır

A

E

Hatalı açma SDE

A

E

Bağlı / ayrı / test konumu CE/CD/CT (sadece CCM)

A

E

MX1 açık

A

E

XF kapalı

A

E

A

E

Kontroller

Ölçümler
Eşzamanlı ölçüm bilgileri
Ortalama ölçüm bilgileri
Maksimetre / minimetre

E
A

E

Enerji ölçümü

E

Akım ve güç talebi

E

Güç kalitesi
İşletim yardımı
Koruma ve alarm ayarları
Geçmiş kayıtlar

E

Saat damgalı olay tabloları
Bakım göstergeleri

A

E

Gömülü açtırma ünitesi ve haberleşme modülü
Micrologic açma ünitesi

BSCM modülü

Compact devre kesicilerinin tamamında Micrologic
açma ünitesi bulunur. Bu ayarlanabilir ünite, ağırlıklı
olarak gerektiğinde devre kesiciyi açmak için ve yük
tarafı devresini izlemek için tasarlanmıştır

Bu modül, Modbus veya
Ethernet gibi üst ağlar
üzerinden izleme ve
kontrol erişimi sağlayarak
Micrologic açma ünitesine
bir ULP haberleşme portu
kazandırmaktadır.

Uzaktaki bir izleme merkezine bildirim için
programlanabilir alarmlar.
Önleyici bakım için elektriksel ölçümler ve çalışma
verileri, lokal görüntüleme veya uzaktan izleme için
sağlanır.
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ULP sistemi, devre
kesicilerin izlenmesi ve
kontrolü için tasarlanmış
hızlı bir haberleşme
bağlantısıdır.
5 ölçüm cihazına kadar
kablo segmentiyle bir
RS485 fiziksel bağlantısına
dayalı ve zorlu ortamlara
uygundur.
Farklı uzunluklarda
konnektörlü 6 kablo
seçeneği sunulmaktadır.

IFE arabirimi:
Ethernet arabirim
modülüne ULP.
ULP portunda bulunan
herhangi bir devre kesiciye
IP adresi sağlar.
IFE arabirimi, devre
kesiciden elde edilen
mevcut tüm verileri
Ethernet uyumlu bir
ekran (IFM128), ortak bir
bilgisayar tarayıcısı ya
da bir Ethernet arabirimi
üzerinden erişilebilir kılar.
IFE arabirimi + gateway
sürümleri, kendi web
sayfalarını oluşturur.

LVCATENLX_TR

IFM: Modbus Arabirim
modülüne ULP
ULP portuna bağlı bir
devre kesiciden elde
edilen mevcut tüm
verileri, bir Modbus ağı
üzerinden erişilebilir
kılar. IFM, herhangi bir
Modbus master üzerinden
erişilebilen bir Modbus
slave gibi davranır (IFE
arabirimi + gateway, Acti
9 Smartlink Ethernet veya
Com’X 200).

I/O: I/O uygulama
modülü
I/O, ULP bağlantılı devre
kesiciler için tasarlanmıştır.
Devre kesici etrafındaki
(aydınlatma veya yük
kontrolü, soğutma sistemi,
darbe ölçümlerinin
toplanması...) herhangi bir
uygulamanın kontrolünü
ve takibini sağlar.
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Acti 9

Enerlin’X haberleşme çözümleri fonksiyonları
Ethernet

Ölç ve Bağlan: ekipman durumu ve
kontrolü, sayaç değerleri

et

Acti 9 Smartlink Ethern

ÇIKIŞ 0 -24 V DC

Mevcut bilgi ve fonksiyonlar

Devre
Kesici

Mevcut fonksiyonlar

Modbus Master

Reflex
C. B.

Röle
Darbesi R.

Darbe
sayacı

tör başına 2
>> 7 konnektör: konnek
DC
V
24
giriş / 1 çıkış / +
a 4-20 mA
>> 2 analog 0-10 V vey
girişli 1 konnektör

Analog
sensör

Durum göstergeleri

0-10 V sensörü
veya 4-20 mA

AÇIK/KAPALI
AÇILMIŞ
Kontroller
Açık
Kapalı
Ölçümler
Sayaç darbeleri (kWh, m3, …)

iC60
iOF+SD24

Analog değer
(sıcaklık, CO2,…)
Bakım sayaçları

iATL24

iTL

AÇMA/KAPAMA döngülerinin sayısı

Toplam yük işleme süresi

IEM2000T

Reflex iC60

konnektör
>> 24 V DC çıkış için 1
et, Acti
Acti 9 Smartlink Ethern
a diğer
vey
s
dbu
9 Smartlink Mo
lar, güç
yaç
(sa
ri
e'le
Modbus slav
en bir ağın
rind
üze
)
rı…
ölçüm cihazla
Modbus
t
ade
bir
için
veri toplaması
lar.
sağ
master portu
Ayrıca Ethernet gateway

de sağlar.

ndalı devre kesiciler,
Acti 9 uzaktan kuma
aktüatörler, sayaçlar

darbe
Acti 9 devre kesicileri,
ri
ele
röl

Açılma sayısı

et

Acti 9 Smartlink Ethern

azları

be çıkışlı enerji ölçüm cih

Reflex iC60, röleler, dar
doğrudan bağlıdır.

D24 ve
Özel adaptörleri (iOF+S
tarafından
'ler
iATL24) aracılığıyla I/O
r.
lirle
izlenir ve kontrol edi

İzleme yardımcı donanımları ve sayaçları

Modbus Slave

s

Acti 9 Smartlink Modbu

iOF+SD24, OF+SD24

Yardımcı devre kesici
donanımları
>> 24 V DC düşük seviyeli
kontaklar
- Devre kesici açık/kapalı konumu
- Devre kesici açılma göstergesi

iEM2000T

iEM3110

Enerji sayaçları
>> DIN rayına monte
>> Tek veya 3 fazlı elektrik devreleri tarafından
tüketilen aktif enerji ölçümü

Smartlink Ethernet

tör başına
>> 11 konnektör: konnek
DC
V
24
+
/
ış
çık
1
/
2 giriş
konnektör
>> 24 V DC çıkış için 1
i 9 bileşenleri
Smartlink Modbus, Act
birimi
ara
e
için bir Modbus slav

Kontrol yardımcı donanımları ve Reflex devre kesici

Smartlink kabloları
iATL 24

iACT 24

RCA iC60

ReflexTM iC60

Yardımcı darbeli röle
donanımı

Kontaktör yardımcı
donanımı

Otomatik sigorta uzaktan
kontrolü

>> 24 V:
- Darbeli röle komutu
- Açma/kapama darbeli röle
konumu

>> 24 V:
- Kontaktör komutu
- Açık/kapalı kontaktör
konumu

>> MCB'leri uzaktan açma/
kapatma

Devre kesicinin
izlenmesi ve entegre
kontrolü

>> 230 V darbeli röle komutu
- Konfigüre edilebilir çeşitli
lokal ve uzaktan kontrol
kombinasyonları

>> 230 V kontaktör komutu
-K
 onfigüre edilebilir çeşitli
lokal ve uzaktan kontrol
kombinasyonları

>> 24 V DC ve 230 V AC komutu
ve MCB konumu

28

>> Açılma sonrası uzaktan
kontrolle resetleme

>> Konfigüre edilebilir çeşitli
lokal ve uzaktan kontrol
kombinasyonları

sağlar.

Kendi kablolarıyla birlikte standart bir bağlantı
tasarımı, hatasız ve hızlı kablo bağlantıları oluşturmak
için geliştirilmiştir.

>> 24 V DC ve 230 V AC
- Komut
- Açık/kapalı
- Açılma göstergesi
>> Konfigüre edilebilir çeşitli
lokal ve uzaktan kontrol
kombinasyonları

LVCATENLX_TR
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Enerlin’X ağ geçitleri ve
arabirim bağlantıları

Bağlı pano mimarisi örnekleri
Ethernet
Modbus
ULP
Fiziksel kablo bağlantılı

IFE arabirimi + ağ
geçidi
Modbus Master

Ethernet gatewayleri

IFE
arabirimi

Com’X 200
Modbus Master

Ethernet ağı oluşturma
Anahtar

Anahtar

Anahtar

Anahtar

Anahtar

Anahtar

DSL Modem

Smartlink
Ethernet
Modbus
Master

DSL Modem

Bağlan

Ethernet için arabirim

Anahtar

Son dağıtım
panoları

Modbus için arabirimler

Modbus SL ağları
(ağ başına bir master ile birden fazla slave)

IFM
Modbus Slave

Küçük ölçekli bina

Smartlink
Modbus
Modbus Slave

Ana pano
Veya

Orta ölçekli bina

Ana pano:
4 tane Acti 9 Smartlink, devre kesicilerin ve aktüatörlerin
kontrolünü ve izlenmesini sağlar.

Ölç

I/O

Enerji sayacı, Acti 9 devre kesicileri ve aktüatörler ....

Compact

Güç ölçüm
cihazı
PM3200

Benzersiz pano:
4 tane Acti 9 Smartlink, devre kesicilerin ve aktüatörlerin
kontrolünü ve izlenmesini sağlar. Bir güç ölçüm cihazı
(PM), aynı Modbus ağını paylaşır, Compact devre kesici
ise kuru kontaklar üzerinden izlenir.

Masterpact

Ethernet
Modbus
ULP
Fiziksel kablo bağlantılı

>> Bu şema, Akıllı Pano konseptini tanımlayarak "Ölç" ve "Bağlan" işlevsellikleri
kapsamındaki ekipmanları açık bir şekilde göstermektedir.
>> Arabirim: fiziksel kablo veya ULP bağlantılarından bir ya da daha fazla cihaza
(devre kesiciler, aktüatörler, sayaçlar...) ağ portu sağlar.
>> Gateway: farklı protokollü (Ethernet ve Modbus) iki ağ arasında haberleşme
sağlar.

30

Ana pano

LVCATENLX_TR

Bir Acti 9 Smartlink Ethernet'i olan Modbus master,
Acti 9 Smartlink Modbus slave'lerinden gönderilen
verileri toplar ve daha sonra tüm durumları ve değerleri
Ethernet bağlantısı üzerinden Com’X 200 enerji
sunucusuna gönderir. Com’X 200, bir DSL modem ile
pano ve Bulut arasında bağlantı kurarak gateway gibi
davranır.
Ekran
Energy Operation web hizmetleri tarafından oluşturulan
ilgili enerji gösterge panoları, web bağlantısı bulunan
herhangi bir bilgisayar üzerinde kullanılabilir.
LVCATENLX_TR

Ana giriş, bir ULP bağlantısı üzerinden IFE arabirimi +
gateway ile izlenir ve kontrol edilir. Diğer devre kesiciler
de ULP bağlantıları üzerinden IFM arabirimlerine bağlıdır.
Acti 9 Smartlink Modbus slave'lerden gelen veriler bir
Acti 9 Smartlink Ethernet master'i ile toplanır.
IFE arabirimi, şu verilere yoğunlaşır:
>> bir Ethernet bağlantısı üzerinden Acti 9 Smartlink
verilerine,

Son dağıtım panoları
Acti 9 Smartlink Ethernet'i,
her bir panonun
yerel Ethernet ağına
bağlanmasını sağlar.
Aynı ilke, ana panolarda
olduğu gibi, durum ve
değer izleme için de
uygulanır.

>> DIN rayı konnektörleri üzerinden IFM verilerine (bkz.
sayfa <?>)
>> kendi ULP bağlantısı üzerinden ana giriş verilerine.
Ekran
Seçimin yerel bir izleme ve kontrol amacıyla yapılması
nedeniyle, IFM128 dokunmatik LCD paneli veya
standart tarayıcılı bilgisayar, panoların tamamıyla
paylaşılan bina Ethernet ağına bağlıdır. Yerel IFE
arabirimi ve Acti 9 Smartlink Ethernet ile oluşturulan web
sayfaları bunun üzerinde gösterilir.
31

Enerlin'X bileşenleri

ile Akıllı Pano mimarisi
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Enerlin’X haberleşme sistemi

Enerlin'X bileşenleri

Ürünlere genel bakış

Ethernet, bina içerisindeki pano, bilgisayar ve haberleşme cihazları arasındaki
evrensel bağlantı durumuna gelmiştir. Büyük miktarda veriyi aktarabilme özelliğiyle
Enerlin'X dijital sistemi ile Schneider Electric'in barındırılan web hizmetleri arasındaki
bağlantıyı gerçeğe dönüştürür. Uzaktan ya da lokal kullanılabilen mevcut Ethernet ağı
üzerinden yapılan web sayfalarının konfigürasyonu sayesinde diğer avantajlar da
entegratörlere sunulmaktadır.

Enerlin'X haberleşme sistemi, Ethernet ve Modbus SL
haberleşme protokollerini kullanarak durum, elektrik
değerleri ve cihaz kontrollerine erişim sağlar.

Modbus SL, endüstriyel ağlarda en yaygın olarak kullanılan haberleşme
protokolüdür. Master-slave modunda çalışır. Cihazlar (slave), bir ağ geçidiyle
(master) birbiri ardınca haberleşir.

Enerlin'X haberleşme cihazları ve ekranları
Adı

Fonksiyon

Analog. İkili
Giriş
Çıkış

Cial. Ref.

Com'X 200

Ethernet Gateway (1) Modbus
fonksiyonlu Energy Master
Server

Ethernet
6
kablosu + WiFi

2

-

EBX200

FDM128

Ethernet LCD renkli dokunmatik ekran

Ethernet

-

-

-

FLV434128

FDM121

Devre kesici için
LCD ekran

-

-

-

-

TRV00121

IFE arabirimi Ethernet arabirimi (2) Modbus
ve Gateway
Master ve
+ gateway
ULP

Ethernet

-

-

-

LV434011

IFE arabirimi Devre kesiciler için
Ethernet arabirimi

ULP

Ethernet

-

-

-

LV434010

E

Acti 9
Smartlink
Ethernet

Input/Output
fonksiyonları ve
Gateway ile
Ethernet arabirimi

Modbus
Master

Ethernet

14

2

7

A9XMEA08

F

Acti 9
Smartlink
Modbus

Input/Output
fonksiyonlarıyla
Modbus arabirimi

-

Modbus Slave

22

-

11

A9XMSB11

IFM

Devre kesici için
Modbus arabirimi

ULP

Modbus Slave

-

-

-

TRV00210

G/Ç

Devre kesici için
Input/Output
uygulama modülü

ULP

ULP

6

-

3

LV434063

(cihaza)

A

B
C

H

G

D

G

D

G

G

Port

ULP

İkili
Giriş
(sunucuya)

H

C

F
B

G
H

A

(1) Gateway: verileri, bir ağdan diğerine aktarır (örn: Modbus üzerinden Ethernet'e).
(2) Arabirim: verileri, ekipmandan bir ağa aktarır (örn.: ULP'den Modbus'a).

E

Devreye alma / bakım araçları

4

Com’X 200 ve Acti 9 Smartlink Ethernet gateway içerisine
gömülü web sayfaları

E

Standart bir bilgisayar ve ortak bir tarayıcıyla erişim:
bb devreye alma,
bb haberleşme diagnostikleri,
bb fonksiyonel testler…

F

Elektrikli Varlık Yöneticisi
Ethernet
Modbus SL
ULP
Hard wired

34

Tak ve kullan özelliğini devreye alan araçlar, üretilen panellerin
teslimat öncesinde işlevsel bir şekilde kontrol edilmesini
sağlayarak panel üreticilerine gerçek anlamda bir kolaylık ve
rahatlık sunar.

ULP, devre kesicilerin izlenmesi ve kontrolü için
tasarlanmış hızlı bir haberleşme bağlantısıdır.

LVCATENLX_TR
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Standart bir bilgisayara yüklenmiş hatasız devreye alma. Gelişmiş hizmetler
sayesinde zaman tasarrufu, kolay yönetim ve bakım:
bb proje yönetimi,
bb kontrol cihazları ve gatewaylerin konfigürasyonu, …
bb haberleşme ağları ve diagnostik raporları ile ilgili testler…
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Enerlin'X bileşenleri

Energy Server Com'X 200

Ethernet GPRS veri günlüğü fonksiyonu

Energy Server Com'X 200, altyapı tüketimleri (Su, Hava, Gaz, Elektrik, Buhar) ve
bina içerisindeki sıcaklık, nem ve CO2 seviyeleri gibi çevresel parametreler ile ilgili
verileri toplar ve depolar. Veriler, bir İnternet veri tabanı sunucusuna gönderilen bir
rapor şeklinde periyodik olarak aktarılır.

PB112041

PB112041

Fonksiyonlar ve özellikler

Ethernet GPRS veri kaydedici
Özellikler
Girişler
6 Dijital giriş

Veri işleme ve görüntüleme

Veriler, sunucu tarafından alındıklarında StruxureWare Energy Operation ve
StruxureWare Energy On Line gibi Schneider Electric tarafından sağlanan web
hizmetleri üzerinden web sayfaları olarak işlenmek ve görüntülenmek üzere hazırdır.

Energy Server Com'X 200.

bb Energy Operation.
bb Energy Online.
veya herhangi özel bir enerji yönetimi platformu üzerinden.

2 Analog giriş

Maksimum darbe
frekansı
Güç Kaynağı

25 Hz (min. süre 20 msn) IEC 62053-31 A Sınıfı

Com'X 200 tarafından sağlanan: 12 V DC – 60 mA
Harici: 10 - 30 V DC
Sensör uyumluluğu PT100 – PT1000 2 kablolu algılayıcı (hassasiyet %1)
4 -20 mA veya 0-10 V çıkışlı (hassasiyet %0,5) sensörler
Güç kaynağı
Com'X 200 tarafından sağlanan: giriş başına
24 V DC - 50 mA

Haberleşme
Energy Server Com'X 200.

Mimari
PB113149

PB112050

Web erişimi: 3 farklı ortam seçeneği.

Ölçüm Cihazı Ağı
Konfigürasyon /
Veri aktarımı

Ethernet 1

1 adet RS485 Modbus seri portu, RJ45 konnektörü, en
fazla 32 Modbus bileşeni için
2 Ethernet portu RJ45 10/100 Base, DPWS hazır
PoE sınıf 3 (802.3af), DHCP istemcisi

Ethernet 2

DHCP istemcisi veya sunucusu

Protokoller

IPv4, IPv6 – HTTP, HTTPS, Modbus TCP/IP
2
Ön yüzde USB portu
Kapak arkasında USB portu 2
11
Güç/ Önyükleme durumu
GPRS modem durumu ve sinyal seviyesi
Modbus haberleşme

USB Portları
USB bellek için
Wi-Fi modülü için
LED göstergeleri

Ethernet haberleşmesi
Wi-Fi haberleşme modülü (Erişim noktası / Altyapı) ve
durumu
Dijital giriş durumu ve darbe alımı

Güç Kaynağı

Energy Server Com'X 200 - üstten görünüm.

PB112042

Özellikler

bb Com'X 200, 1 cihazlı basit bir ölçüm sistemi kurulumundan büyük ölçüm
sistemlerine kadar tüm Modbus TCP veya seri cihazları, darbe ölçüm cihazları,
aktüatörler ve analog sensörlerinden veri toplar.
bb Bağlı Modbus cihazlarını otomatik algılama.
bb Ethernet, Wi-Fi ve GPRS üzerinden bulut bağlantısı.
bb Yük tarafı bulut bağlantısını saha cihazları ağından ayırmak için 2 Ethernet portu.
bb Protokoller: Proxy yönetimi ile HTTP, HTTPS, FTP, SMTP.
bb Dışa veri aktarımı: Schneider Electric Hizmet platformlarına (Energy Operation,
Energy Online) yerel bağlantı - diğer veri tabanı sunucuları için CSV dosya aktarımı.
bb Uygun dahili web sayfaları aracılığıyla kurulum.
bb Elektrikli pano ortamlarıyla uyumlu (Sıcaklık, elektro manyetik uyumluluğu).
bb Haberleşme arızası durumunda verilerin kaydedilmesi.
bb Konfigürasyon parametreleri için yerel yedekleme.

GPRS modem (anten katlanmış konumdadır).
PB112045

PB112047

Ön yüzü Açık konumda olan Energy Server Com'X 200, GPRS
modem ve Wi-Fi USB çubuğu bağlıdır.

AC

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

DC
Maks. güç

24 V (+/- %10)
26 W maks.

Mekanik
IP
Boyutlar (YxGxD)
Ağırlık

Ön yüz IP40, terminaller IP20
91 x 144 x 65,8 mm
450 g

Çevre
Çalışma sıcaklığı
Saklama sıcaklığı
Nem

-25 - +60°C (-13 - +140°F)
-40 - +85°C (-40 - +185°F)
+55ºC'de %5 - 95 bağıl nem (yoğuşmasız)

Kirlilik

Sınıf III

Güvenlik standartları / düzenlemeler
Uluslararası (CB şeması)
ABD
Kanada
Avrupa

IEC 60950
UL508
cULus 508
EN 60950

Kalite İşaretleri
CE, UL

SE Hizmetleri ile ilişkili durumlar için:
bb Uzaktan yönetim (firmware yükseltme, konfigürasyon yedekleme, sorun giderme,
parametre ayarları).
bb SIM kart ile GPRS sözleşme yönetimi.

Katalog numaraları
EBX 200
EBXA-USB-WiFi
EBXA-GPRS-SIM
EBXA-GPRS
EBXA-ANT-5M

Harici GPRS anteni.
PB112044

Energy Server Com'X 200
Com'X 200 Ethernet veri kaydedici
Wi-Fi USB modülü
SIM kartlı GPRS modem
SIM kartsız GPRS modem
Harici GPRS anteni

Wi-Fi USB modülü
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Enerlin'X bileşenleri

FDM128 Ethernet pano ekranı

Masterpact, Compact, Powerpact* devre
kesicileri ve Acti 9 Smartlink için

PB111801

Micrologic ölçüm özelliklerinin tüm avantajları, FDM128
pano ekranıyla kullanılabilir. Ethernet haberleşmesine
RJ45 portu üzerinden bağlanır ve Micrologic bilgilerini
gösterir. Böylelikle bir devre kesici ve bir Güç Ölçüm
Cihazını bir araya getiren gerçek bir entegre ünite elde
edilmiş olur. Ek işletim yardımı fonksiyonları da
görüntülenebilir.

DM128

Montaj

FDM128 kolaylıkla bir panoya monte edilebilir.
bb Standart kapı deliği Ø 22 mm.
FDM128 koruma sınıfı, IP65 (önde) ve IP54.

FDM128, 'akıllı' bir Ethernet ekranıdır. Ethernet ağı aracılığıyla 8 cihazdan veri
toplar:
bb her birinin kendi Ethernet arabirimi ya da ağ geçidi üzerinden Masterpact,
Compact, veya Powerpact* devre kesicileri,
bb grup halinde Acti 9 Smartlink arabirimine bağlandıkları durumlarda modüler devre
kesiciler, aktüatörler, sayaç ve analog sensörler.
FDM128, her biri için durum, değer ve potansiyel kontrollerin gösterildiği özel bir
sayfa oluşturur ve görüntüler.

Bağlantı

FDM128 aşağıdakilerle donatılmıştır:
bb bir adet 24 V DC terminal bloğu: 24 V DC (sınır 20,4 - 28,8 V DC) değerinde güç
kaynağı. FDM128 görüntüleme ünitesi, bu amaç doğrultusunda arka panelde 2
noktalı vida konnektörü bulundurmaktadır.
bb bir adet RJ45 Ethernet jakı.
Micrologic, Masterpact üzerindeki dahili haberleşme terminali bloğuna kesici ULP
kablosuyla ve IFE arabirimi üzerinden Ethernet bağlantısıyla bağlanır.

Masterpact, Compact, Powerpact* izleme ve kontrol

PB111805

Yüzeye montaj aksesuarı.

Uzaktan kumanda
Devre kesicide BCM ULP veya BSCM haberleşme modülü (XF ve MX1 haberleşme
gerilim bobinleriyle bağlantı için kendi kiti dahil) bulunduğunda, FDM128 ekranı
ayrıca devre kesiciyi kontrol etmek (açma/kapama) için de kullanılabilir. İki çalışma
modu vardır:
bb yerel mod: açma/kapama komutları, haberleşme ağında devre dışıyken
FDM128'de etkindir
bb uzak modu: açma/kapama komutları, haberleşme ağında etkinken FDM128'de
devre dışıdır

Dokunmatik ekran, sezgisel ve hızlı gezinme için kullanılır.
Kullanıcı, ekran dilini belirleyebilir (Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca,
Portekizce, İspanyolca, vb.).

İzleme
O/F yardımcı kontaklar: AÇIK/KAPALI durum. SD yardımcı kontakları: arıza açma
göstergesi (aşırı yük, kısa devre, topraklama hatası). Sayaçlar: değerler.Analog
sensörler: (sıcaklık değeri, nem,...)

20.12.2011

12:00:05

Ana menü

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

Product ID

Information

Reset all

Counter
Operation

xxx

Trip SDE

xxx

Close command

xxx

ESC

Hızlı görünüm

20.12.2011

S1-1 - Lighting/Level1
Energy

Measures

Ep
Eq
Es

Alarm history
Control

11 318 kWh
257 kVArh
13 815 kVAh

Maintenance

ESC

6/7

Alarmlar

Bakım

Ayrıntılı bilgilere erişim
bb "Ölçüm", ilgili min./maks. değerleriyle ölçülen verileri görüntülemek için
kullanılabilir (I, U-V, f, P, Q, S, E, THD, PF).
bb Alarmlar açma geçmişini gösterir.
bb Servisler, işletim sayaçları, enerji ve maksimetre sıfırlama fonksiyonu, bakım
göstergeleri, dahili baraya bağlı modüllerin tanımlanması ve FDM128 dahili
ayarlarına (dil, kontrast, vb.) erişim sağlar.

Haberleşme bileşenleri ve FDM128 bağlantıları

Ölçüm: sayaç.
DB414408

Kontrol

Gerekli bilgilere hızlı erişim
bb “Hızlı görünüm” gerekli işletim bilgileri hakkında bir özet sağlayan beş ekrana
erişim sağlar (I, U, f, P, E, THD, devre kesici Açık / Kapalı).
12:00:05

Quick view

Ölçüm

Ekran kullanılmadığında kendiliğinden düşük arka aydınlatma moduna geçer.

3/3

Ürün tanımlaması.

Acti 9 Smartlink izleme ve kontrol

FDM128, Acti 9 Smartlink arabirimi tarafından fiziksel kablolu cihazlar kullanılarak
toplanan tüm durum, sayma ve analog değerleri görüntüleyebilir ve aynı zamanda
potansiyel kontrolleri de sağlayabilir.
Kablolu cihazlar:
bb Devre kesiciler.
bb Enerji sayaçları.
bb Analog sensörler.
bb Röleler, darbe röleleri.

Ekranlar

DB414405

Durum göstergeleri
Devre kesicide, BCM ULP veya BSCM haberleşme modülü ile uygun durum
kontakları (Micrologic'li veya Micrologic'siz) bulunduğu sürece, minimum bilgi
görüntülenebilir:
bb O/F: AÇIK/KAPALI.
bb SDE: Hata açma göstergesi (aşırı yük, kısa devre, toprak hatası).
bb PF: kapanmaya hazır.
bb CH: dolu (yay yüklü).
bb I/O uygulama modülüyle CE, CD, CT çekmece ünitesi yönetimi.

Gezinme

DB414407

PB111802

FDM128 ekranı.

FDM128; Masterpact, Compact veya Powerpact* içine gömülü bir Micrologic
A/E/P/H açma ünitesine ait verileri görüntülemek için tasarlanmıştır. Elektriksel
ölçümler, açma ve çalıştırma bilgilerinden oluşurlar. Koruma ayarları, FDM128
üzerinden değiştirilemez.
Ölçümlere, bir menü üzerinden kolayca erişilebilir.
Açmalar otomatik olarak görüntülenir.
Bir açılır pencereyle açmanın saat damgalı açıklaması gösterilir.

20.12.2011

12:00:05

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

ESC

Product ID

Information

Reset all

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

2/3

Hizmetler.

Uzaktan kumanda
Açma yardımcı donanımı ile devre kesiciler. Röleler, darbe röleleri. Acti 9 Reflex
uzaktan kumandalı devre kesiciler.

Başlıca özellikler

bb 320 x 240 piksel 5,7" QVGA ekranlı 115,2 x 86,4 mm.
bb Renkli TFT LCD, LED arka aydınlatma.
bb Geniş görüş açısı: dikey ±80°, yatay ±70°.
bb Yüksek çözünürlük: grafik simgelerinin kolay okunması.
bb Çalışma sıcaklığı aralığı -10 °C - +55 °C.
bb CE / UL / CSA işaretleri (beklemede).
bb 24 V DC güç kaynağı, 24 V (limit 20,4 - 28,8 V DC) toleransla.
bb Tüketim y 6,8 W.

*Powerpact M hariç
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Enerlin'X bileşenleri

FDM121 pano ekranı

Masterpact, Compact, Powerpact* devre
kesicileri için

PB103582

FDM121 pano ekranı

bb iki RJ45 jak.
Micrologic, kesici ULP kablosu aracılığıyla Masterpact üzerindeki dahili haberleşme
terminal bloğuna bağlanır. FDM121 üzerindeki RJ45 konnektörlerden birine bağlantı
Micrologic ve FDM121 arasındaki bağlantıyı otomatik olarak kurar ve Micrologic ölçüm
fonksiyonlarına güç sağlar.
İkinci konnektör kullanılmadığında hat terminatörü takılmalıdır.
DB112135

Bir FDM121 pano görüntüleme ünitesi, ekran üzerinde tüm ölçümleri, alarmları, olay
kayıtları ve tablolarını, bakım göstergelerini, kurulu cihazların yönetimini göstermek için bir
ULP kablosuyla herhangi bir devre kesiciye bağlanabilir. Böylelikle gerçek bir 96 x 96 mm
Güç Ölçüm Cihazı elde edilmiş olur. FMD121 ekran ünitesi için 24 V DC güç kaynağı
gerekmektedir. FDM121, Compact NSX100 - 630 A, Powerpact H/J/L/P/R, Compact NS
veya Masterpact sistemlerine entegre olabilen bir pano görüntüleme ünitesidir. Micrologic
açma ünitesinin sensörleri ve işleme kapasitesini kullanmaktadır. Kullanımı kolaydır ve
özel bir yazılım veya ayar gerektirmez. Basit bir kabloyla Compact NSX'e bağlandığında
hemen kullanıma hazırdır. Ayrıca, I/O uygulama modülü, motor mekanizması modülü veya
Kesici Durumu Kontrol Modülü kullanımıyla izleme ve kontrol sağlar. FDM121 geniş bir
ekrana sahiptir, ancak derinliği çok kısadır. Parlaklık önleyici grafik ekranı, çok düşük
ortam aydınlatması ve keskin açılarda bile okumayı kolaylaştırmak için arkadan
aydınlatılmıştır.

I1

310

A

%
I3 302

A

I

I2

315

%
IN 23

%
ESC

1 	
2 	
3 	
4 	
5 	
6 	

A

A

Gezinme

İptal
Aşağı
Tamam
Yukarı
Bağlam
Alarm LED’i

Sezgisel ve hızlı gezinme için beş düğme kullanılır.
Ekran tipini (dijital, çubuk grafik, analog) seçmek için “Bağlam” düğmesi kullanılabilir.
Kullanıcı, ekran dilini belirleyebilir (Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca,
Portekizce, İspanyolca, vb.).

Ekranlar

%

Güç verildiğinde FDM121 ekranı otomatik olarak cihazın AÇIK/KAPALI durumunu
görüntüler.

Micrologic ölçüm ve alarmların görüntülenmesi

FDM121 ekran ünitesiyle bağlantı.

P07451

PQS

Firmware:

E

1.02
ESC

ESC

DB112140

NonResettableEnergy

1/3

EpIN

5111947

kWh

EpOut

12345678

kWh

Load Profile
0..49%

External power supply
24 V DC

Ethernet

Modbus-SL

External power supply
24 V DC

A

B

D0 = A’ / Rx-, A / TxD1 = B’ / Rx+, B / Tx+
24VDC
ETH1

D

IFM

1.3 m

ETH2

D

IFE

OR

E
F

C
Red Black

LV434195

LV434196

LV434197

Red Black

White Blue

E1 E2 E3 E4 E5 E6
B’ / Rx+ D1

A’ / Rx- D0

B / Tx+ D1

0V

A Modbus ağı.
B Ethernet ağı.
C Kesici ULP kablosu.

F

C

A / Tx- D0

Customer terminal block

E

24 V

LVCATENLX_TR

E1 E2 E3 E4 E5 E6
B’ / Rx+ D1

Breaker ULP cord
Bağlantılar
bb Masterpact, kesici ULP kablosu
aracılığıyla ULP cihazları (FDM121
ekranı, IFM, IFE arabirimi veya I/O)
ünitelerine bağlanır.
vv kablo üç uzunlukta bulunmaktadır:
0,35 m, 1,3 m ve 3 m.
vv uzantılar kullanarak 10 m'ye kadar
uzatılabilir.

White Blue

A’ / Rx- D0

LVCATENLX_TR

Haberleşme bileşenleri ve FDM121 bağlantıları

B / Tx+ D1

40

3H

0V

*Powerpact M hariç

bb 24 V DC terminal bloğu:
vv zincir bağlantı için nokta başına 2 kablo girişiyle soketli tip
vv 24 V DC -%20 (19,2 V) - 24 V DC +%10 (26,4 V) aralığında güç kaynağı.
24 V DC tipi bir yardımcı güç kaynağı, ULP sistemine tek bir noktadan bağlanmalıdır. FDM121
görüntüleme ünitesi, bu amaç doğrultusunda arka panelde 2 noktalı vida konnektörü
bulundurmaktadır. Yardımcı güç kaynağına bağlanan ULP modülü, gücü, ULP kablosu
aracılığıyla sisteme bağlı tüm ULP modüllerine ve dolayısıyla aynı zamanda Micrologic'e dağıtır.

360 H

A / Tx- D0

FDM121 aşağıdakilerle donatılmıştır:

15 H

80..89%

24 V

Bağlantı

Bakım

Hizmetler.

Montaj

FDM121 kolaylıkla bir panoya monte edilebilir.
bb Standart kapak çerçevesi 92 x 92 mm.
bb Klipsler kullanılarak bağlanır.
Kapakta çerçeveyi önlemek için iki adet 22 mm çaplı delik delerek yüzeye montaj için
aksesuarlar bulunmaktadır.
FDM121 koruma derecesi ön tarafta IP54'tür. IP54, montaj sırasında sağlanan conta
monte edilerek pano montajı sonrasında da korunur.

2/3

ESC

Ölçüm: sayaç.

Alarmlar

Ayrıntılı bilgilere erişim
bb "Ölçüm", ilgili min./maks. değerleriyle ölçülen verileri görüntülemek için
kullanılabilir (I, U-V, f, P, Q, S, E, THD, PF).
bb Alarmlar, aktif alarmları ve geçmiş alarm bilgilerini görüntüler.
bb Hizmetler; çalışma sayaçlarına, enerji ve maksimetre sıfırlama fonksiyonuna
bb bakım göstergelerine, dahili baraya bağlı modüllerin tanımlanması ve FDM121
dahili ayarlarına (dil, kontrast, vb.) erişim sağlar.

610 H

50...79%

90..100%

ESC

Kontrol

Gerekli bilgilere hızlı erişim
bb “Hızlı görünüm” gerekli işletim bilgileri hakkında bir özet sağlayan beş ekrana
erişim sağlar (I, U, f, P, E, THD, devre kesici Açık / Kapalı).

F - PF - cos Φ
OK

Ölçüm: alt menü.

Ürün tanımlaması.

Ölçüm

Kullanılmadığında ekran arkadan aydınlatılmaz. Arkadan aydınlatma, düğmelerden
birine basılarak etkinleştirilebilir. 3 dakika sonra söner.

U-V

DB416695

bb 96 x 96 x 30 mm ekran, kapak arkasında 10 mm gerektirir (veya 24 V güç kaynağı
konnektörü kullanıldığında 20 mm).
bb Beyaz arkadan aydınlatma.
bb Geniş görüntüleme açısı: dikey ±60°, yatay ±30°.
bb Yüksek çözünürlük: grafik simgelerinin kolay okunması.
bb Alarm LED'i: alarm açması için yanıp sönen turuncu, alarm koşulu devam ederse
operatör sıfırlaması sonrasında sabit turuncu.
bb Çalışma sıcaklığı aralığı -10 °C - +55 °C.
bb CE / UL / CSA işaretleri (beklemede).
bb 24 V DC güç kaynağı, 24 V -%20 (19,2 V) - 24 V +%10 (26,4 V) toleransla. FDM121,
haberleşme ağına bağlandığında 24 V DC, haberleşme sistemi kablo sistemi tarafından
sağlanabilir.
bb Tüketim 40 mA.

I

LU432091

Part number:

Hızlı görünüm

Metering

DB416741

PB103581

Başlıca özellikler

Produit Id

- +

Yüzeye montaj aksesuarı.

Ana menü

5 6

Micrologic 5.3A
Serial number:

Durum göstergeleri ve uzaktan kumanda

Devre kesici, Kesici Durumu Kontrol Modülü ile donatılmışsa, FDM121 ekranı ayrıca
devre kesici durum koşullarını görüntülemek için de kullanılabilir:
bb O/F: AÇIK/KAPALI
bb SD açma göstergesi
bb SDE: Arıza açma göstergesi (aşırı yük, kısa devre, toprak hatası).
FDM121, devre kesicide I/O uygulama modülü bulunduğunda aşağıdakileri izleyebilir ve
kontrol edebilir:
bb Çekmece ünitesi yönetimi
bb devre kesici çalışması
bb ışık ve yük kontrolü
bb özel uygulama.
FDM121, devre kesici sisteminde motor mekanizması modülü bulunduğunda uzaktan
kapama ve açma kontrolü sunar.

2 3 4

DB112138

DB112136

1

DB125912

PB103807

FDM121 ekran.

FDM121, Micrologic 5 / 6 ölçümleri, alarmları ve işletim bilgilerini görüntülemek için
tasarlanmıştır. Koruma ayarlarını değiştirmek için kullanılamaz. Ölçümlere, bir menü
üzerinden kolayca erişilebilir. Tüm kullanıcı tanımlı alarmlar otomatik olarak görüntülenir.
Ekran modu, alarm ayarı sırasında seçilen öncelik seviyesine göre değişir:
bb yüksek öncelik: açılır bir pencerede, alarmın saat damgalı açıklaması gösterilir ve
turuncu LED yanıp söner
bb orta öncelik: turuncu "Alarm" LED'i sabit şekilde yanar
bb düşük öncelik: ekranda görüntü yok.
Açmaya neden olan tüm arızalar, herhangi özel bir ayara gerek olmadan otomatik olarak
yüksek öncelikli bir alarm üretir. Tüm durumlarda alarm geçmiş bilgileri güncellenir.
Micrologic, FDM121'de bir güç kesintisi olması durumunda bilgileri kalıcı belleğinde
depolar.

- +

Micrologic ölçüm özelliklerinin tüm avantajları, FDM121
pano ekranıyla kullanılabilir. Kesici bir ULP kablosuyla
COM seçeneğine (BCM ULP) bağlanır ve Micrologic
bilgilerini görüntüler. Böylelikle bir devre kesici ve bir
Güç Ölçüm Cihazını bir araya getiren gerçek bir
entegre ünite elde edilmiş olur. Ek işletim yardımı
fonksiyonları da görüntülenebilir.

Customer terminal block

D FDM121 ekran.
E ULP sonlandırma.
F ULP kablosu.
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IFE arabirimi, IFE arabirimi + ağ
geçidi: Ethernet arabirimi, ağ
geçidi

PB112059-55

IFE arabirimi, IFE arabirimi + gatewayi açıklaması
Giriş

DB416863

Enerlin'X bileşenleri

Genel özellikler
Çevresel özellikler
Standartlara uygunluk
Sertifikasyon
Ortam sıcaklığı
Bağıl nem
Kirlilik seviyesi
Yanma direnci

24VDC

bb IFE arabirimi ve IFE arabirimi + gateway, Masterpact NT/NW, Compact NSX veya
Powerpact* gibi AG devre kesicilerin
bb bir Ethernet ağına bağlanmasını sağlar.

IFE arabirimi: ref. LV434010

ETH1

ETH2

Tek bir AG devre kesicine Ethernet erişimi sağlar.
Fonksiyon
Arabirim - bir devre kesici, kendi ULP portu üzerinden IFE arabirimine bağlanır.

Mekanik özellikler
Darbe dayanımı
Sinüsodal titreşimlere direnç

IFE arabirimi + gateway: ref. LV434011

IFE arabirimi, ref.: LV434010

Bir veya daha fazla AG devre kesicine Ethernet erişimi sağlar.
Fonksiyonlar
bb Arabirim - bir devre kesici, kendi ULP portu üzerinden IFE arabirimine bağlanır.
bb Gateway: Bir Modbus ağı üzerindeki birden fazla devre kesici, IFE arabirimi + ağ
geçidi master Modbus portu üzerinden bağlanır.

A
I

J

Elektromanyetik boşalma direnci
Yayılmalı alanlara bağışıklık
Dalgalanmalara karşı bağışıklık
Tüketim

K
ETH1

ETH2

DB416830

IEC/EN 61000-4-3 ile uyumluluk
10 V/m
IEC/EN 61000-4-5 ile uyumluluk
24 V girişte 120 mA

Fiziksel özellikler
IFE

IFE-XX.YY.ZZ (factory set)

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

Modbus-SL

Network Status

T

LV434011

C
D
E
F

R

Montaj

IFE arabirimi, IFE arabirimi + gateway, DIN rayı montajı cihazlarıdır. Bir yığınlama
aksesuarı, kullanıcıların, ilave kablo bağlantısı gerektirmeden birden fazla IFM'yi
(ULP'yi Modbus arabirimlerine) IFE arabirimi + gateway bağlamasını sağlar.

1000 m/s2
-5 Hz < f < 8,4 Hz

Elektriksel özellikler

B

IFE arabirimi, IFE arabirimi + gateway özellikleri

bb Basit zincir bağlantısı için çift 10/100 Mbps Ethernet portu.
bb LAN üzerindeki IFE arabirimi, IFE arabirimi + gateway keşfi için cihaz profili web
hizmeti.
bb Panodaki IFE arabiriminin yerelleştirilmesi için ULP uyumluluğu.
bb Compact, Masterpact ve Powerpact* devre kesicileri için Ethernet arabirimi.
bb Modbus-SL bağlı cihazları (sadece IFE arabirimi + gateway) için gateway.
bb Gömülü kurulum web sayfaları.
bb Gömülü izleme web sayfaları.
bb Gömülü kontrol web sayfaları.
bb Dahili e-posta alarm bildirimi.

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

H

G

Boyutlar
Montaj
Ağırlık
Kurulu I/O uygulama modülünün
koruma sınıfı
Bağlantılar

72 x 105 x 71 mm (2,83 x 4,13 x 2,79 inç)
DIN rayı
182,5 g (0,41 lb)
bb Ön panelde (duvara monte muhafaza): IP4x
bb Konnektörler: IP2x
bb Diğer parçalar: IP3x
Vida tipi terminal blokları

Teknik özellikler - 24 V DC güç kaynağı
Güç kaynağı tipi
Nominal güç
Giriş gerilimi

Ayarlı anahtar tipi
72 W
Tek faz için 100–120 V AC
Faz-faz için 200–500 V AC
PFC filtresi
IEC 61000-3-2 uyumluluğuyla
Çıkış gerilimi
24 V DC
Güç kaynağı çıkış akımı
3A
Not: UL listeli/UL tarafından tanınan listede yer alan sınırlı gerilim/Sınırlı akım ya da 24 V DC,
maksimum 3 A ile sınıf 2 bir güç kaynağı kullanmanız önerilir.

24 V DC güç kaynağı

DB406743

IFE arabirimi + gateway: ref.: LV434011

IFE arabirimi, IFE arabirimi + gateway, her zaman 24 V DC ile birlikte verilir.
IFE arabirimi + gatewaye yığılan IFM'ler, IFE arabirimi + gateway tarafından sağlanır
ve böylece ayrı ayrı sağlanmalarına gerek kalmaz. UL listeli ve UL tarafından
tanınan listede yer alan sınırlı gerilim/sınırlı akım ya da 24 V DC, maksimum 3 A ile
sınıf 2 bir güç kaynağı kullanmanız önerilir.

Gerçek zamanlı veriler 67
Cihaz kaydı

IFE arabirimi, IFE arabirimi + gateway firmware güncellemesi

Tek cihaz kontrolü

Firmware, aşağıdakiler kullanılarak güncellenebilir:
bb FTP
bb müşteri mühendislik aracı.

IFE arabirimi, IFE arabirimi + gateway web sayfası açıklaması
İzleme web sayfaları
kontrol web sayfası
bb

Diagnostik web sayfası
L

Gerekli devre kesici haberleşme modülleri

IFE arabirimi veya IFE arabirimi + gateway bağlantısı, devre kesici içine gömülü bir
haberleşme modülüne gerek duyar:
bb Compact NS, Powerpact P, Powerpact R: BCM ULP haberleşme modülü
bb Compact NSX: NSX kablosu ve/veya BSCM modülü
bb Masterpact NT/NW veya Compact NS, Powerpact P, Powerpact R (sabit elektrikle
işletilen): BCM ULP haberleşme modülü
bb Çekmeceli Masterpact NT/NW veya çekmeceli bir Compact NS, Powerpact P,
Powerpact R: BCM ULP ve ilgili I/O (Giriş/Çıkış) uygulama modülü.
Masterpact NT/NW, Compact NS, Powerpact P, Powerpact R için tüm bağlantı
konfigürasyonları, kesici ULP kablosuna gerek duyar. Yalıtımlı NSX kablosu, sistem
gerilimi 480 V AC değerinden fazla olanlar için zorunludur. İkinci bir ULP RJ45
konnektörünün kullanılmadığı durumlarda, bir ULP sonlandırıcısıyla (TRV00880)
kapatılmalıdır.

A Ethernet 1 ve Ethernet 2 haberleşme portu.
B 24 V DC güç kaynağı terminal bloğu.
C Ethernet haberleşme LED'leri:
bb sarı: 10 Mb
bb yeşil: 100 Mb.
D Modül durumu LED:
bb sabit kapalı: güç yok
bb sabit yeşil: cihaz çalışıyor
bb sabit kırmızı: önemli hata
bb yanıp sönen yeşil: beklemede
bb yanıp sönen kırmızı: önemsiz hata
bb yanıp sönen yeşil/kırmızı: otomatik test.
E Ağ durumu LED:
bb sabit kapalı: güç yok/IP adresi geçerli değil
bb sabit yeşil: bağlı, IP adresi geçerli
bb sabit turuncu: varsayılan IP adresi
bb sabit kırmızı: tekrarlanmış IP adresi
bb yanıp sönen yeşil/kırmızı: Otomatik test.
F Sızdırmaz şeffaf kapak.
G ULP durumu LED.
H Test düğmesi (erişilebilir kapalı kapak).
I Kilit askısı.
J Modbus trafik durumu LED (sadece LV434011).
K Cihaz adı etiketi.
L ULP portları.

*Powerpact M hariç
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bb
bb

LVCATENLX_TR

LVCATENLX_TR

İstatistikler
Cihaz bilgileri
IMU bilgileri
Cihaz kayıtlarını oku
Haberleşme kontrolü

bb
bb
bb
bb
bb

Bakım web sayfası
Bakım kayıt günlüğü
Bakım sayaçları

bb
bb

Kurulum web sayfası
Cihaz yerelleştirme/ad
Ethernet konfigürasyonu (ikili port)
IP konfigürasyonu
Modbus TCP/IP filtreleme
Seri port
Tarih ve saat
E-posta sunucusu konfigürasyonu
E-posta olarak gönderilecek alarmlar
Cihaz listesi
Cihaz kaydı
Cihaz günlüğü dışa aktarımı
SNMP parametreleri
Belge bağlantıları
Tercihler
Gelişmiş hizmet kontrolleri
Kullanıcı hesapları
Web sayfası erişimi

bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
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PB107753-68

Fonksiyonlar

Acti 9 Smart Test yazılımı

bb Elektriksel süreklilik testi
bb Cihazların fonksiyonel testi
bb Rapor yazdırma
bb Basitleştirilmiş bir şemanın yazdırılması
bb Proje arşivleme
bb Windows XP, Windows 7, Windows 8 ile uyumlu
bb Aşağıdaki Schneider Electric web sitelerinden
indirilebilir:
vv schneider-electric.com veya
vv schneider-electric ülkeye özel web sitesi

Tüm veriler hafızada saklanır: döngü sayısı, tüketim, işletim süresi, güç kesintisi
durumunda bile.

Katalog numaraları
Acti 9 Smartlink
Tip
Acti 9 Smartlink Modbus Slave

Set
adedi
1
1
1
2
1
1
1
1
2

A9XMSB11

1

A9XCATM1

6
6
6

A9XCAS06
A9XCAM06
A9XCAL06

Uzun: 870 mm

6

A9XCAU06

Konnektörler

5 pimli konnektörler (Ti24)

12

A9XC2412

Montaj seti

DIN rayı (4 ayaklı, 4 kablo halkalı, 4
adaptörlü)
Linergy FM 200 A (4 adaptörlü)
Linergy FM 80 A için kilit (2 klips)

1

A9XMFA04

1
1

A9XM2B04
A9XMLA02

Acti 9 Smartlink Modbus Slave
Birlikte verilenler
Modbus konnektör
24 V DC güç kaynağı konnektörü
Linergy FM 80 montajı için kilitleme klipsi
Acti 9 Smartlink Ethernet
Birlikte verilenler
4 noktalı analog çıkış için konnektör
Modbus konnektör
24 V DC güç kaynağı konnektörü
Linergy FM 80 montajı için kilitleme klipsi

Acti 9 Smartlink Ethernet

A9XMEA08

24V
Q

PB107754-12

Aksesuarlar
Acti 9 Smartlink testi için USB kablo bağlantısı / Modbus
Prefabrike kablolar
2 konnektörlü
Kısa: 100 mm
Orta boy: 160 mm
Uzun: 870 mm

0V

A9XCAU06

PB107755-5

I2
I1

PB107756-7

DB404502

PB107797-47

Ağ ve Acti 9 cihazları arasında veri aktarımı
bb Devre kesiciler, kaçak akım devre kesicileri, kaçak akım koruma cihazları:
vv açık/kapalı durumu
vv açılma durumu
vv açma/kapama döngülerinin sayısı
vv açma işlemlerinin sayısı.
bb Kontaktörler, darbe röleleri:
vv açma kontrolü
vv kapama kontrolü
vv açık/kapalı durumu
vv açma/kapama döngülerinin sayısı
vv toplam yük işleme süresi (cihaz kapalı).
bb Uzaktan kumandalı devre kesici/Reflex iC60:
vv açma kontrolü
vv kapama kontrolü
vv açık/kapalı durumu
vv açılma durumu
vv açma/kapama döngülerinin sayısı
vv toplam yük işleme süresi.
bb Güç ölçüm cihazları:
vv kayıtlı darbe sayısı
vv darbe değeri ayarı (örn. kWh)
vv kayıtlı toplam tüketim
vv güç tüketimi tahmini.
bb Sadece Acti 9 Smartlink Ethernet için analog sensörler:
vv sıcaklık sensörü
vv nem oranı sensörü,
vv CO2 dedektörü,
vv optik dedektör
vv ...

DB406513

DB405140

Acti 9 Smartlink Modbus Slave ve Acti 9 Smartlink Ethernet, haberleşme sistemi
aracılığıyla Acti 9 cihazlarından PLC veya izleme sistemine veri aktarmak için
kullanılır:
bb Acti 9 Smartlink Modbus Slave için Modbus seri hattı
bb Acti 9 Smartlink Ethernet için Modbus Ethernet TCP/IP veya http.

PB113286-68

Ülke onay piktogramları

IEC/EN 61131-2

DB404941

e

Acti 9 Smartlink

1 konnektörlü

Yedek parçalar

Bağlanabilir cihazlar
PB107804-43

DB123430

Enerlin'X bileşenleri

Ti24 arabirimi ile
Tip

Acti 9 Smartlink, ayrıca, 24 V DC dijital girişi/çıkışı olan herhangi bir cihazla veri
alışverişinde bulunabilir.
Bağlantılı ürünler için herhangi bir konfigürasyon gerekmez.
Acti 9 Smartlink açıldığında, haberleşme otomatik olarak Modbus Master veya
Ethernet (PLC, kontrol istasyonu) haberleşme parametrelerine ayarlanır.

Kurulum

bb Panolara montaj:
vv sıra başına genişlik 24 modül
vv raylar arasındaki minimum boşluk 150 mm.
bb Montaj yeri
vv Montaj kiti A9XMFA04 ile DIN rayına
vv Kilitleme klipsleriyle Linergy FM 80 A
vv Montaj kiti A9XM2B04 ile Linergy FM 200 A

Referans

Açıklama

iACT24

A9C15924

iATL24

A9C15424

iOF+SD24

A9A26897

OF+SD24

A9N26899

RCA

CA904011
modülüne
bakın
CA904012
modülüne
bakın

iCT kontaktörleri için düşük seviyeli kontrol ve yardımcı gösterge
donanımı
iTL darbe rölesi için düşük seviyeli kontrol ve yardımcı gösterge
donanımı
iC60, iID, ARA, RCA, iSW-NA için düşük seviyeli yardımcı
gösterge donanımı
C60, C120, DPN, RCCB/ID, C60H-DC için düşük seviyeli
yardımcı gösterge donanımı
Ti24 arabirimi tipi uzaktan kontrol modülü

Reflex iC60

Ti24 arabirimli Reflex iC60

Ti24 arabirimi olmadan

Darbe çıkışlı güç ölçüm cihazları, örn. IEM2000T
IEC 62053-21 standardıyla uyumlu darbe ölçüm cihazları
24 V DC gösterge lambaları, Harmony XVL serisi
Yüklerin tamamı 100 mA, 24 V DC değerini geçmemektedir
Işığa duyarlı anahtarlar: örnek; IC2000
Zamanlayıcılar, termostatlar, zaman saatleri, yük paylaşım cihazları
Tüm 24 V DC yardımcı kontaklar, IEC 61131-2 tip 1 ile uyumludur

Test

bb Bağlantılı cihazlar için haberleşme ve kablo bağlantısı testleri, Acti 9 Smart Test
yazılımı kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Analog çıkışlı

0-10 V veya 4-20 mA çıkışlı sıcaklık ve nem oranı sensörleri
0-10 V veya 4-20 mA çıkışlı CO2 ve optik dedektörleri
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Acti 9 Smartlink (devamı)

Enerlin'X bileşenleri

Ortak teknik özellikler

Acti 9 Smartlink Modbus Slave teknik özellikleri

Güç kaynağı

Modbus bağlantısı özellikleri

Nominal
Maksimum giriş akımı
Maksimum ani akımı

24 V DC ± %20
1,5 A
3A

Link
Aktarım
Protokol
Cihaz tipi
Modbus adres aralığı
Veri yolunun maksimum uzunluğu
Bara konnektörü tipi

Ölçüm cihazı
Kapasite

Giriş başına 232 darbe

Giriş özellikleri
Kanal sayısı
Giriş tipi
Maksimum kablo uzunluğu
Nominal gerilim
Gerilim sınırları
Nominal akım
Maksimum akım
Filtreleme zamanı

Acti 9 Smartlink Modbus Slave
Acti 9 Smartlink Ethernet

Durum 1'de
Durum 0'da

Yalıtım
Negatif bileşen gerilimi koruması

11 adet 2 girişli kanal
7 adet 2 girişli kanal
Akım toplayıcı Tip 1 IEC 61131-2
500 m
24 V DC
24 V DC ± %20
2,5 mA
5 mA
2 msn
2 msn
Kanallar arası yalıtım yok
Evet

Acti 9 Smartlink Ethernet teknik özellikleri
Ethernet bağlantısı özellikleri
Link
Protokol

Çıkış tipi
Maksimum kablo uzunluğu
Nominal gerilim
Filtreleme zamanı

Acti 9 Smartlink Modbus Slave
Acti 9 Smartlink Ethernet

Gerilim
Maksimum akım
Durum 1'de
Durum 0'da

Gerilim düşüşü (durum 1'de gerilim)
Maksimum kalkış akımı
Kaçak akım
Aşırı gerilim koruması

Gateway Özellikleri

11
7
24 V DC 0,1 A akım kaynağı
500 m
24 V DC
100 mA
2 msn
2 msn
1 V maks.
500 mA
0,1 mA
33 V DC

Protokol
Modbus slave sayısı
Modbus adres aralığı

Çalışma
IEC 60068.2.6 uyarınca
IEC 60068.2.2 7 uyarınca
IEC 61000-4-2 uyarınca

Yayılmalı manyetik alanlara bağışıklık
Hızlı geçici akımlara bağışıklık

IEC 61000-4-3 uyarınca
IEC 61000-4-4 uyarınca

İletimli manyetik alanlara bağışıklık
Şebeke frekansındaki manyetik alanlara bağışıklık
Aşındırıcı ortamlara karşı direnç
Yangına dayanıklılık

IEC 61000-4-6 uyarınca
IEC 61000-4-8 uyarınca
IEC 60721-3-3 uyarınca
Enerji altındaki parçalar için
Diğer parçalar için

Tuz püskürtme testi
Çevre

IEC 60068.2.52 uyarınca

-25°C ... +60°C (dikey montaj durumunda 50°C ile sınırlı)
-40°C…+80°C
İşlem 2 (40°C derecede %93 bağıl nem)
IEC 61000-4-29 standardı uyarınca sınıf 3, 10 msn
IP20
3
0 … 2000 m
1 g / ± 3,5 mm - 5 Hz - 300 Hz - 10 döngü
15 g / 11 msn
Hava: 8 kV
Kontak: 4 kV
10 V/m - 80 MHz - 3 GHz
Giriş/çıkış ve Modbus haberleşme modülü için 1 kV.
24 DC güç kaynağı için 2 kV - 5 kHz - 100 kHz
150 kHz ile 80 MHz arası 10 V
30 A/m
H2S / SO2/ NO2 / Cl2 üzerinde seviye 3C2
IEC 60695-2-10 ve IEC 60 695-2-11 standartlarına göre 960°C
derecede 30 s / 30 s
IEC 60695-2-10 ve IEC 60 695-2-11 standartlarına göre 650°C
derecede 30 s / 30 s
Önem 2
RoHS direktifiyle uyumlu

Ek özellikler
Hafızaya kaydetme süresi

Modbus seri bağlantısı, RTU, RS485
9600 baud ... 19200 baud, otomatik uyarlanabilir
Ekranlı kablo, çift bükümlü tel
1000 m
4 pimli konnektör

Analog girişlerin özellikleri
Sayı
Tip
Ölçüm hassasiyeti
Çözünürlük
Toplama süresi
Yalıtım
Güç kaynağı
Kablo tipi
Maksimum kablo uzunluğu
Koruma

2
Her bir giriş için ayrı konfigürasyon, 0-10 V ya da 4-20 mA
1/100 tam ölçek
12 bit
500 msn
Kanallar arası yalıtım yok
0 -24 V DC
Ekranlı kablo, çift bükümlü tel
30 m
Kısa devre koruması

Boyutlar (mm)
DB124330

Tropik iklimler
Gerilim düşüşleri direnci
Koruma sınıfı
Kirlilik derecesi
Yükseklik
Titreşim dayanımı
Darbe dayanımı
Elektrostatik boşalmaya bağışıklık

Aktarma hızı
Destek

Veri yolunun maksimum uzunluğu
Bara konnektörü tipi

359
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22.5

Acti 9 Smartlink Modbus Slave
359

DB406390

Çalışma
Depolama

Modbus TCP/IP → Modbus SL
8
1 - 247

Modbus Master bağlantısı özellikleri
Link
Aktarım

Çevresel özellikler
Sıcaklık

10/100 MB Ethernet
Modbus TCP sunucusu
http (Web sayfaları)
Statik ve dinamik (dinamik modunda varsayılan olarak verilir)

Adres modu

Çıkış özellikleri
Çıkış kanallarının sayısı

Modbus, RTU, RS485 seri bağlantı
9600 baud ... 19200 baud, otomatik uyarlanabilir
Ekranlı kablo, çift bükümlü tel
Master/Slave
Slave
1 - 99
1000 m
4 pimli konnektör

Aktarma hızı
Orta

42

22.5

Acti 9 Smartlink Ethernet

10 yıl

Prefabrike kabloların özellikleri
Dielektrik direnci
Minimum çekme direnci

1 kV / 5 min
20 N

Ağırlık (g)
Acti 9 Smartlink
Tip
Acti 9 Smartlink Modbus Slave
Acti 9 Smartlink Ethernet
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Acti 9 Smartlink (devamı)

Enerlin'X bileşenleri

Acti 9 Smartlink Ethernet

PB113286-175

Ti24 konnektörü 7 giriş/
çıkış kanalı

Gerilim değişikliklerine karşı girişte
koruma
Akım sınırlandırmayla çıkışta koruma
bb Pim 1: 0 V
bb Pim 2: I1 Giriş 1
bb Pim 3: I2 Giriş 2
bb Pim 4: Q Çıkış
bb Pim 5: +24 V DC

24 V DC güç kaynağı
konnektörü
Gerilim değişimine karşı
koruma
bb Pim1: 0 V
bb Pim2:+24 V DC

Ethernet konnektörü

100 base T - RJ45

Sinyalizasyon

bb Haberleşme sisteminin çalışma
göstergesi ve Acti 9 Smartlink
Ethernet'in durumu

Analog konnektör

Konfigüre edilebilir 2 giriş noktası,
0-10 V veya 4-20 mA
bb Pim1: 0 V
bb Pim2: AI1 Giriş 1
bb Pim3: AI2 Giriş 2
bb Pim4: +24 V DC

Seri port konnektörü

Modbus RS485 (Master)
bb Pim 1: D1 Modbus
bb Pim 2: D0 Modbus
bb Pim 3: ekran
bb Pim 4: ortak/0 V

Acti 9 Smartlink Modbus Slave
Seri port konnektörü

Ti24 konnektörü 11 giriş/
çıkış kanalı

24 V DC güç kaynağı
konnektörü
Gerilim değişimine karşı
koruma
bb Pim1: 0 V
bb Pim2:+24 V DC

PB107753-175

Gerilim değişikliklerine karşı girişte
koruma
Akım sınırlandırmayla çıkışta koruma
bb Pim 1: 0 V
bb Pim 2: I1 Giriş 1
bb Pim 3: I2 Giriş 2
bb Pim 4: Q Çıkış
bb Pim 5: +24 V DC

RS485 Modbus (Slave)
bb Pim 1: D1 Modbus
bb Pim 2: D0 Modbus
bb Pim 3: ekran
bb Pim 4: ortak/0 V

Sinyalizasyon

bb Haberleşme sisteminin çalışma
göstergesi ve Acti 9 Smartlink
Modbus Slave'in durumu

Ayar düğmeleri

bb Modbus ağındaki
adresin tanımı
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IFM Modbus haberleşme
arabirimi

Enerlin'X bileşenleri

PB103798

Fonksiyon

Katalog numaraları

Modbus haberleşme arabirimi olan IFM, devre kesicinin bir ULP (Universal Logic
Plug) portuyla verildiği sürece, Modbus ağına bir Masterpact veya bir Compact
bağlantısı için gereklidir. Port, ilgili BCM ULP veya BSCM gömülü modülünde
bulunur.

IFM Modbus haberleşme arabirimi
Tip
IFM -Modbus haberleşme arabirimi modülü
1'den fazla IFM için yığınlama aksesuarları
ULP hat sonlandırıcısı
2 telli RS 485 yalıtımlı tekrarlayıcı modül
(Pano dışındaki Modbus ağı)

IFM, ULP bağlantı Sistemi dokümantasyonunda bir IMU (Akıllı Modüler Ünite) olarak
tanımlanmıştır.

Bağlandıktan sonra, devre kesici, Modbus master tarafından bir slave olarak
algılanır. Elektrik değerleri, alarm durumu, açma/kapama sinyalleri Programlanabilir
Mantıksal Kontrol Cihazı veya diğer sistemler tarafından izlenebilir veya kontrol
edilebilir.

Kat. no.

10
-

TRV00210
TRV00217
TRV00880
TRV00211

Teknik özellikler

Özellikler

IFM Modbus haberleşme arabirimi

ULP portu

IFM Modbus haberleşme arabirimi.
Ref.: TRV00210.

Set adedi

Boyutlar
Yığınlanmış maksimum IFM sayısı
Monte edilen modülün Montaj çerçevesinin
koruma sınıfı
arkasını gösteren parça
Diğer modül parçaları
Konnektörler
Çalışma sıcaklığı
Güç kaynağı gerilimi
Tüketim
Tipik
Maksimum

2 RJ45 soketi, dahili paralel kablo bağlantısı.
bb Tek bir devre kesicinin bağlantısı (I/O uygulama modülü üzerinden).
bb Bir ULP hat sonlandırıcı ya da bir IFM121 görüntüleme ünitesi, ikinci RJ45 ULP
soketine bağlanmalıdır.
RJ45 soketleri, Modbus soketinden 24 V DC besleme sağlar.
Devre kesici ve IFM121 görüntüleme ünitesinin doğru bağlantı kontrolü için dahili
test fonksiyonu.

Modbus slave portu

bb Vida kıskaçlı konnektör için üst soket, terminal sağladıkları:
vv 24 V DC giriş beslemesi (0 V, +24 V)
vv Modbus hattı (D1, D2, Gnd).
bb Din rayı yığınlanabilir konnektörü için yanal soket.
Üst ve yanal soketler dahili olarak paralel kablo bağlantısına sahiptir.
bb Birden fazla IFM yığınlanabilir, böylece ayrı bir kablo bağlantısına gerek
duyulmadan ortak bir güç kaynağı ve Modbus hattı paylaşılabilir.
bb Ön yüzde:
vv Modbus adres ayarı (1 - 99): 2 kodlu döner anahtar
vv Modbus kilit askısı: devre kesicinin uzaktan kontrolünü ve IFM parametre
değişikliklerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
bb Kendinden haberleşme formatını ayarlama (Baud oranı, parite).

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

Sertifikasyon
CE
UL
CSA

IEC/EN 60947-1
UL 508 - Endüstriyel Kontrol Ekipmanı
No. 142-M1987 - Proses Kontrol Ekipmanı
bb CAN/CSA C22.2 No. 0-M91 - Genel
gereksinimler- Kanada Elektrik Yasası
Bölümü
bb CAN/CSA C22.2 No. 14-05 - Endüstriyel
Kontrol Ekipmanı

Basitleştirilmiş IFM kurulumu
G-GR-0004690.2

DB406745

G-GR-0004686.2

IFM Yığınlama
A

B

C
D

Yığınlama aksesuarları

Yığınlanmış 12 IFM'ye kadar

DB406744

IFE arabirimi + gatewayin IFM'lerle yığınlanması
E
F

I

G

 odbus vida kıskaçlı
A M
konnektör.

E ULP faaliyet LED'i.

 odbus adres
B M
anahtarları.

G Mekanik kilit.

C Modbus trafik LED'i.
D Modbus kilit askısı.

50
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F Test düğmesi.
H ULP RJ45 konnektörler.
I Yığınlama aksesuarı
bağlantısı.
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I/O uygulama modülü

DB416829

Açıklama

AG kesicisi in I/O (Giriş/Çıkış) uygulama modülü, uygulamanın ihtiyaçlarını
geliştirmek için dahili fonksiyonları ve uygulamalarıyla birlikte ULP sisteminin bir
parçasını oluşturur.
ULP sistemi mimarisi, geniş bir devre kesicisi serisinden hiçbir kısıtlama olmaksızın
yararlanarak kurulabilir.
I/O uygulama modülü, ULP sisteminin teknik özellikleriyle uyumludur.
İki I/O uygulama modülü, aynı ULP ağına bağlanabilir.

DB416862

Enerlin'X bileşenleri

Genel özellikler
Çevresel özellikler

I1

I2

I3

C

I4

I5

C

I6

Darbe dayanımı
Sinüsoidal titreşim direnci

Önceden tanımlanmış uygulamalar

Önceden tanımlanmış uygulama, IMU'ya kolay bir şekilde yeni fonksiyonlar
kazandırır. Bu fonksiyonlar:
bb önceden tanımlanmış giriş/çıkış atamaları ve kablo bağlantısı şemasıyla
uygulamayı tanımlayarak I/O uygulama modülündeki döneranahtar uygulamasıyla
seçim
bb müşteri mühendislik aracı için ek bir ayar gerekmez.
Önceden tanımlanmış uygulamaya atanmayan kaynaklar, kullanıcı tarafından
tanımlanmış ek uygulamalar için kullanılabilir. Bu uygulamalar:
bb Çekmece modülü yönetimi
bb kesici çalıştırma
bb Çekmece modülü yönetimi ve Enerji Azaltımı Bakım Ayarı (ERMS)
bb ışık ve yük kontrolü
bb özel.

A

B

C

I2

I3

C

I4

I5

C

I6

C
M

5

4
3
2

1

6

APP

9

7
8

I1

AI

I2

L

I3

O1

I4

O2

I5

O3

I6

K

T

J

IO

D
E
F
G

LV434063

O1
13

O2
14

23

O3
24

33

34

T1

A1
T2

1

6

9

7
8

I

H

Uygulama döner anahtarı, önceden tanımlanmış uygulamanın seçimini sağlar.
9 konumu bulunur ve her konum önceden tanımlanmış bir uygulamaya atanır.
Anahtarın fabrika ayar konumu, önceden tanımlanmış uygulama 1'dir.

Kilit askısı ayarı

I/O uygulama modülünün ön panelindeki kilit askısı ayarı, müşteri mühendislik aracı
tarafından I/O uygulama modülünün ayarını sağlar.
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Teknik özellikler - 24 V DC güç kaynağı
Güç kaynağı tipi
Nominal güç
Giriş gerilimi

Ayarlı anahtar tipi
72 W
Tek faz için 100–120 V AC
Faz-faz için 200–500 V AC
PFC filtresi
IEC 61000-3-2 uyumluluğuyla
Çıkış gerilimi
24 V DC
Güç kaynağı çıkış akımı
3A
Not: UL listeli/UL tarafından tanınan listede yer alan sınırlı gerilim/Sınırlı akım ya da 24 V DC,
maksimum 3 A ile sınıf 2 bir güç kaynağı kullanmanız önerilir.

33

34

T1

T2

IEC 61131-2 tip 2 standartlarına (7 mA) göre akım
sınırlamasıyla kendinden beslemeli dijital giriş
Durum 1'de (kapalı) giriş sınır değerleri
19,8–25,2 V DC, 6,1–8,8 mA
Durum 0'da (açık) giriş sınırı değerleri
0–19,8 V DC, 0 mA
Maksimum kablo uzunluğu
10 m (33 ft)
Not: 10 m (33 ft)'den daha büyük ve en fazla 300 m (1.000 ft)' kadar bir uzunluk için ekranlı,
bükümlü tel kullanılması zorunludur. Ekranlı kablo, I/O uygulama modülünün fonksiyonel
topraklamasına bağlanır.

Dijital çıkışlar

1
2

O

Uygulama döner anahtarı

Bağlantılar

71,7 x 116 x 70,6 mm (2,83 x 4,56 x 2,78 inç)
DIN rayı
229,5 g (0,51 lb)
bb Ön panelde (duvara montajlı pano): IP4x
bb I/O parçaları: IP3x
bb Konnektörler: IP2x
Vida tipi terminal blokları

Dijital girişler

Montaj

I/O uygulama modülü, bir DIN rayı montaj cihazıdır.

Boyutlar
Montaj
Ağırlık
Kurulu I/O uygulama modülünün koruma
sınıfı

Dijital giriş tipi

Kullanıcı tarafından tanımlanmış uygulamalar, önceden tanımlanmış seçili
uygulamalara ek olarak I/O uygulama modülü tarafından işleme koyulur.
Kullanıcı tarafından tanımlanmış uygulamalar şunlara bağlı olarak kullanılabilir:
bb önceden tanımlanmış seçili uygulama
bb uygulama tarafından kullanılmayan I/O uygulama modülü kaynakları (giriş ve
çıkış).
Kullanıcı tarafından tanımlanmış uygulamaların aradığı kaynaklar, şu müşteri
mühendislik araçları kullanılarak atanır:
bb koruma
bb kontrol
bb enerji yönetimi
bb izleme.
DB416828

DB416827
DB416828

3
2

5

IEC/EN 61000-4-3 ile uyumluluk
10 V/m
IEC/EN 61000-4-5 ile uyumluluk
165 mA

Fiziksel özellikler
I1

24VDC

Kullanıcı tarafından tanımlanmış uygulamalar

4

1000 m/s2
-5 Hz < f < 8,4 Hz

Elektriksel özellikler
Elektromanyetik boşaltım direnci
Yayılmalı alanlara bağışıklık
Darbelere karşı bağışıklık
Tüketim

AG devre kesici kaynakları için I/O (Giriş/Çıkış) uygulama
modülü

I/O uygulama modülü için modül kaynakları şunlardır:
bb NO ve NC kuru kontakları ya da darbe sayacı için kendinden beslemeli 6 dijital
giriş
bb İki durumlu röle (5 A maksimum) şeklinde 3 dijital çıkış
bb Pt100 sıcaklık sensörü için 1 analog giriş.

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

Mekanik özellikler

I/O uygulama modülü ile geliştirilen AG devre kesicileri serisinde şunlar yer
almaktadır:
bb Masterpact NW
bb Masterpact NT
bb Compact NS1600b-3200
bb Compact NS630b-1600
bb Compact NSX100-630 A.
IFM Modbus haberleşme arabirimi.
Ref.: TRV00210.

C

Standartlara uygunluk
Sertifikasyon
Ortam sıcaklığı
Bağıl nem
Kirlilik seviyesi
Yanma direnci

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

N

24 V DC güç kaynağı terminal bloğu.
 ijital girişli terminal bloğu: 6 giriş, 3'ü ortak ve 1'i ekranlı.
D
6 giriş durumu LED'i.
Analog giriş durumu LED'i.
3 çıkış durumu LED'i.
I/O uygulama modülü tanımlama etiketleri.
Sızdırmaz şeffaf kapak.
Analog girişli terminal bloğu.
Dijital çıkışlı terminal blokları.
ULP durumu LED.
Test/reset butonu (kapalı kapaktan erişilebilir).
Kilit askısı ayarı.
Uygulama makaralı anahtarı: 1 - 9 arası.
I/O adresleme anahtarı (I/O 1 veya I/O 2).
ULP konnektörleri.

LVCATENLX_TR

Dijital çıkış tipi
Nominal yük
Nominal taşıma akımı
Maksimum anahtarlama gerilimi
Maksimum anahtar akımı
Maksimum anahtarlama gücü
İzin verilebilir minimum yük
Kontak direnci
Maksimum çalışma frekansı
Harici bir sigortayla
dijital çıkış rölesi koruması
Maksimum kablo uzunluğu

İki durumlu röle
250 V AC'de 5 A
5A
380 V AC, 125 V DC
5A
1250 VA, 150 W
5 V DC'de 10 mA
30 mΩ
bb 18000 işlem/saat (Mekanik)
bb 1800 işlem/saat (Elektriksel)
5 A veya daha az harici sigorta
10 m (33 ft)

Analog girişler
I/O uygulama modülü analog girişi, bir Pt100 sıcaklık sensörüne bağlanabilir
Aralık
-30 ila 200 °C
-22 ila 392 °F
Hassasiyet
-30 ila 20 °C arası ±2 °C -22 ila- 68 °F arası ±3,6 °F
20 - 140 °C arası ±1 °C
68 - 284 °F arası ±1,8 °F
140 - 200 °C arası ±2 °C 284 - 392 °F arası ±3,6 °F
Yenileme aralığı
5 sn
5 sn
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Tasarım ve izleme araçları

Elektrikli Varlık Yöneticisi
Yazılımı
Fonksiyonlar





Giriş

Elektriksel Varlık Yöneticisi, proje süresinin tasarımı, test süreci, tesisin devreye
alınması ve bakım işleri kapsamında bir projeyi yürütmek amacıyla kullanıcılara
yardımcı olan bir yazılım uygulamasıdır.
Kullanıcıların cihaz ayarlarını çevrimdışıyken (cihaza bağlanmadan)
ayarlayabilmelerine ve cihaza bağlıyken konfigüre etmelerine olanak sağlar.
Ayrıca; bulut içinde güvenli depo, her cihaza veya herhangi bir proje seviyesinde öğe
ekleme, pano genelinde cihazları düzenleme, kurulumun hiyerarşik yapısını
yönetme, vb. gibi proje yönetimi kapsamında kullanıcılar için birçok özellik sağlar.

Çevrimdışı Mod
Çevrimdışı modda bir proje 2 şekilde oluşturulabilir:
bb BOM dosyasının aktarımıyla
bb Cihaz Seçimiyle.
Ek olarak, kullanıcı, mevcut bir projeyi açabilir ve ayarlarını çevrimdışı olarak
değiştirebilir. Kullanıcı, projedeki cihazlar için seçicilik eğrisi kontrolü ve bellenim
uygunluğu kontrolü gerçekleştirebilir.
Çevrimiçi Mod
Proje, çevrimdışı yöntemlerin dışında çevrimiçi modda cihaz keşfiyle de
oluşturulabilir.
Aşağıdaki fonksiyonlar, Proje oluşturulduğunda çevrimdışı modda kullanılabilen
fonksiyonlara ek olarak uygulanabilir:
bb proje parametreleriyle cihaz parametrelerinin karşılaştırılması
bb projeden cihaza ve cihazdan projeye yük parametreleri
bb cihaza bellenim yüklemeleri
bb ölçüm, bakım, cihaz durumu ve I/O durumu izleme
bb kontrol fonksiyonları.

Uyumlu cihazlar (konfigürasyon ve cihaz yönetimi)




Elektriksel Varlık Yöneticisi, aşağıdaki cihazlarla uyumludur:
bb Compact NSX100-630 (IEC)
bb PowerPactTM (UL) devre kesici
bb Compact NS630b-3200 (IEC)
bb Masterpact NT/NW (IEC ve UL) devre kesici
bb Acti 9 Smartlink.
bb Uyumlu cihazlar (Proje kapsamında Cihaz Yönetimi)
bb Yük ayırıcılar (Compact NSX, Masterpact ve PowerPact Ailesi)
bb Üçüncü taraf cihazları.

Kullanıcı Arabirimi
Elektriksel Varlık Yöneticisi yazılımı, projeye ve proje kapsamındaki cihazlara farklı
sekmeler üzerinden doğrudan hızlı erişim sağlar.
bb Proje: müşteri bilgilerini ve proje referanslarını içeren proje bilgilerini sağlamak ve
proje öğeleri (projeyle ilgili belgeler) eklemek için.
bb Konfigürasyon: proje mimarisinin ağaç yapısını oluşturmak, projeye eklenmiş
cihazlarla ilgili bir tablo görünümü sağlamak, cihaz parametrelerini ayarlamak, cihaz
ayarlarını aktarmak, açma eğrilerini görüntülemek, cihaz öğeleri eklemek ve en
güncel bellenimi indirmek, tüm cihazlar için haberleşme testi yapmak ve test raporu
oluşturmak için.
bb İzleme: bu özellik, kullanıcılara İzleme, Kayıt ve Kontrol olarak adlandırılan farklı
alt sekmeler aracılığıyla farklı cihazların gerçek zamanlı değerlerini izleme olanağı
sağlar.
bb Raporlar: rapor sekmesi, kullanıcıların rapor sekmesinden proje ayarlarıyla ilgili
rapor oluşturmalarına ve yazdırmalarına olanak sağlar. Kullanıcı bilgileri ve proje
özellikleri, otomatik olarak Proje sayfasında girilen bilgilerle doludur.





Referanslar:
Elektriksel Varlık Yöneticisi yazılım paketi, web sitemiz www.schneider-electric.com
adresinden indirilebilir.

Özellikler

SPtv

Elektriksel Varlık Yöneticisi, Schneider Electric haberleşme cihazlarının bağlantısını
şu nedenlerle destekler:
bb cihaz keşfi, cihaz seçimi ve Malzeme Listesi (BOM) aktarımıyla proje oluşturmak
için
bb koruma durumu ile I/O durumunu izlemek için
bb bilgileri okumak için (alarmlar, ölçümler, parametreler)
bb iki cihaz arasındaki koruma seçiciliğini kontrol etmek için
bb toplu modda birden fazla cihazın konfigürasyonunu veya ayarlarını yüklemek ve
indirmek için.
bb komut ve testleri uygulamak için
bb cihaz ayarları raporu ve haberleşme testi raporu oluşturmak ve yazdırmak için
bb elektrikli ve haberleşme hiyerarşisi modeliyle birden fazla cihazı yönetmek için
bb öğeleri yönetmek için (proje belgeleri)
bb haberleşme ağı üzerindeki cihazlar arasındaki ayarlardaki tutarlılığı kontrol etmek
için
bb bilgisayar ve cihaz arasındaki konfigürasyon ayarlarını karşılaştırmak için
(çevrimiçi)
bb en güncel firmware’i indirmek için.



Elektriksel Varlık Yöneticisi, ek özellikleriyle birlikte Uzaktan Ayarlama Yardımcı
Programı (RSU) ve Uzaktan Kumanda Yardımcı Programı (RCU) gibi Schneider
Electric müşteri mühendislik aracının yerine geçmektedir.

Projenin Schneider Electric bulutunda kaydedilmesiyle Elektriksel Varlık Yöneticisi,
kullanıcıların, yazılımın gelişmiş özelliklerinden faydalanmasına olanak tanır.
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Tasarım ve izleme araçları

Acti 9 PC için Akıllı Test yazılımı

Giriş

Ana ekran görüntüleri

Acti 9 bilgisayar için Akıllı Test yazılımı, devreye alınan Acti 9 Smartlink cihazlarını
test etmek için kullanılır.
Kullanımdan önce Acti 9 Smartlink montajıyla ilgili eksiksiz bir test sağlar.

Proje oluşturma, kaydetme, geri yükleme

Ana gösterge tablosundan, fonksiyon sekmeleri seçiminden başlayarak en güncel
haberler.

Uyumlu cihazlar

bb Acti 9 Smartlink Ethernet.
bb Acti 9 Smartlink Modbus.
bb Windows XP SP3, Windows Vista (32 bit ve 64 bit), Windows 7 (32 bit ve 64 bit)
veya Windows 8 (32 bit ve 64 bit) yüklü bilgisayar.

Ağ konfigürasyonu

Master kimliği ve her bir slave kimliği belirtilmelidir.
Acti 9 Smartlink Ethernet (Modbus master): IP adresi, etiket, slave sayısı, port, vb.
Acti 9 Smartlink Modbus (Slave): Modbus adresi, etiket.

Amaç

bb Ethernet ve/veya Modbus ağlarının testi.
bb Acti 9 Smartlink'e bağlı bileşenlerine kablo bağlantısı testi (devre kesiciler,
röleler…).
bb Bileşenlerin fonksiyon testi.
bb Test raporlarının oluşturulması.
bb Acti 9 Smartlink konfigürasyonunun oluşturulması, kaydedilmesi, geri yüklenmesi.
bb Firmware güncellemesi.

Acti 9 Smartlink konfigürasyonu ve testi, kısaca

Her bir Acti 9 Smartlink kanalı, kanal numarasıyla özel bir sekmede açıklanmıştır.

Haberleşme testi
Kablo bağlantısı testi

A

A

B

B
C
D

C

E
D

Fonksiyon testi
iOF+
SD24

iC60

iATL24

Reflex iC60

iTL

IEM2000T

F
G

A
B

B
H

E

C
D
E

0-10 V
sensörü veya
4-20 mA

I
J

F

K

Özellikler

F

Kapasite

Aynı Modbus ağında eşzamanlı olarak test edilen Acti 9 Smartlink sayısı:
bb 1 Acti 9 Smartlink Ethernet (Modbus master) + 0 - 8 Acti 9 Smartlink Modbus (slave)
bb 1 - 10 arası Acti 9 Smartlink Modbus (slave).

İnsan arabirimi

9 dil seçeneği (Çince, Flemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce,
Rusça, İspanyolca).

G
H
A Haberleşme durumu simgesi
B Acti 9 Smartlink sekmeleri
C Bellenim sürümü ve seri numarası
D Acti 9 Smartlink Modbus adresi

A Cihaz fonksiyonu etiketi
B Cihazı kaldır
C Bağlı cihaz tipi
D Giriş 1 kayıt değeri (okunan değer)
E Giriş 2 kayıt değeri (okunan değer)
F Çıkış kayıt değeri (yazılı değer)
G Her cihaz ile ilgili davranış kontrolü sağlar

E Cihaz araç kutusu
F Acti 9 Smartlink cihazlarının kanallarına bağlı cihazların

Yükleyin

www.schneider-electric.com adresinden yazılımı ve kullanıcı kılavuzunu ücretsiz indirin.

A Giriş 1'de cihaz fonksiyonu etiketi
B Cihazı kaldır
C Giriş 1 delta darbe hesaplayıcı
D Giriş 1'e bağlı sayaç
E Giriş 1 ölçüm cihazı değeri
F Giriş 1 darbe ağırlığı

G Giriş 2'de cihaz fonksiyonu etiketi
H Giriş 2 delta darbe hesaplayıcı
I Giriş 2'ye bağlı sayaç
J Giriş 2 ölçüm cihazı değeri

sunumu

K Giriş 2 darbe ağırlığı
L Her cihaz ile ilgili davranış kontrolü sağlar

G Sıfırlama konfigürasyonu düğmesi
H Kanal durumu ve değerleri

Gerekli ortamlarda test

L

G

Test raporu

B
A

A

Her bir Acti 9 Smartlink haberleşme ve fonksiyon durumu yazılım kullanılarak test
edilebilir.
Projelerde sözleşme belgesi olarak kullanılabilecek herhangi bir rapor otomatik
olarak oluşturulabilir.

B

Kontrol testi
Kullanıcı, kontrol edilebilen her kanal için (örn. röleye bağlı olanlar) yazılımın çıkışa
AÇIK - KAPALI sinyali oluşturmasını sağlar. Sonuç, fiziksel olarak gözlemlenebilir ve
Test raporunda kaydedilebilir.
A Acti 9 Smartlink Ethernet

(Modbus Master).

B İkili RJ45 soketleri 1 ile

Ethernet kablosu.

58

İzleme testi
Kullanıcı, izlenebilen her kanal için (örn. devre kesiciye bağlı olanlar) devre kesici
üzerinde açık/kapalı/açma komutlarını etkinleştirir. Sonuç, Test sayfasında
görüntülenir ve Test raporunda kaydedilir.

A Acti 9 Smartlink Modbus (slave)
B Modbus SL için USB-RS 485

dönüştürücü kablo (ref. A9XCATM1)
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Ticari referanslar dizini

ile Akıllı Pano mimarisi
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'Ölç' fonksiyonları için ölçüm
cihazlarına ve yardımcı
donanımlara genel bakış

Ticari referanslar dizini

Ticari referanslar dizini

Enerji ölçüm cihazları
Tip

Serisi

Darbe çıkışı

Ürün

Modbus

iEM2000T, iEM2010

iME1zr

iEM3110, iEM3210

Darbe çıkışı

Çok kanallı Ethernet
sayımı

Ticari ref.

Com'X 200 Ethernet veri kaydedici

EBX200

IFE arabirimi + gateway

LV434011

Acti 9 Smartlink Ethernet

A9XMEA08

Arabirimler

iEM315x, iEM325x, iEM335x

Modbus

Adet

Arabirimler + gatewayler

Çok amaçlı ölçüm cihazları
Tip

Açıklama

Alarm Ethernet

Acti 9 Smartlink Modbus

A9XMSB11

IFM

TRV00210

IFE arabirimi

LV434010

I/O modülü
LV434063

I/O

Ekranlar

Serisi

PM200P

EM4800

ION6200

PM3000

PM5350

PM800

ION7300

FDM128 Ethernet pano ekranı

LV434128

FDM121 pano ekranı

TRV00121

Com'X200 Aksesuarları

Dahili güç ölçüm cihazları bulunan devre
kesiciler

Smartlink bağlantısı için yardımcı Acti 9 donanımları
Tip

Devre kesici izleme

Aktüatör izleme ve uzaktan kumanda

Serisi

GPRS Modem

EBXA-GPRS

Havai GPRS modem

EBXA-ANT-5M

Wi-Fi USB modem

EBXA-USB-WIFI

Acti 9 Smartlink Aksesuarları
USB kablo bağlantısı / Modbus
Prefabrike kablolar 2 konnektör

Serisi
Compact NSX +
Micrologic E

iOF+SD24 OF+SD24

iATL 24

iACT 24

RCA iC60

Masterpact + Micrologic
E, H, P

Uyumlu sayaçlar, güç ölçüm cihazları (eski serileri)
ME1Zr, ME3zr, ME4zr, PM9p, PM200p, EN40 P

1

A9XCATM1

Kısa: 100 mm

6

A9XCAS06

Orta boy: 160 mm

6

A9XCAM06

Uzun: 870 mm

6

A9XCAL06

Prefabrike kablolar 1 konnektör

Uzun: 870 mm

6

A9XCAU06

Konnektörler

5 pimli konnektörler (Ti24)

12

A9XC2412

Montaj seti

DIN rayı (4 ayaklı, 4 kablo halkalı, 4
adaptörlü)

1

A9XMFA04

Linergy FM 200 A (4 adaptörlü)

1

A9XM2B04

Linergy FM 80 A için kilit (2 klips)

1

A9XMLA02

Yedek parçalar

Darbe sayaçları

Acti 9 Smartlink testi için

Acti 9 bileşenleri için bağlantı adaptörleri
iACT24

Güç ölçüm cihazları – Modbus değişim protokolü

iATL24

PM9c, PM500 serisi, PM700 serisi, PM1200, EM6400 serisi

iOF+SD24
OF+SD24

iCT kontaktörleri için düşük seviyeli kontrol
ve yardımcı gösterge donanımı
iTL darbe rölesi için düşük seviyeli kontrol
ve yardımcı gösterge donanımı
iC60, iID, ARA, RCA, iSWNA için düşük
seviyeli yardımcı gösterge donanımı
C60, C120, DPN, RCCB/ID, C60H-DC için
düşük seviyeli yardımcı gösterge donanımı

A9C15924
A9C15424
A9A26897
A9N26899

Diğer cihazlar
Analog sensörler
RTD (Pt100, Pt1000)
4...20 mA sensör
0...10 V sensör
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Modbus serisi / TCP/IP Modbus ağ geçitleri
EGX100 - EGX300
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Test Edilmiş, Onaylanmış, Belgelenmiş
Akıllı Pano mimarisi (TVD)
Performans laboratuarlarında uzmanlar tarafından olası tüm konfigürasyonlarda

test edilmiştir

Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah.
Defne Sok. No: 3
Ataşehir / İstanbul
Tel: +90(216) 655 88 88
Faks: +90(216) 655 87 87
©2014 Schneider Electric. Her Hakkı Saklıdır. Schneider Electric ve Enerjinizle daha fazlası, Magelis, Prisma Plus, Schneider Electric Industries SAS veya bağlı şirketlerine ait
ticari markalardır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
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Cihazların tam fonksiyonel uyumlulukları onaylanmıştır.
Önceden tanımlanmış CAD panel tasarımları ve kablo bağlantısı şemalarının yer aldığı
kullanıcı kılavuzuyla belgelenmiştir

