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Az energiamenedzsment soha nem volt
még ennyire egyszerű
Az egyszerűen installálható Smart Panel segítségével 3 könnyű
lépésben megtakarítást valósíthat meg az épületében

Mérés
Megszakítóba beépített és
önálló mérés, valamint
működtetés

Összekapcsolás

Megtakarítás

> Kommunikációs felületek
beépített weboldalakon
keresztül

> Mérés és adat alapú energiamegtakarítási beavatkozások

> Energiafelügyeleti
rendszerhez való
csatlakozásra előkészítve

> Online hozzáférés energia
felhasználási és állapot
információkhoz

> Valós idejű felügyelet és vezérlés

A Smart Panel energiamegtakarítást eredményez!
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MÉRÉS

'Smart Panel' azt jelenti:
látható információ
A villamos védelmek csoportosításával, vezérlő és mérő
készülékekkel a kapcsolószekrény most már jelentős
és fontos adatforrás a helyszínen helyi kijelzőkön vagy
kommunikációs hálózaton keresztül.
FELHŐ

Összekapcsolás

… csatlakozásra kész
a szakvélemény elkészítéséhez
A Smart Panel megbízható, könnyen installálható és
használható Ethernet és Modbus interfészeket, LCD kijelzőket
tartalmaz, az Enerlin’X kommunikációs rendszer részeként.
Az információ biztonságosan vihető át
a leghatékonyabb hálózatokon keresztül:
• Modbus SL a kapcsolószekrény belsejében
a készülékek között
• Ethernet kábelen vagy WiFi-n keresztül az épületen belül és
a számítógépek csatlakoztatásához
• Ethernet DSL-en vagy GPRS-en keresztül épületek között
vagy nagyobb távolságokra.
Energiafelügyeleti szakemberek – tartózkodjanak bárhol
–, most már képesek tanácsokat adni az épületről
folyamatosan frissülő adatok alapján.

MEGTAKARÍTÁS
FELHŐ

Helyszíni valós idejű
felügyelet és vezérlés

Online energiamenedzsment
szolgáltatások

Egy Ethernetre csatlakoztatott érintőképernyőn
• láthatóvá válnak elengedhetetlen villamos információk és
a villamos hálózattal kapcsolatos riasztások,
• lehetővé válik számos készülék vezérlése (nyitás, zárás,
visszaállítás …).
Ez az érintőképernyő rendkívül népszerű valósidejű
ellenőrzésekre és vezérlésre, közvetlenül a főelosztó
kapcsolószekrény előlapján.

StruxureWare Power Monitoring Expert szoftver
• Automatizálja az adatgyűjtést egy nyitott, bővíthető
és biztonságos energiamenedzsment információs
rendszeren keresztül.

Egy PC képernyő általános böngészőjén
• láthatóvá válnak a felügyeleti eszközök Ethernet
interfészeinek beépített weboldalai,
• láthatóvá válnak riasztások, amelyek automatikus email
figyelmeztetést generálnak,
• lehetővé válik számos készülék vezérlése (nyitás, zárás,
visszaállítás stb.)

• Az adatok akciótervekbe fordíthatóak, hogy
a felhasználók folyamatában megérthessék
a létesítményük teljesítményváltozásait.
• A Power Monitoring Expert szoftver lehetővé teszi a
cégeknek a befektetéseik és teljesítményük mérését és
az értékek kommunikációját széleskörű hallgatóság felé,
érthető formában.
Az adatok megjeleníthetők kijelzőkön vagy elmenthetők
naplófájlokban, amely segítségével optimalizálható az épület
energiafelhasználása.
Ilyen módon például megfigyelhetőek az épületautomatizációban beállított időzítések, automatizált eszközök vagy
hőmérséklet beállítások változtatásainak hatásai.
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Minden mérési adat elérhető Etherneten keresztül

Hagyományos
mérési eszközöktől …
A panelműszerek a valóság alapvető nézetét
mutatják csak meg.
Ez a megoldás manapság elavult és alkalmatlan,
mivel fejlett műszerfalak szükségesek az
energiahatékonyság optimalizálására.

… a becsatlakoztatott
mérésig
A fejlett műszerfalakat a Schneider Electric
Power Monitoring Expert szoftver szolgáltatása
nyújtja. A cél elérése érdekében az épület minden
elosztószekrényében folyamatosan gyűjtjük a
fogyasztással, az áramkörök védelmi állapotával
és a berendezések tevékenységével kapcsolatos
adatokat.
Manapság az Ethernet a legmegfelelőbb fizikai
közeg nagy mennyiségű adat szállításához
villamos rendszerek és helyi kijelzők vagy távoli
szerverek között.

Így az "IP-re csatlakoztatott" villamos
elosztó szekrények kulcsszereplővé
válnak az energiamenedzsment
fejlődésében és a folyamatos
energiaellátásban.
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Ethernetre csatlakoztatott
kapcsolószekrények

Ethernet:
> Épületekben széles körben használt, könnyű
vezetékezés
Az Ethernet hálózat széles körben alkalmazott módszer a több
felhasználós rendszerekben egy épületen belül. Egy egyszerű RJ45
csatlakozóval bármelyik kapcsolószekrény beköthető a hálózatba.

> Vezeték nélküli lehetőség WiFi-vel
Ez az opció is elérhető épületekben, a technikusok működtetés és
karbantartás közben használhatják.

> Elérhető bármely számítógépről vagy Ethernet FDM128
kijelzőről
• Számítógép: egy általános Internet böngészővel megjeleníthető,
• FDM128: szekrény előlapra szerelt vagy az épület bármely pontjára
felszerelt kijelzőn is elérhető.

Az Ethernet "Smart Grid" képessé
teszi a kapcsolószekrényt
Új energiamenedzsment
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> Generációs kölcsönhatások - Fogyasztás
A Smart Grid alapelv finom kölcsönhatásokat
hoz létre fogyasztók és az őket ellátó és elosztó
energiatermelő eszközök között. Ezek a kölcsön
hatások valós időben (ez új jelenség) kisimítják
a terhelést úgy, hogy teherledobó parancsokkal
elveszik a betáplálást a nem kritikus leágazásoktól.
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> Internet csatlakozás
Az Internetre kapcsolt kapcsolószekrények
és az elosztó központok lehetővé teszik az új
energiamenedzsment stratégia fejlődését.
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Enerlin'X digitális rendszer
A megszakítók és beavatkozók állapotainak összegyűjtésével,
valamint a villamos mérések és megszámolt értékek megjelenítésével az Enerlin’X rendszer egyszerű és megbízható
kapcsolatot teremt LCD kijelzőkhöz és professzionális
weboldalakhoz.
Enerlin’X
Átjárók, interfészek és kijelzők állnak
rendelkezésre, hogy az Ethernetre
csatlakoztatott kapcsolószekrény
valósággá váljon.

Mivel az Enerlin’X alapvető
és fejlett adatokat gyűjt, ezért
lehetőség van világos és
lényegretörő információkat
tartalmazó műszerfalak
készítésére. A mérések és
trendek tiszta megjelenítése
nyújt lehetőséget a hatékony
energiamenedzsment
számára a megtakarítások
eléréséhez.
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Számos tesztet végeztünk laboratóriumainkban,
hogy biztosak lehessünk az Enerlin'X
architektúrák minőségében.
Egy képekkel illusztrált műszaki segédlet írja
le lépésről lépésre az Enerlin’X elemek Prisma
szekrénybe való beépítésének módját. Kábelezési
szempontokat részletezünk annak érdekében,
hogy minimalizáljuk a kommunikációs jelekre ható
villamos zavarok hatásait.

Smart Panel digitalizált
kapcsolószekrény szerelési
útmutató.

Az Enerlin’X rendszert professzionális felhasználók
igényei inspirálták:
> okos komponensben koncentrált funkciók
(pl.: Acti 9 Smartlink)
> hibamentes kábelezés,
gyors össze- és szétcsatlakoztatás
> helymegtakarítás a szekrényben

Az Enerlin’X átjárók beépített weboldalai
leegyszerűsítik és intuitívvá teszik a konfigurációt
és beállítást.

Precíz és jól elrendezett
projekt dokumentáció
készül automatikusan
karbantartási és jövőbeni
fejlesztési céllal. További
weboldalak állnak
rendelkezésre egyszerű és
valós idejű megjelenítésre,
vezérlésre.
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Világítás

10

HVAC

Hasznosítás,
karbantartás

Alkalmazási példák

Bankfiókok energiafelügyelete

A bankcsoport megjeleníteni és csökkenti akarja a villamos
energia fogyasztását. Továbbá műszerfalakra van szüksége a
napi folyamatos követéshez, amely elérhető egy számítógépen
a központból és a bankfiókokból egyaránt.

Specifikáció
Nem minden kirendeltség és bankfiók rendelkezik azonos
jellemzőkkel, tekintettel földrajzi helyzetükre, az épületük hő
tényezőjére és a helyi aktivitásukra, ezért 3 bankfiók csoportot
hozunk létre a különbségek megfigyelésére. Minden bankfiókot
kihívás elé állítjuk a csoportjukban a fogyasztásuk alapján,
de egy elfogadható szolgáltatás minőséget meg kell őrizniük
(komfort biztosítása nappal). A bankfiókvezetők javaslatokat
fognak kapni a fogyasztásuk csökkentésére vonatkozóan
abban az esetben, ha bármilyen rendellenességet lehet
felfedezni.
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Néhány fontosabb tulajdonság bevezetésére van
szükség:
>> Napi fogyasztásmérés minden bankfiókban;
>> Fogyasztás lebontása nagyobb felhasználókra
(teljes, HVAC, világítás és egyéb felhasználók);
>> Összefüggés az időjárási feltételek és
az épületek hőmérséklete között;
>> Központosított, naplózott adattárolás;
>> Megfelelő és a bankfiókok által testre szabható
napi műszerfalak biztosítása.

Világítás
egy tipikus bankfiókban

Álláspont: gazdaságos felhasználás, az előírásoknak megfelelő komfort megőrzése mellett

Tervezési elgondolások
Épület
elgondolás
Támogassuk
a természetes
fény alkalmazását.

Világítási
technológia
Használjunk kisteljesítményű fényforrásokat:
fénycső, LED.

Épület
elgondolás
Biztosítsunk megfelelő
hőszigetelést.

Épület
automatizáció
Alakítsunk ki több világítási zónát egyedi
automatizációval, a jelenléttől, a megvilágítástól,
az időbeosztástól stb. függően.

HVAC
egy tipikus bankfiókban

Épület
automatizáció
Alakítsunk ki több zónát, egyedi hőmérsékletszabályozással. A felhasználók maximum ±3°C-ot
állíthatnak és a befújás megáll az ablakok kinyitásakor.

A funkciók megvalósíthatók

egy Smart Panel
segítségével
+ online energiaszolgáltatással

1 | MÉRÉS
Világítás fogyasztásának mérése
A világítási áramkörök
fogyasztását teljesítménymérők végzik.

KWH

2 | ÖSSZEKAPCSOLÁS
Összegyűjtés,
küldés
A mérési adatokat
egy specializált energia
adatszerverre
továbbítjuk megjelenítésre. A mérők
Ethernet hálózaton
keresztül küldik az
adatokat.

3 | MEGTAKARÍTÁS
Megmért adatok
megjelenítése
Követés és elemzés
A trendek követése és
elemzése annak érdekében történik, hogy
optimalizálni lehessen
a világítás felhasználását. Ethernet LCD kijelző és böngésző egy
számítógépen mutatja
az értékeket, trendeket
és továbbiakat.

Felhő
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Bankfiókok energiafelügyelete

Megtakarítás
A megtakarítás szempontjából a legfontosabb, hogy megbízható fogyasztás adatokat
kapjunk.
Minden bankfiók adatait egy Schneider Electric
szoftver gyűjti.
A menedzserek rendszeres időközönként
kidolgozott műszerfalakat kapnak az elért
energiahatékonyságról.
A Schneider Electric szoftveréről elérhető online
szolgáltatás egy több helyszínnel rendelkező cég
felügyeletére kialakított megoldás. A helyszínek
közötti távolság többé nem probléma, mivel egy
szerződésben megoldható a szolgáltatás.

Ez a választás hozzáférést ad a menedzsereknek minden műszerfalhoz, beleértve azok
testre szabását is.
A bankfiókvezetők hozzáférnek az egyszerűsített
műszerfalakhoz, amelyek a helyi teljesítményeket mutatják, valamint a teljes bankhálózatban
elfoglalt helyezésüket.
A hozzáférés egy számítógépen megtalálható
Internet böngészővel történik, azonosító és jelszó
megadása után.

Ez a műszerfal egy bankfiók HVAC teljesítményét mutatja be.
3 szempontot figyel: elért HVAC fogyasztás, hőmérséklet, teljesítmény
a célhoz viszonyítva.
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Ethernet
Modbus
Vezeték

Enerlin’X konfiguráció egy bankfiókban
Internet

Com’X 200
energiaszerver

Hőmérsékletmérők
et

Acti 9 Smartlink Ethern

iEM3250
iCT
iACT 24

iEM2000T

iC60
iOF+SD24

iEM3250

Reflex iC60

Irodavilágítás, kereskedelmi rész

UPS betáplálás:

Légkondicionálás/fűtés:

világítás:

Megjelenítés

Megjelenítés, vezérlés és mérés

Betáplálás mérés

Megjelenítés, vezérlés és mérés.

Világítás: 2 világítási zóna. Relék kézi vezérléssel, megjelenítéssel és iACT24
segédérintkezős vezérléssel. Egy iEM2000 impulzusjeladóval rendelkező mérő végzi
a világítási áramkörök mérését zónánként.

FELHŐ

UPS: a fő betáplálási megszakító megfigyelése. Az UPS riasztási kimenet szintén
beköthető (ebben a konfigurációban ez nem található meg) a megjelenítésbe.
Egy riasztást küld a rendszer kikapcsolás esetén (vagy UPS hiba esetén).
Légkondicionálás / fűtés: a betáplálást egy távműködtetésű megszakító biztosítja a
bankfiók nyitvatartási rendjének megfelelően.
A bankfiók teljes fogyasztása: egy iEM3250 3 fázisú Modbus fogyasztásmérővel.
Smartlink Ethernet biztosítja:
>> világítási áramkörök és kritikus megszakítók állapotfigyelését,
>> világítási zónák és légkondicionálás / fűtés vezérlését,
>> fogyasztás impulzusok számlálását,
>> kommunikációt a Com’X 200 energiaszerverrel és a lehetséges
épületautomatizációs kontrollerrel (időzítés).
Com’X 200 biztosítja:
>> hőmérsékletmérők bevonását,
>> adatrögzítést, naplózást (érzékelők + Smartlink),
>> weboldalak előállítását,
>> GPRS kommunikációt a hálózattal.
A helyben előállított web oldalak megtekinthetők egy egyszerű számítógépes
böngészőben. A szerver gyűjti a fogyasztás adatokat a központi felügyeleti
műszerfalakon történő megjelenítéshez.

Az energia adatok megosztott eléréséhez
a ’Felhő alapú számítástechnika’ biztosít
lehetőséget.
 inden kapcsolószekrény adatait weben kereszM
tül el kell juttatni és tárolni kell egy vagy több távoli
elérésű, biztonságos szerveren (’Felhő’).
Az adatokat a Schneider Electric Power Monitoring
Expert szoftvere dolgozza fel: fogyasztási eredmények, költségek, megtakarítások műszerfalakon.
Ezek a műszerfalak megjeleníthetők egy Internetre
kapcsolt számítógépen megfelelő engedélyezett
azonosítás után.
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Hotelek energiafelügyelete, vagyonkezelése és karbantartása

A hotel vezetőjének
elvárásai:
>> Komfortérzés megőrzése
előre tervezett karbantartásokkal
>> A kritikus berendezéseken keletkező problémák
okozta kényelmetlenségek minimalizálása
>> Villamos fogyasztás,
elfogyasztott folyadék
mennyiségek és ezek változásának mérése
>> A fogyasztás optimalizálása megfelelőbb berendezések használatával.
A vezető egy energia
műszerfalat akar a számítógépén, illetve riportokat
szeretne szerkeszteni rendszeresen.
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Specifikáció
A rendszernek képesnek kell lennie
érzékelni és jelenteni a problémákat
a kritikus berendezéseken:
>> tűzjelző rendszer,
>> HVAC berendezés,
>> vízmelegítők,
>> megszakítók (betáplálás).

Megjelenítendő műszerfalak:
>> villamos energia fogyasztása,
változás,
>> folyadékok, gázok fogyasztása,
változás,
>> kültéri hőmérséklet, változás.

A riasztásokat hangjelzéssel és helyszínmegjelöléssel kell megjeleníteni a képernyőn. Mérendő fogyasztások:
Riasztás kell érkezzen akkor is, amikor rend- >> villamos energia,
szeres karbantartást igényel egy berendezés. >> teljes,
>> HVAC,
>> világítás,
Folyadékok, gázok mennyisége:
>> szobák, szintek,
>> gáz,
>> vízmelegítők,
>> meleg víz,
>> főző, sütő és edénymosogató gépek.
>> hideg víz.

Hasznosítás,
karbantartás
egy hotelben

Álláspont: tárjuk fel a hibákat, őrizzük meg a folyamatos energiaellátást

Tervezési elgondolások
Épület
automatizáció

Technológia
Válasszunk olyan
berendezéseket, amelyek
képesek riasztást adni
egy kimeneten.

Jelenítsük meg az elérhető
riasztási kimeneteket.

A funkciók megvalósíthatók

egy Smart Panel
segítségével
+ helyi kijelzővel

1 | MÉRÉS
Működési riasztások
Kioldás jelzés megszakítókról, hibajelzés
tűzjelző rendszerről,
vízmelegítőről,
légkezelő és hűtő
berendezésről.
Karbantartási
riasztások
Légkezelő működtetési
időtartam (szűrőcsere).

2 | ÖSSZEKAPCSOLÁS
A riasztásokat
Ethernet hálózaton
keresztül lehet
átvinni
A Com’X 200
energiaszerver küldi
át a riasztásokat
és a kapcsolódó
információkat a hotel
Ethernet hálózatán
keresztül.

3 | MEGTAKARÍTÁS

Riasztások és
kapcsolódó információk megjelenítése
Egy LCD érintőképernyő jeleníti meg a
weboldalakat riasztásokkal és segítő oldalakkal. Ezek az oldalak
megtekinthetők egy
számítógépen is, amely
a hotel kommunikációs
hálózatára van kötve
és megfelelő jogosultságokkal rendelkezik.

17

Állapot: ellenőrizzük
a hibamentes működést,
őrizzük meg a berendezések energiahatékonyságát minden időjárási
körülmény alatt.

Állapot: őrizzük meg
a szobák energiahatékonyságát, mérjük
meg a kis fogyasztású
berendezéseken nyert
megtakarításokat.

Állapot: kerüljük el
a pazarlást, optimalizáljuk a felhasználást,
őrizzük meg a vendégek komfortját.

A funkciók megvalósíthatók

egy Smart Panel
segítségével
+ helyi kijelzővel

Épület
elgondolás

Épület
automatizáció

Biztosítunk megfelelő
hőszigetelést és
légszigetelést.

Ellenőrizzük a teljes hibamentes
működést, hangoljuk finomra
a hőszabályzó rendszert.

Technológia
Alkalmazzunk energiahatékony vízmelegítő- és
edénymosogató berendezéseket, vízfogyasztás csökkentő
tusolófejeket, két öblítéssel
rendelkező toaletteket stb.

1 | MÉRÉS

2 | ÖSSZEKAPCSOLÁS

Mérés felhasználásonként: teljes szoba
fogyasztás, légkezelő, hűtés fogyasztás
Fogyasztásmérőkről
Víz- és gázmennyiség
fogyasztás
Víz és gáz mérőórákról
Kültéri hőmérséklet
mérés rögzítése
0-10 V hőmérséklet
érzékelőről
kWh

C°

m3
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energia
fogyasztás

Használjunk kis fogyasztású
mini bárt, TV berendezéseket,
LED világítást.

Optimalizáljuk a meleg
víz csőhálózat hosszát.

fogyasztás

Vendégszoba

Technológia

Épület
elgondolás

Légkezelő
egység + Hűtő

Meleg víz,
hideg víz,
gáz

3 | MEGTAKARÍTÁS

A megmért adatok
átvitele Ethernet
hálózaton

A fontos adatok
és hőmérséklet
megjelenítése

Com’X 200 energiaszerver összegyűjti és
eltárolja az adatokat.

A weboldalak elérhetőek egy dedikált LCD
érintőképernyőn és
bármely olyan számítógépen, amely a hotel
hálózatára van csatlakoztatva és megfelelő
hozzáféréssel rendelkezik.

Az átvitel Ethernet porton keresztül történik a
hotel kommunikációs
hálózata felé.

Hotel alkalmazás: Enerlin’X konfiguráció egy hotelben
ekrény

tó sz
Kisfeszültségű főelosz

Com’X 200
energiaszerver

3. emeleti
szobák
hőmérséklet

Hűtő

Kisfeszültségű
főelosztó szekrény,
leágazások
csoportosítása
>> Fő betáplálás
>> Szoba betáplálás
áramkörök
(szintenként
csoportosítva)
>> HVAC áramkörök
védelme
>> Világítási áram
körök védelme
>> Egyéb áramkörök
védelme
>> Konyha betáplálás

Légkezelő
A Com’X 200 energiaszerver
összegyűjti a jeleket a
kültéri hőmérsékletmérőből,
valamint az adatokat a

Világítás

1. emeleti
szobák

2. emeleti
szobák

fogyasztásmérőkből és
a betáplálási áramkörök
állapotjelzőiből, továbbá
begyűjti a villamos adatokat a
Compact NSX megszakítóból
(a Micrologic kioldóegységen
keresztül).
Az Acti 9 Smartlink Modbus

Ethernet
Modbus
ULP
vezeték

összegyűjti a jeleket a
különböző moduláris

Kisfeszültségű alelosztó

Edénymosogató
berendezés

szekrény

készülékekből.

Kisfeszültségű
alelosztó szekrény,
leágazások
csoportosítása

Sütő és főző
berendezések

>> Konyha
megszakító
áramkörök
>> Vízmelegítő
megszakító
áramkörök
Az Acti 9 Smartlink Ethernet
összegyűjti a gáz- és víz
mérőórák impulzusjeleit,
valamint a különböző

Gázmérő óra

moduláris készülékek
állapotait.

leg víz
Hideg 1. meleg 2. me
víz
víz
Vízmérő óra

A Modbus hálózat alkalmas

Műszaki szoba

villamos fogyasztásmérő
készülékekből összegyűjtött
adatok átvitelére.
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Smart Panel tervezése

Hasznos információforrások helye
a kapcsolószekrényben

Masterpact 1 , Compact 2 ,
megszakítók
Segédérintkezők jelzik a megszakítók állapotát.
Beépített mérőérzékelők villamos értékeket mérnek.
A beépített Micrologic védelmi kioldóegység felügyeli
az állapotérzékelőket és a mérőérzékelőket.

1

Az IFE interfész + átjáró által készített beépített weboldalak

Villamos értékek és megszakító állapotok megjelenítése
Basic Readings: Micrologic H (Arch 1) (Micrologic H)
Load Current (A)

Power

Parameter

Voltage LL

Minimum

Breaker Status

Voltage LN

Present

Maximum

Open

Karbantartási információk
Micrologic H (Arch 1) (Micrologic H)
Breaker operation Counters
Counters

Value

Total number of indication contacts (OF) operation

54

Indication contacts (OF) operation since last reset

54

Trip indication contact (SD) operation

---

Fault trip indication contact (SDE) operation

78

Breaker operation Counters
Counters
Contact wear indicator

Value
--- %

Cradle Counters
Counters

22

Value

Cradle connected

62

Cradle disconnected

20

Cradle test

7

2

Kismegszakítók, távműködtetésű kismegszakítók (Reflex), működtetők
(relék, impulzus relék) 1
Segédérintkezők jelzik a kismegszakítók állapotát. A működtetők és
a távműködtetésű kismegszakítók speciális bemenettel rendelkeznek
a távműködtetés érdekében.

Acti 9 Smartlink Ethernet által készített beépített weboldalak
Digital Channels
NAME

2

1

STATUS

CONTROL

PRODUCT

LABEL

Lighting 1.1

OF+SD24

L1.1

Lighting 1.2

OF+SD24

L1.2

Lighting 2.1

OF+SD24

L2.1

Lighting 2.2

OF+SD24

L2.2

Lighting 2.3

OF+SD24

L2.3

Ventilation 1

OF+SD24

V1

2

Fogyasztásmérők 2
Kontaktus-kimenet küldi az impulzusjeleket minden elfogyasztott Wh után.

2

Acti 9 Smartlink Ethernet által készített beépített weboldalak

Fogyasztásmérők megjelenítése
Pulse Meters
NAME

PRODUCT

LABEL

Lighting 1

VALUE
1276 kWh

iEM2000T

L1

Lighting 2

5413 kWh

iEM2000T

L2

Analóg érzékelők 3
A kültéri hőmérséklet érzékelők 0-10 V jelet szolgáltatnak.

3

Acti 9 Smartlink Ethernet által készített beépített weboldalak

Analóg érzékelők megjelenítése
Analog Channels
NAME
Outside temperature

VALUE
18°C

PRODUCT

LABEL

Crouzet 89750150

Text 1
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Masterpact , Compact NS
Mérés és összekapcsolás:
megszakítók állapota és villamos értékek
Elérhető információk és funkciók

Micrologic A Micrologic E

Elérhető funkciók
Állapot
ON/OFF (O/F)
Felhúzott rugó CH
Bekapcsolásra kész
Hibakioldás SDE
Bekocsizott / kikocsizott / teszt pozíció CE/CD/CT
(csak I/O modullal)
Vezérlés
MX1 nyitás
XF zárás
Mérések
Pillanatértékek
Átlagértékek
Maximum értékek/ minimum értékek
Fogyasztásmérés
Áram és teljesítmény átlagértékek
Villamos energia minőség
Működési segítség
Védelmi és riasztási beállítások
Historikus adatok
Időbélyeggel ellátott események
Karbantartási jelzések

Micrologic P

Micrologic H*

Micrologic típus
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
E
E
E
E

P
P
P
P
P

H
H
H
H
H
H

P
P
P
P

H
H
H
H

A

E
A

E

* Micrologic H: csak Masterpacthoz

Beépített kioldóegység és kommunikációs modul
Micrologic kioldóegység
Minden Masterpact megszakító Micrologic
kioldóegységgel kerül felszerelésre. Ezt az
állítható kioldóegységet arra tervezték, hogy
a terhelésoldalt figyelje és szükség esetén a
megszakítót kikapcsolja. Riasztásokat is be lehet
rajta állítani távjelzésekhez. Villamos méréseket,
működési és karbantartási információkat is képes
szolgáltatni helyi kijelzőre vagy távoli felügyeleti
rendszerbe.
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BCM ULP
kommunikációs modul
Ez a modul ULP kommunikációs
portot tesz hozzá a Micrologic
védelemhez, így lehetőség van
megjeleníteni a mért adatokat és
vezérelni a megszakítót Modbus
vagy Ethernet hálózatokon távoli
felügyeleten keresztül.

Enerlin’X funkciók
Rögzített Masterpact megszakító
Ethernet

Kikocsizható Masterpact megszakító

Modbus

Modbus

Ethernet

BCM ULP
OF, SDE…
mikrokapcsolók

24VDC
24VDC

COM csatlakozó blokk
(E1 … E6)

ETH2
2

ETH2

ETH

ETH1

1

ETH

2

ETH

ETH1

1

ETH

J

I
tory

(fac
.YY.ZZ

tory

(fac
.YY.ZZ

0/ACT
/10-10
1 LK
ETH
0/ACT
/10-10
2 LK
tus
ETH
e Sta
Modul

IFE

IFE_XX

IFE

MX1 és XF
kommunikációs
feszültség kioldók

set)

0/ACT

/10-10
1 LK
0/ACT
/10-10
2 LK
tus
ETH
e Sta
Modul
tus
rk Sta
Netwo
ETH

tus

rk Sta
Netwo

s-SL

J

I

set)

IFE_XX

Modbu

s-SL

CE, CD és CT érintkezők

Modbu

11

LV4340

11

LV4340

Micrologic kioldóegység
Megszakító ULP vezeték
vagy

I/O modul

vagy

IFE átjáró modul
ULP rendszer
ULP rendszer

C

I1

I2

C

I3

I5

I4

C

I3

I2

C

I1

I4

ULP vezeték

I6

C

I5

IFM modul

I6

C

+
24VDC

A1
O1
O2
O3

I1
I2
I3
I4
I5
I6

APP

dule

IO Mo

K

G

O3
O2
O1
13

23

33

A1
T2

T1
34
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14

H

D
C

G

MX1
XF

CT
CD CE

B

A

OF
SD
SDE
PF
CH

C

MX1 - XF

E

D

B
OF
SDE
PF
CH

A

F

F

ULP rendszer egy gyors
kommunikációs kapcsolat
a megszakító felügyeletére
és vezérlésére.
RS485 fizikai kapcsolatra
épül, maximum 5 méter
hosszú vezetékkel.
6 előre vezetékezett kábel
rendelhető, különböző
hosszúságokban.

IFE interfész:
ULP - Ethernet
átjáró modul.
IP címet ad bármely
megszakítónak, amely
ULP porttal rendelkezik.
Az IFE interfész minden
elérhető adatot továbbít
a megszakítóból Ethernet
kompatibilis kijelzőre
(FDM128), számítógépes
böngészőre vagy egy
Ethernet átjáróra. IFE
interfész + átjáró típus
beépített weboldalakkal
rendelkezik.

IFM: ULP - Modbus
interfész modul
Az IFM interfész minden
elérhető adatot továbbít
a megszakítóból Modbus
hálózaton keresztül.
IFM Modbus slave-ként
működik, amely Modbus
master számára szolgáltat
adatokat (IFE interfész
+ átjáró, Acti 9 Smartlink
Ethernet vagy
Com’X 200).

I/O: I/O modul
Az I/O modul ULP porttal
rendelkező megszakítókat szolgál ki. Biztosítja a
megszakító kocsi állapot
megjelenítését a CE, CD,
CT érintkezőknek megfelelően és megszakítót
lehet vele vezérelni különböző alkalmazásokban
(világítás vagy terhelés
vezérlés, hűtő rendszerek,
impulzusjeladós mérők
adatgyűjtése...).
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Compact NSX
Mérés és összekapcsolás: megszakító állapot
és villamos értékek
Elérhető információk és funkciók

Micrologic kioldóegységek 3 és 4 pólusú Compact megszakítókhoz

Elérhető funkciók

Micrologic típus

Állapot
ON/OFF (O/F)

A

E

Hibakioldás SDE

A

E

Bekocsizott / kikocsizott / teszt pozíció CE/CD/CT
(csak I/O modullal)

A

E

Nyitás

A

E

Zárás

A

E

A

E

Vezérlés

Mérések
Pillanatértékek
Átlagértékek
Maximum értékek/ minimum értékek

E
A

E

Fogyasztásmérés

E

Áram és teljesítmény átlagértékek

E

Villamos energia minőség

E

Működési segítség
Védelmi és riasztási beállítások

A

E

Historikus adatok

A

E

Időbélyeggel ellátott események

A

E

Karbantartási jelzések

A

E

Beépített kioldóegység és kommunikációs modul
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Micrologic kioldóegység

BSCM modul

Minden Compact megszakító Micrologic kioldó
egységgel kerül felszerelésre. Ezt az állítható
kioldóegységet arra tervezték, hogy a terhelésoldalt figyelje és szükség esetén a megszakítót
kikapcsolja. Riasztásokat is be lehet rajta állítani
távjelzésekhez. Villamos méréseket, működési és
karbantartási információkat is képes szolgáltatni
helyi kijelzőre vagy távoli felügyeleti rendszerbe.

Ez a modul ULP
kommunikációs portot
tesz hozzá a Micrologic
védelemhez, így lehetőség
van megjeleníteni a mért
adatokat és vezérelni a
megszakítót Modbus vagy
Ethernet hálózatokon
és távoli felügyeleten
keresztül.

Enerlin’X funkciók
Rögzített Compact megszakító

Kikocsizható Compact megszakító
Belső csatlakozóblokk
NSX vezetékkel való
kommunikációhoz
BSCM modul
Micrologic kioldóegység
NSX vezeték
I/O modul
IFE interfész modul
IFM modul
ULP vezeték

vagy

vagy

rendszer

rendszer

ULP rendszer egy gyors
kommunikációs kapcsolat
a megszakító felügyeletére
és vezérlésére.
RS485 fizikai kapcsolatra
épül, maximum 5 méter
hosszú vezetékkel.
6 előre vezetékezett kábel
rendelhető különböző
hosszúságokban.

IFE interfész:
ULP - Ethernet átjáró
modul.
IP címet ad bármely
megszakítónak, amely
ULP porttal rendelkezik.
Az IFE interfész minden
elérhető adatot továbbít
a megszakítóból Ethernet
kompatibilis kijelzőre
(FDM128), számítógépes
böngészőre vagy egy
Ethernet átjáróra. IFE
interfész + átjáró típus
beépített weboldalakkal
rendelkezik.

IFM: ULP - Modbus
interfész modul
Az IFM interfész minden
elérhető adatot továbbít
a megszakítóból Modbus
hálózaton keresztül.
IFM Modbus slave-ként
működik, amely Modbus
master számára szolgáltat
adatokat (IFE interfész
+ átjáró, Acti 9 Smartlink
Ethernet vagy
Com’X 200).

I/O: I/O modul
Az I/O modul ULP porttal
rendelkező megszakítókat
szolgál ki. Biztosítja a
megszakító kocsi állapot
megjelenítését a CE,
CD, CT érintkezőknek
megfelelően és
megszakítót lehet vele
vezérelni különböző
alkalmazásokban
(világítás vagy terhelés
vezérlés, hűtő rendszerek,
impulzusjeladós mérők
adatgyűjtése...).
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Acti 9
Mérés és összekapcsolás: készülékek állapota,
villamos értékek és impulzusszámlálás
Elérhető információk és funkciók
Elérhető funkciók

Megsza
kító

Reflex

Impulzus- Impulzus- Analog
relé
számláló érzékelő

Állapot
Nyitva/zárva
Hibakioldás SDE
Vezérlés
Nyitás
Zárás
Mérések
Impulzusszámláló (kWh, m3, …)
Analóg értékek
(hőmérséklet, CO2,…)
Karbantartás jelzések
Kioldások száma
Nyitás / zárás ciklusok száma
Üzemóra számláló

Kiegészítők és impulzusszámlálók

iOF+SD24, OF+SD24

iEM2000T

iEM3110

Megszakító kiegészítők

Fogyasztásmérők

>> 24 V DC gyengeáramú
érintkezők
- Megszakító nyitott /zárt
állapot
- Megszakító kioldott állapot

>> DIN sínes
>> 1 vagy 3 fázisú fogyasztásmérők

Vezérlő kiegészítők és Reflex távműködtetésű megszakító

iATL 24

iACT 24

RCA iC60

ReflexTM iC60

Impulzusrelé kiegészítő

Kontaktor kiegészítő

Megszakító távműködtető segédrelé

>> 24 V:
- Vezérlő parancs
impulzusrelének
- Nyitott / zárt Impulzusrelé
állapot
>> 230 V vezérlő parancs
impulzusrelének
- Különböző konfigurálható
helyi és távoli vezérlés

>> 24 V:
- Vezérlő parancs
kontaktornak
- Nyitott / zárt kontaktor
állapot
>> 230 V vezérlő parancs
kontaktornak
- Különböző konfigurálható
helyi és távoli vezérlés

>> Megszakító távoli
nyitása / zárása
>> Kioldás utáni távoli visszaállítás
>> 24 V DC és 230 V AC vezérlés
és megszakító állapot
>> Különböző konfigurálható helyi
és távoli vezérlés

Felügyelet és vezérlés
megszakítóban
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>> 24 V DC és 230 V AC
- Vezérlés
- Nyitott / zárt állapot
- Kioldás jelzés
>> Különböző
konfigurálható helyi
és távoli vezérlés

Enerlin’X funkciók
Ethernet

Modbus Master

et

Acti 9 Smartlink Ethern

0 -24 V DC
tápfeszültség

et

Acti 9 Smartlink Ethern
>> 7 csatorna:
t
2 bemenet / 1 kimene
ozó
tlak
csa
+24 V DC

0-10 V vagy
4-20 mA
érzékelők

iOF+SD24

iC60

iATL24

iTL

,
Acti 9 kismegszakítók
k
elé
usr
ulz
imp
cifikus
I/O csatornákon és spe
4 és
D2
+S
kiegészítőkön (iOF
érelni
vez
et
leh
iATL24) keresztül

Reflex iC60

IEM2000T

megszakítók,
Acti 9 távműködtetésű
vezérlők, és számlálók
lék, impulzuskimenettel
Reflex iC60, impulzusre
érők
rendelkező fogyasztásm

>> 1 csatlakozó
2 analóg 0-10V vagy
4-20 mA bemenettel
DC
>> 1 csatlakozó 24 V
ez
gh
tsé
zül
tápfes
ernet egy
Az Acti 9 Smartlink Eth
keresztül
Modbus master porton
yűjteni Acti 9
képes adatokat összeg
rfészből vagy
Smartlink Modbus inte
zülékekből
más Modbus slave kés
(számlálók, mérők, …).
l is
Ethernet átjáró funkcióva
rendelkezik

és felügyelni

Modbus Slave

s

Acti 9 Smartlink Modbu

Smartlink Ethernet

Smartlink vezetékek
Standard csatlakozókkal ellátott, előre
vezetékezett összekötők, amelyek gyors
és hibamentes összeköttetést biztosítanak.

>> 11 csatorna:
t
2 bemenet / 1 kimene
+24 V DC csatlakozó
>> 1 csatlakozó 24 V
tápfeszültséghez

DC

dbus
Az Acti 9 Smartlink Mo
yűjteni Acti
képes adatokat összeg
t Modbus
készülékekből, amelye
ábbít.
hálózaton keresztül tov
ködik.
Modbus slave-ként mű
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Enerlin’X átjárók és interfészek csatlakoztatása

IFE
interfész

IFE interfész
+ átjáró
Modbus Master

Ethernet átjárók

Ethernet interfészek

Com’X 200
Modbus Master

Smartlink
Ethernet
Modbus
Master

soros Modbus hálózatok
(hálózatonként egy master és több slave)

Modbus interfészek

Összekapcsolás

Switch

IFM
Modbus Slave

Smartlink
Modbus
Modbus Slave

Vagy

Mérés

I/O

Fogysztásmérők, Acti 9 kismegszakítók és működtetők stb.
PM3200
teljesítménymérő
Compact

Masterpact

Ethernet
Modbus
ULP
Vezeték

>> Ez az ábra jól mutatja a Smart Panel koncepciót meghatározó „Mérés”
és „Összekapcsolás” funkciókat.
>> Interfész: hálózati csatlakozást biztosít egy vagy több készülék (megszakítók,
kismegszakítók, mérők…) vezetékes vagy Modbus kapcsolatához.
>> Átjáró: a kommunikációt biztosítja két különböző protokollal rendelkező
hálózat között (Ethernet és Modbus).
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Példák összekötött elosztók architektúrájára
Ethernet
Modbus
ULP
Vezeték

Épület Ethernet hálózata
Switch

Switch

Switch

Switch

Switch

Switch

DSL Modem

DSL Modem

Végelosztási
elosztóberendezés

Kis épület

Főelosztó

Főelosztó:
Main switchboard

Egyetlen elosztóberendezés:
4 db Acti 9 Smartlink biztosítja a megszakítók és
működtetők felügyeleti és vezérlési funkcióját. Egy
teljesítménymérő azonos Modbus hálózatra csatlakozik,
a Compact megszakító segédérintkezőiről vezetékesen
kapcsolódik a rendszerbe.
A Modbus master, egy Acti 9 Smartlink Ethernet
készülék, ami összegyűjti az adatokat az Acti 9 Smartlink
Modbus készülékekről, és továbbítja az állapotjeleket
és mért értékeket a Com’X 200 energiaszerver
felé Etherneten keresztül. A Com’X 200 átjáróként
funkcionál, az elosztót a Felhőbe csatlakoztatja DSL
modemen keresztül.
Megjelenítés
A Power Monitoring Expert által létrehozott mérési
nézetek bármilyen számítógépről elérhetőek az
interneten keresztül.

4 db Acti 9 Smartlink biztosítja a megszakítók és
működtetők felügyeleti és vezérlési funkcióját.
A betáplálási megszakítót közvetlenül az IFE interfész
+ átjáró modullal lehet felügyelni és vezérelni - ULP
kapcsolaton keresztül. A többi megszakító IFM interfészen
csatlakozik, szintén ULP kapcsolaton keresztül.
Az Acti 9 Smartlink Modbus slave eszközök adatait az
Acti 9 Smartlink Ethernet master készülék gyűjti össze.
Az IFE interfész a következő eszközökhöz nyújt elérést:
>> az Acti 9 Smartlinkekhez Ethernet összeköttetéssel,

Közepes épület
Végelosztási
berendezések
Az Acti 9 Smartlink
Ethernet biztosítja a
kapcsolatot az elosztók
és a helyi Ethernet hálózat
között.
Ugyanaz az elv érvényesül,
mint a főelosztók
állapotainak és mért
értékeinek felügyeleténél.

>> az IFM-ekhez gyorscsatlakozókon keresztül
(Modbus)
>> a betáplálási megszakítóhoz ULP-n keresztül.
Kijelző
A helyi felügyeleti és vezérlési feladatokat egy LCD
érintőpanel (IFM128), míg ugyanezt távolról, böngészőn
keresztül egy számítógép látja el. Mindkét eszköz,
illetve az elosztók is az épület Ethernet hálózatára
csatlakoznak. Az IFE interfész és Acti 9 Smartlink
Ethernet által generált weblapok itt jelennek meg.
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Enerlin’X kommunikációs rendszer
Termék áttekintés
A TCP/IP protokoll általánossá vált elosztók, számítógépek és
kommunikációs eszközök közti kapcsolat kialakítására az épületen belül. Így
nagy mennyiségű információt lehet átvinni rövid idő alatt, és lehetővé válik a
webes szolgáltatások használata. Rendszerintegrátorok számára rengeteg
előnyt kínálnak a webes felületen elérhető konfigurációs oldalak.

Az Enerlin’X kommunikációs rendszer
hozzáférést biztosít az állapotokhoz, mért
villamos értékekhez és az eszközök
vezérléséhez TCP/IP vagy soros Modbus
kommunikációs protokoll használatával.

A soros Modbus a legelterjedtebb protokoll ipari hálózatokban. Master és
slave módban működik. Az eszközök (slave) egymás után kommunikálnak
egy átjáróval (master).

Főelosztó

H

G

G

D

G

G

H

C

F
B

A

Com'X 200
energiaszerver

óberendezés

Végelosztási eloszt

E

óberendez
4 és

Végelosztási eloszt

E

F

Ethernet
Modbus SL
ULP
Vezetékes
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Fogyasztásmérő

Az ULP protokoll gyors kapcsolatot biztosít
megszakítók felügyeletéhez és vezérléséhez

Enerlin’X kommunikációs rendszer
Termék áttekintés
Enerlin'X kommunikációs készülékek és kijelzők

A

Név

Funkció

Port

Com'X 200
(230 V AC,
24 V DC
tápfeszültség)

Energiaszerver
Ethernet átjáró
funkcióval (1)

(készülék felé) (szerver felé)
Modbus
Ethernet kabel 6
Master
+ WiFi
+ GSM / GPRS
+ Bluetooth

Com'X 510

Energiaszerver
Ethernet átjaró
funkcióval (1)
energiamenedzsmenttel
Ethernet LCD
színes
érintőképernyő

Modbus
Master

FDM121

LCD kijelző
megszakítóhoz

IFE
interfész + átjáró

2

-

EBX200

Ethernet kabel 6
+ WiFi
+ GSM / GPRS
+ Bluetooth

2

-

EBX510

-

Ethernet

-

-

-

LV434128

ULP

-

-

-

-

TRV00121

Ethernet interfész (2) Modbus
és átjáró
Master & ULP

Ethernet

-

-

-

LV434011

IFE
interfész

Ethernet interfész
megszakítóhoz

ULP

Ethernet

-

-

-

LV434010

Acti 9 Smartlink
Ethernet

Ethernet interfész
I/O funkciókkal
és átjáró
Modbus interfész
I/O funkciókkal

Modbus
Master

Ethernet

14

2

7

A9XMEA08

-

Modbus Slave 22

-

11

A9XMSB11

IFM

Modbus interfész
megszakítóhoz

ULP

Modbus Slave -

-

-

TRV00210

I/O

Kimenet / bemenet ULP
alkalmazási modul
megszakítóhoz

ULP

-

3

LV434063

FDM128

B
C
D
E
F

Bin.
Analóg Bin.
Rend.szám
bemenet bemenet kimenet

Acti 9 Smartlink
Modbus

G
H

6

(1) Átjáró: adatokat alakít- és visz át protkollok között (pl.: Modbus - Ethernet).
(2) Interfész: adatokat alakít- és visz át egy készülékről egy hálózatba (pl.: ULP - Modbus).

Üzembe helyező / karbantartó eszköz
Beépített weboldalak a Com’X 200, 510 energiaszerverekben,
IFE interfészekben és Acti 9 Smartlink Ethernet átjáróban
Standard számítógéppel és közönséges böngészővel elérhető:
bbüzembe helyezéshez
bbkommunikációs ellenőrzések
bbfunkcionális tesztelés

Plug and play üzembe helyező szoftver eszköz, amely
segítséget nyújt a berendezésgyártóknak, hogy
ellenőrizhessék a szekrények funkcionalitásait, kiszállítás előtt.

Ecoreach szoftver
Standard számítógépen futtatható szoftver a hibamentes üzembe
helyezéshez.
Időt lehet vele megtakarítani, könnyebben lehet a készülékeket kezelni és
karbantartani, a beépített és fejlett szolgáltatásoknak köszönhetően:
bbprojekt menedzsment
bbvezérlők, átjárók, … konfigurációja
bbkommunikációs hálózat tesztelése, diagnosztikai jelentések készítése
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Megtakarítás
Összekapcsolás

PB114855

Com'X 200 energiaszerver
Power Monitoring Expert

Távoli elérés

Ethernet vagy Wi-Fi
soros Modbus
Analóg / digitális I/O

Internet

Zigbee vezeték nélküli
Ethernet
vagy Wi-Fi

GPRS

ULP

Com’X 200

Zigbee
vezeték
nélküli mérő

hőmérséklet
érzékelők

Modbus mérők

Mérés

megszakítók
analóg
érzékelők
4-20 mA
vagy
0-10 V
adapterrel

vezeték
nélküli távadók

fogyasztásmérők
impulzus jeladóval

fogyasztásmérők
kismegszakítók,
működtetők, vezérlők

fogyasztásmérő

gázmérő
vízmérő

kismegszakítók,
működtetők, vezérlők

fogyasztásmérő

Legfontosabb funkciók
Adatgyűjtés
Összegyűjti és eltárolja a mérőkészülékek adatait akár 64 hozzácsatlakoztatott mérőből:
bb Ethernet TCP/IP hálózat
bb Soros Modbus hálózat (akár 32 mérő)
bb Beépített digitális és analóg bemenetek
Mérők
bb PowerLogic készülékek teljesítmény- és fogyasztásmérésre
bb Masterpact vagy Compact megszakítók védelemre és felügyeletre
bb Acti 9 védelmi készülékek, mérők, távműködtetésű kapcsolók stb.
bb Víz, levegő, gáz, villany és nyomás mérők különböző gyártóktól, amelyek impulzus jeleket képesek szolgáltatni
a szabvány szerint
bb Környezeti érzékelők, mint hőmérséklet, páratartalom, CO2, stb., amelyek analóg információt szolgáltatnak.
Adatrögzítő és tároló képesség:
bb Konfigurálható rögzítési intervallum
(minden percben, egyszer a héten stb.)
bb Több heti adattárolás, az összegyűjtött adatmennyiség függvényében.
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Com'X 200 energiaszerver
Funkciók és műszaki paraméterek
PB112041

Adatközlő
Az összegyűjtött adatokat csomagokban küldi rendszeres időközönként
egy Internet szerverre:
bbXML fájlok a StruxureWare™ szoftver felé feldolgozásra
bbCSV fájlok megtekintésre Excelben vagy átalakításra olyan programok
számára, mint a StruxureWare™ Power Monitoring Expert vagy bármilyen
más kompatibilis szoftver számára.

PB114328

Com'X 200 energiaszerver

Az adatközlő funkció 4 átviteli protokollt támogat Etherneten vagy wifi-n
keresztül:
bbHTTP,
bbHTTPS,
bbFTP,
bbSMTP.
További funkciók
Átjáró
A Com’X 200 képes elérhetővé tenni minden adatot valósidőben a hozzá
csatlakoztatott készülékekről:
bbModbus TCP/IP formátumban Etherneten vagy wifi-n keresztül
bbBármilyen energiamenedzsment szoftver kérésére

Com'X 200 energiaszerver opcionális
GPRS modemmel

Modbus csomagok küldése a kezelő szoftver felöl a terepi eszközök felé
soros Modbus vonalon vagy Modbus TCP/IP Etherneten keresztül.

Rendelési számok
Com'X 200 energiaszerver 24 V DC vagy 230 V AC
tápfeszültség
Com'x wifi USB interfész
Com'X GPRS interfész SIM kártya
Com'X GPRS interfész
Com'x külső GPRS antenna
Com'x Zigbee USB interfész

EBX200
EBXA-USB-WiFi
EBXA-GPRS-SIM
EBXA-GPRS
EBXA-ANT-5M
EBXA-USB-Zigbee
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PB114856

Com'X 510 energiaszerver

Megtakarítás

Webböngésző

Ethernet vagy Wi-Fi
soros Modbus
Analóg / digitális I/O

Távoli elérés

Power
Monitoring
Expert

Ethernet
vagy Wi-Fi

Internet

ULP

GPRS

Összekapcsolás

Com’X 510

hőmérséklet
érzékelők

Mérés

Modbus mérők

fogyasztásmérők

megszakítók
analóg
fogyasztásmérők
érzékelők
impulzus jeladóval
4-20 mA
vagy 0-10 V
adapterrel

kismegszakítók,
működtetők, vezérlők

fogyasztásmérő

gázmérő

vízmérő

kismegszakítók,
működtetők, vezérlők

fogyasztásmérő

Legfontosabb funkciók

PB114852

Adatgyűjtés
Összegyűjti és eltárolja a mérőkészülékek
adatait akár 64 hozzácsatlakoztatott
mérőből:
bb Ethernet TCP/IP hálózat
bb Soros Modbus hálózat (akár 32 mérő)
bb Beépített digitális és analóg bemenetek

Energia műszerfal, amely összehasonlítja a kumulált
elfogyasztott értékeket (részleges képernyő)
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Mérők
bb PowerLogic készülékek teljesítmény és
fogyasztásmérésre
bb Masterpact vagy Compact megszakítók
védelemre és felügyeletre
bb Acti 9 védelmi készülékek, mérők,
távműködtetésű kapcsolók stb.
bb Víz, levegő, gáz, villany és nyomás
mérők különböző gyártóktól, amelyek
impulzus jeleket képesek szolgáltatni a
szabvány szerint (lásd táblázat a
következő oldalon)
bb Környezeti érzékelők, mint hőmérséklet,
páratartalom, CO2, … amelyek analóg
információt szolgáltatnak.

Adatrögzítő és tároló képesség:
bb Konfigurálható rögzítési intervallum
(minden percben … egyszer a héten)
bb Akár 2 éves adattárolás, az összegyűjtött
adatmennyiség függvényében
bb Idő beállítási és terepi készülékek
visszaállítási parancsa lehetőség
Beépített energiamenedzsment szoftver
A Com’X 510 energiaszerver azonnali
áttekintést nyújt a végfelhasználó számára
az elfogyasztott értékekről a teljes
ingatlanra vonatkozóan. Amint a Com’X 510
csatlakozik a helyi hálózathoz (LAN),
számos weboldalt készít, amelyeket
bármilyen standard webböngészővel
(különböző plug-inek és kiegészítők nélkül)
meg lehet tekinteni. Ezek a weboldalak
valósidejű adatokat mutatnak könnyen
értelmezető táblázatos és összegző
formátumokban. Így a végfelhasználó
gyorsan elemezheti a historikus adatokat
oszlopdiagramokon és trendgörbéken
keresztül.

Com'X 510 energiaszerver
Funkciók és műszaki paraméterek
PB114327

További funkciók
Adatközlő
Az összegyűjtött adatokat csomagokban küldi rendszeres időközönként
egy Internet szerverre:
bbXML fájlok a StruxureWare™ szoftver felé feldolgozásra.
bbCSV fájlok megtekintésre Excelben vagy átalakításra olyan programok
számára, mint a StruxureWare™ Power Monitoring Expert vagy bármilyen
más kompatibilis szoftver számára.

PB114854

Com'X 510 energiaszerver

Az adatközlő funkció 4 átviteli protokollt támogat Etherneten vagy wifin
keresztül:
bbHTTP
bbHTTPS
bbFTP
bbSMTP
Átjáró
A Com’X 510 képes elérhetővé tenni minden adatot valós időben a hozzá
csatlakoztatott készülékekről:
bbModbus TCP/IP formátumban Etherneten vagy wifin keresztül.
bbBármilyen energiamenedzsment szoftver kérésére.

Nyers adatok és mérések egy terepi mérőből

Modbus csomagok küldése a kezelő szoftver felöl a terepi eszközök felé
soros Modbus vonalon vagy Modbus TCP/IP Etherneten keresztül.

PB114853

(részleges képernyő)

Rendelési számok
Com'X 510 energiaszerver 24 V DC tápfeszültség
Com'x wifi USB interfész
Com'X GPRS interfész SIM kártya
Com'X GPRS interfész
Com'x külső GPRS antenna
Com'x Zigbee USB interfész

EBX510
EBXA-USB-WiFi
EBXA-GPRS-SIM
EBXA-GPRS
EBXA-ANT-5M
EBXA-USB-Zigbee

Historikus trendgörbék több készülékből származó mérések
vagy különböző témák összehasonlítására (részleges képernyő)
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PB112047

Com'X 200, 510 energiaszerverek
Csatlakoztatás
1

3

2

Csatlakoztatás - felülnézet
4

5

6

1 - 230 V AC tápfeszültség bemenet
2 - 24 V DC tápfeszültség bemenet
3 - soros Modbus - RS485 csatlakozóblokkon
4 - soros Modbus - RS485, RJ45 csatlakozó

Tápfeszültség, kommunikációs portok - felülnézet

5 - Ethernet port #1 LAN felé (vagy felfűzhető - daisy chain - Ethernet
terepi készülékkel)
bbRJ45 10/100 csatlakozó
bbStatikus IP cím
bbPoE 3 osztály (802.3af) fő/tartalék tápfeszültség lehet a Com'X számára.
DHCP kliens

PB112046

6 - Ethernet port #2 terepi készülékek felé
bbRJ45 10/100 csatlakozó
bbStatikus IP cím
bbDHCP kliens vagy szerver
Csatlakoztatás – alsó nézet
1 - 2 db analóg bemenet érzékelőknek + tápfeszültség kimenet
2 x 24 V DC - 50 mA
bbPT100 vagy PT1000 hőmérséklet érzékelők
bbÉrzékelők (páratartalom, CO2 stb.) 0-10 V kimenettel
bbÉrzékelők 4-20 mA kimenettel
1

2

Tápfeszültség, valamint bemenetek és kimenetek – előlnézet

2 - 6 db digitális bemenet érzékelőkhöz vagy impulzusszámlálókhoz
száraz érintkezővel + tápfeszültség kimenet 1 x 12 V DC 60 mA
bbMSZ EN 62053-31 A osztályú tanúsítványú impulzusszámlálók
bbMax 25 impulzus másodpercenként (min időtartam 20 ms)

PB112044

Opcionális digitális I/O kiegészítő modul

PB112042

Wifi USB interfész

PB112045

GPRS modem

Wifi USB interfész
bbAdatátviteli eszköz, amely Com’X energiaszerverhez csatlakoztat egy wifi
routert, alternatív megoldás Etherneten való közléshez
bbSzintén használható Com'X 510 konfigurációhoz közvetlen
kapcsolódással egy laptophoz vagy táblagéphez
bbEgyszerűen dugja be az USB 2 portba a fedél alatt
GPRS modem
bbAz adatfeldolgozó szerverez való csatlakozáshoz használható mobil
vagy APN hálózaton keresztül
bbKülönösen alkalmas olyan helyszínek összekapcsolásához, ahol nem
érhető el Internetes kapcsolat
bbEgyszerűen dugja be az erre kijelölt portba a fedél alatt
GPRS antenna
bbJavítja a GPRS jel erősséget rossz átviteli körülmények között
bbJavasolt abban az esetben, ha a Com’X egy fém szekrényben kerül
elhelyezésre
Zigbee hardverkulcs
Vezeték nélküli digitális kapcsolatot teremt, arra alkalmas eszközökhöz.
Dugja be az USB portba. Alkalmas adatgyűjtésre víz, gáz, levegőnyomás,
hőmennyiség mérőkből.

GPRS antenna
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Com'X 200, 510 energiaszerverek
Beállítás és konfiguráció
PB114857

Installáció
bb DIN sínes felszerelés (előlap IP40, csatlakozóblokk IP20).
bb Súly 450 g.
bb Méretek (magasság x szélesség x mélység) 91 mm x 144 mm x 65,8 mm.
Beállítás és konfiguráció
LAN csatlakozás
Amint a készülék csatlakozik a LAN hálózathoz, felismerhető a hozzárendelt IP címen
keresztül DHCP-vel. Az Ön operációs rendszerének DPWS tulajdonsága lehetővé
teszi, hogy a számítógépe automatikusan felismerje a készüléket Com’X-ként.
A beépített weboldalak azonnal elérhetővé válnak a Com’X készülék ikonokra
kattintva, vagy a készülékekhez rendelt IP címek web böngészőbe történő beírásával.
Készülék beállító oldal (részlet) automatikus felismerés
után, miközben lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy
a megfelelő áramköröket, a naplózott adatokat és közlendőket
beazonosítsa

Terepi készülék automatikus felismerése
A felhasználó által aktivált készülék felismerő funkció automatikusan beazonosítja az
összes terepi készüléket, amely soros Modbuson, Etherneten vagy Zigbee
hardverkulcson keresztül csatlakozik a Com’X-hez.
bb Schneider Electric készülékek megjelennek a képernyőn termékképpel
bb Más készülékek "unknown" felirattal jellennek meg, lehetővé téve a kézi
hozzárendelést készülék típushoz
bb A felhasználó hozzárendelhet saját készülék típust is
bb A felhasználó teljessé teheti a hozzárendelést olyan adatok kitöltésével, mint
áramkör- vagy épületazonosító
Adatválogatás, naplózás, közlés
Az energiaszerver a beépített weboldalakon kívül olyan konfigurációs weboldallal is
rendelkezik, amely lehetővé teszi annak konfigurálását, hogy a készülék milyen
adatot gyűjtsön és azokat mikor publikálja.
Fejlett diagnosztika és hibaelhárítási tulajdonságok
bb Soros Modbus és TCP/IP készülékek statisztikái
bb Ethernet hálózati statisztikák
bb Kommunikációs ellenőrzés varázsló
bb Regiszterek közvetlen kiolvasása helyi és távoli készülékekből
További tulajdonságok és előnyök
bb Kiberbiztonság – remekül működik a kiberbiztonsági architektúrával
bb 2 Ethernet port áll rendelkezésre felhőhöz való csatlakozáshoz vagy felfűzéshez
(daisy chain) más Ethernet készülék felé a hálózaton
bb Adattárolás kommunikációs hiba esetére
bb Konfigurációs paraméterek helyi tárolása – mentse a rendszerét egy USB kulcsra,
így elérhetővé válik a rendszer visszaállításokhoz vagy más Com’X-re való
másolásokhoz
Schneider Electric szolgáltatásokhoz:
bb Távoli menedzsment (konfiguráció visszaállítás, hibaelhárítás, paraméterezés)
bb GPRS SIM szerződés menedzsment (EBXA-GPRS-SIM kiegészítővel)
Com'X 200/210/510 környezet
Működési hőmérséklet
-25° … +60°C (-13° … 140°F) Com'X 200
-25° … +70°C (-13° … 158°F) Com'X 510
Tárolási hőmérséklet
-40° … +85°C (-40° … +185°F)
GPRS harverkulcs
-20° … +60°C (-4° … +140°F)
Működési hőmérséklet
GPRS harverkulcs
-40° … +85°C (-40° … +185°F)
Tárolási hőmérséklet
Wifi harverkulcs
0° … +50°C (32° … +122°F)
Működési hőmérséklet
Wifi harverkulcs
-20° … +80°C (-4° … +176°F)
Tárolási hőmérséklet
Páratartalom
5 .. 95% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül) +55°C-on
Szennyeződés
III osztály
Biztonsági szabványok / szabályok
Nemzetközi (CB scheme) IEC 60950
USA
UL 508
USA
UL 60950 (csak Com'X 510)
Kanada
cUL 60950 (csak Com'X 510)
Kanada
cULus 508
Európa
EN 60950
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FDM128 Ethernet kapcsolószekrény előlapi kijelző

PB111801

A Micrologic mérési képességeket legjobban
az FDM128 kapcsolószekrény előlapi kijelzőn
történő megjelenítésekkel lehet kihasználni.
Ethernet kommunikációs protokollt használ,
RJ45 csatlakozón keresztül kapcsolódik a
hálózathoz és megjeleníti az összes, a Micrologic
védelmi kioldóegység által megmért paramétert
és megszakító állapotot. A végeredmény egy
valóban integrált egység, amely magában foglal
egy megszakítót és egy teljesítménymérőt.
Továbbá elérhető működtetés funkció is a
kijelzőben.

PB111802

FDM128 kijelző

PB111805

Előlapi szerelőkészlet

Főbb műszaki jellemzők
bb 115,2 x 86,4 mm; 5,7" QVGA kijelző 320 x 240 pixel
bb Színes TFT LCD, LED hátérvilágítás
bb Széles láthatósági szög: függőleges ±80°, vízszintes ±70°
bb Nagy felbontás: kiváló leolvashatóság
bb Működési hőmérséklet: -10°C ... +55°C
bb CE / UL / CSA jelzés
bb 24 V DC tápfeszültség, 4 V toleranciával (20,4 – 28,8 V DC)
bb Fogyasztás ≤ 6,8 W
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FDM128

Az FDM128 egy intelligens Ethernet kijelző. Összegyűjti az adatokat 8 készülékből,
amelyek Ethernet hálózaton csatlakoznak hozzá.
Megszakítók:
bb Masterpact, Compact megszakítók közvetlenül vagy interfészen/átjárón keresztül,
bb moduláris kismegszakítók, beavatkozók, impulzusszámlálók és analóg érzékelők,
amelyeket az Acti 9 Smartlink interfész csoportosít.
Az FDM128 minden egyes készüléknek generál és megjelenít egy oldalt a készülékek
állapotával, mért adataival és potenciális vezérlési lehetőségükkel.
bb Távoli FDM128 kijelzési lehetőség áll rendelkezésre táblagépen vagy okos
alkalmazáson.

Masterpact, Compact felügyelet és vezérlés
Az FDM128 adatok megjelenítésére alkalmas Micrologic A/E/P/H kioldóegységekből,
amelyek Masterpact vagy Compact megszakítókba kerültek beépítésre. Ezek az
adatok villamos mérések, kioldási jellemzők és működési információk. Védelmi
beállítási paramétereket nem lehet változtatni FDM128 kijelzőn keresztül.
A méréseket menü rendszeren keresztül könnyel elérhetjük.
A kioldásokat automatikusan kijelzi.
Egy felugró ablak mutatja az időbélyeggel ellátott kioldási jellemzőket.
Állapotjelzés
Ha a megszakítót felszerelték BCM ULP (Masterpact, Compact NS) vagy BSCM
(Compact NSX) kommunikációs modullal és megfelelő állapotjelző érintkezőkkel
(Micrologic kioldóegységgel vagy anélkül), akkor a következő információ kerül
kijelzésre:
bb O/F: BE/KI.
bb SDE: hibakioldás (túlterhelés, zárlat, földzárlat)
bb PF: bekapcsolásra kész
bb CH: felhúzva (rugó felhúzva)
bb CE, CD, CT kocsi állapot I/O modullal
bb A kommunikációs ULP modul fizikai jelenlétét villogó LED jelzi.
Távműködtetés
Ha a megszakítót felszerelték BCM ULP (Masterpact, Compact NS) vagy BSCM
(Compact NSX) kommunikációs modullal (beleértve a csatlakozást az XF és MX1
kommunikációs feszültség tekercsekhez), az FDM128 kijelző használható a
megszakító vezérlésére (kikapcsolás/bekapcsolás). Két vezérlési módra van
lehetőség:
bb helyi vezérlés: kikapcsolás/bekapcsolás parancs lehetséges FDM128 kijelzőről,
de nem lehetséges kommunikációs hálózatról.
bb távvezérlés: kikapcsolás/bekapcsolás parancs nem lehetséges FDM128 kijelzőről,
de lehetséges kommunikációs hálózatról.

Acti 9 Smartlink felügyelet és vezérlés
Az FDM128 képes megjeleníteni minden állapotot, impulzusszámlálás és analóg
érzékelő értéket, amelyet vezetékezett Acti 9 Smartlink interfész gyűjt össze,
továbbá lehetőség van vezérlésre is.
Beköthető készülékek:
bb kismegszakítók
bb fogyasztásmérők impulzusszámlálóval
bb analóg érzékelők
bb relék, impulzusrelék, kontaktorok
Felügyelet
O/F segédérintkezők: BE/KI állapot. SD segédérintkezők: hibakioldás (túlterhelés,
zárlat, földzárlat). Impulzusszámlálás: értékek. Analóg érzékelők: (hőmérséklet,
páratartalom, CO2, …).
Automatikus felismerés az Acti9 Smartlink I/O konfigurációhoz, lehetővé válik I/O
állapotok kijelzése.
Távműködtetés
Kismegszakítók kioldó segédérintkezővel. Relék, impulzusrelék, kontaktorok.
Acti 9 Reflex távműködtetésű kismegszakító.

FDM128 Ethernet kapcsolószekrény előlapi kijelző
Felszerelés
Az FDM128 könnyen felszerelhető kapcsolószekrény előlapjára
bb Standard lyuk Ø 22 mm
Az FDM128 IP védettsége IP65 elölről és IP54 hátulról

Csatlakozás
Az FDM128 kijelzőt felszerelték:
bb egy 24 V DC csatlakozóblokkal: tápfeszültség tartomány 24 V DC (20,4 – 28,8 V DC).
Az FDM128 kijelző 2 csatlakozóval rendelkezik a panel hátsó részén:
bb egy RJ45 Ethernet csatlakozó
A Micrologic belső csatlakozóblokkon és ULP vezetéken keresztül csatlakozik
a Masterpact megszakítóban és Ethernet csatlakozón keresztül IFE interfészhez.

Navigáció

DB414405

Érintőképernyő intuitív és gyors navigációt tesz lehetővé.
A felhasználó nyelvek között választhat (kínai, angol, francia, német, olasz, portugál,
spanyol stb.).
20.12.2011

12:00:05

Quick view
Measures
Alarm history
Control
Maintenance

Product ID

Képernyők
Főmenü

S1-1 - Lighting/Level1
Information

Reset all

Counter
Operation

xxx

Trip SDE

xxx

Close command

xxx

ESC

Gyors áttekintés

3/3

Mérés

Vezérlés

Riasztások

Karbantartás

Ha nincs használatban, a képernyő automatikusan készenléti állapotba kapcsol.

DB414407

Termék azonosító

20.12.2011

Gyors hozzáférés a legszükségesebb információkhoz
bb A " Gyors áttekintés " 5 képernyőt jelenít meg a legfontosabb információk
összegzésével (I, U, f, P, E, THD, megszakító BE/KI).
12:00:05

S1-1 - Lighting/Level1
Quick view

Energy

Measures

Ep
Eq
Es

Alarm history
Control

11 318 kWh
257 kVArh
13 815 kVAh

Maintenance

ESC

6/7

DB414408

Mérés

Hozzáférés részletes információkhoz
bb A " Mérés " menü részletesen megjeleníti a mért értékeket
(I, U-V, f, P, Q, S, E, THD, PF) a hozzátartozó minimum / maximum érétkekkel.
bb A ”Riasztások” menü megjeleníti a naplót.
bb A ”Szolgáltatások” menü lehetővé teszi a hozzáférést működésszámlálókhoz,
fogyasztásadatok és maximum értékek visszaállításához, karbantartási adatok
kijelzéséhez, a csatlakoztatott modulok azonosításához és az FDM128 belső
beállítási értékeihez (nyelv, kontraszt, …).

Kommunikációs komponensek és FDM128 csatlakozások
20.12.2011

12:00:05

Ethernet

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

ESC

Product ID

Information

Reset all

Load profile
0 to 49%

G

A

50 to 79%
80 to 89%
90 to 100%

2/3

I

Szolgáltatások
A FDM128 kijelző 8 kisfeszültségű készülékhez
B IFE Ethernet interfész kisfeszültségű megszakítóhoz és
átjáróhoz
C IFM soros Modbus interfész kisfeszültségű megszakítóhoz
D I/O input/output interfész modul kisfeszültségű
megszakítóhoz
E Masterpact NT/NW kisfeszültségű megszakító
F Compact NSX kisfeszültségű megszakító
G ConneXium switch
H ULP véglezáró
I Acti 9 Smartlink Ethernet
J Acti 9 Smartlink Modbus
K iEM• Acti 9 Smartlink fogyasztásmérő
L ULP vezeték
M NSX vezeték
N megszakító ULP vezeték
Ethernet.
Modbus-SL.
24 V DC.

K
ETH2
ETH1

B

C

B

ETH2
ETH1

J

H
H

L
D

J

D

N

L

E

M

M

M

F

F

F
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FDM121 kapcsolószekrény előlapi kijelző
Masterpact, Compact megszakítókhoz

PB103582

PB103807-32

A Micrologic mérési képességeket egy FDM121
kapcsoloszekrény előlapi kijelzőn történő
megjelenítésekkel lehet kihasználni. Egyszerű
vezetékkel csatlakoztatható a Masterpact és
Compact készülékekhez és rögtön megjeleníti
a Micrologic információkat. A végeredmény egy
valóban integrált egység, ami egy megszakító és
egy teljesítménymérő kombinációja. Továbbá
működés támogató funkciókat is meg lehet
jeleníteni.

FDM121

Az FDM121 egy kapcsolószekrény előlap kijelzőegység, ami egy megszakító ULP
vezetéken keresztül csatlakozik a megszakítóba és a Micrologic kioldóegység
érzékelő és feldolgozó képességeit hasznalja fel. Megjeleníti az összes mérési,
riasztási eredményt, naplózott értéket és riasztási eseményt, továbbá karbantartási
jelzéseket ad az installált készülékről. A végeredmény egy 96 x 96 mm
teljesítménymérő. Az FDM121 24 VDC tápfeszültséget igényel. Felhasználható
Compact NSX100 -630, Compact NS vagy Masterpact megszakítókhoz. Könnyű
használni és nem igényel semmilyen speciális szoftvert vagy beállítást.
Csatlakoztatás után azonnal használatra kész, nagyméretű kijelzővel rendelkezik,
ugyanakkor kis süllyesztési mélységet igényel. A tükröződésmentes grafikus
képernyő háttérvilágítással rendelkezik, így kiválóan alkalmas rossz megvilágítási
körülmények közötti és éles szögből történő leolvasásra is. I/O modullal,
motormechanizmussal vagy megszakító állapot modullal (BSCM vagy BCM)
állapotmegjelenítésre és vezérlésre is alkalmas.

Micrologic mérési eredmények és riasztások megjelenítése

FDM121 szerelési tartozék

PB103581-31

FDM121 kijelző egység

Az FDM121 kijelzővel meg lehet jeleníteni a Micrologic kioldóegység mérési
eredményeit, riasztásait és működési információit. Nem alkalmazható viszont a
beállítási értékek megváltoztatására. A mérési eredmények könnyedén elérhetők
a kijelző menürendszerén keresztül.
Minden, a felhasználó által előre definiált riasztás automatikusan kijelzésre kerül.
A megjelenítés módja a riasztás beállítása során kiválasztott prioritási szinttől függ.
bb magas prioritás: felugró ablak kijelzi az időbélyeggel ellátott riasztási leírást és
a narancssárga LED folyamatosan villog
bb közepes prioritás: a narancssárga készenléti LED állandóan világít
bb alacsony prioritás: semmilyen riasztás nem kerül kijelzésre
Minden hibakioldás automatikusan magas prioritásba kerül, mindenféle speciális
beállítás nélkül.
Minden esetben a riasztási napló frissítésre kerül.
Ha megszűnne az FDM121 tápellátása, minden információt eltárol a Micrologic
nemfelejtő memóriája. Az adatokat kommunikációs rendszeren keresztül ki lehet
olvasni, amint visszaáll a tápellátás.

Állapotjelzések és távműködtetés
FDM121 csatlakozások
Felszerelés

Ha a megszakítóban egy BSCM modul kerül felszerelésre, akkor az FDM121 kijelzőn
keresztül lehetőség adódik a megszakító állapotának megtekintésére:
bb O/F: BE/KI
bb SD: kioldás jelzése
bb SDE: kioldás hiba miatt (túlterelés, rövidzárlat, földzárlat)

Az FDM121-et könnyű felszerelni a kapcsolószekrényben.
bb Standard ajtókivágás 92 x 92 mm
bb Tartozék szorítókapcsok
Ha el akarjuk kerülni az ajtó kivágást, akkor rendelkezésre áll
egy szerelési tartozék, amivel elegendő egy 22 mm lyukat fúrni.
Az FDM121 védettségi fokozata IP54 a homlokoldal felöl az
IP54-es védettségét csak akkor tartja meg a
kapcsolószekrényben történő felszerelés után,
ha tömítőkészletet alkalmazunk.
Csatlakoztatás
Az FDM121 felszereltsége:
bb 24 V DC sorkapocs:
vv „plug & play” típusú 2-vezetékes bemenet sodrott érpárral a
könnyű felfűzéshez
vv tápfeszültség 24 V -20% (19,2 V) – 24 V +10% (26,4 V)
bb kettő RJ45 csatlakozó.
A Micrologic belső kommunikációs sorkapcsához gyári kábellel
csatlakozik. Az FDM121-en elhelyezett bármelyik RJ45
csatlakozó felhasználható a csatlakozás létrehozásához, így a
kommunikáció automatikusan felépül a Micrologic és az FDM121
között, illetve a Micrologic mérési funkciói is tápellátásban
részesülnek. Ha a másik csatlakozó nem kerül felhasználásra,
akkor oda egy vonali véglezárót kell csatlakoztatni.
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Ha a megszakító rendszert felszerelték I/O modullal, akkor az FDM121 képes
megjeleníteni megszakító állapotokat és a megszakítót működtetni:
bb kocsiszerkezet menedzsment
bb megszakító működtetés
bb világítás és leágazás vezérlés
bb felhasználói testreszabott alkalmazások
Ha a megszakító rendszert felszerelték motormechanizmussal, akkor az FDM121
képes a megszakítót működtetni.

Fontosabb műszaki adatok
bb 96 x 96 x 30 mm kijelző, 10 mm helyszükséglettel az ajtó mögött (vagy 20 mm
helyszükséglettel, ha a 24V DC bekötésre kerül).
bb Fehér háttérfény megvilágítás
bb Széles látásszög: függőlegesen ±60°, vízszintesen ±30°
bb Nagy felbontás: kitűnő leolvasás a grafikus megjelenítésekről
bb Riasztási LED: villogó narancssárga riasztások indításakor, állandó narancssárga,
ha a felhasználó nyugtázta a riasztást, de a riasztási körülmények még mindig
fennállnak.
bb Üzemi hőmérséklet: -10 °C…+55 °C.
bb CE / UL / CSA jelölések.
bb 24 V DC tápfeszültség szükséges 24 V -20% (19,2 V) – 24 V +10% (26,4 V)
tűréshatárral. Ha az FDM121 kijelző kommunikációs rendszeren keresztül kerül
felcsatlakoztatásra, akkor a kommunikációs rendszer biztosítja a 24V DC
tápfeszültséget.
bb Fogyasztás 40 mA.

DB112135

FDM121 kapcsolószekrény előlapi kijelző
Masterpact, Compact megszakítókhoz
I1
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1
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5
6

A
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Navigáció

ESC
Le
OK (jóváhagyás)
Fel
Menügomb
Riasztás LED

Az öt gomb segítségével gyors és intuitív navigációra van lehetőség.
A menü gombbal kiválaszthatjuk a kijelzés módját (számkijelzés, oszlopdiagram,
analóg). A felhasználó választhat a következő nyelvek közül: kínai, angol, francia,
német, olasz, portugál, spanyol). További nyelvek is letölthetők.

Képernyők
2 3 4

5 6
DB112137

DB112136

1

Produit Id

Micrologic 5.3A
Serial number:
Part number:

Főmenü
Amint az FDM121 tápfeszültség alá kerül, rögtön kijelzi a készülék KI/BE-kapcsolt
állapotát.
Main Menu

Metering

P07451

Metering – Mérések képernyő

Alarms

LU432091

Firmware:

Quick view – Gyors áttekintő képernyő

Quick View

Services

1.02
ESC

ESC

Alarms – Riasztások képernyő

OK

Services – Szolgáltatások képernyő
DB112139

DB112138

Gyors összegzés

Metering
I

U Average
avg

U-V
PQS

MIN

E

ESC

MAX

F - PF - cos Φ
OK

387 V

%

100

120

392 V

%

100

120

388 V

%

100

120

Gyors hozzáférés a szükséges információkhoz
bb Quick view – Gyors áttekintő képernyő: a fontosabb működési információkat
mutatja meg 5 képernyőn ((I, U, f, P, E, THD, megszakító KI/BE).

ESC

Részletes információk
bb Metering – Mérések képernyő: minden mérési információ megjeleníthető (I, U-V, f,
P, Q, S, E,THD, PF), a hozzátartozó minimum és maximum értékekkel.
bb Alarms – Riasztások képernyő: az aktív riasztásokat és a riasztási naplót lehet
megnézni.
bb Services – Szolgáltatások képernyő: itt a működésszámláló, karbantartási
jelzések és termékazonosítók jeleníthetők meg, illetve nullázható a fogyasztás és
maximum mérések értékei, valamint beállíthatók alap konfigurációs értékek (nyelv,
kontraszt stb.).

Mérés: feszültségátlag

NonResettableEnergy

1/3

EpIN

5111947

kWh

EpOut

12345678

kWh

DB112141

Mérés: almenü
DB112140

Használaton kívül a képernyő 3 perc múlva kikapcsolja a háttérvilágítást. Bármely
gomb megnyomásával a háttérvilágítás újra aktiválódik.
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Display
Contrast
Brightness
Language

ESC

ESC

Kommunikációs komponensek és FDM121 csatlakozások

DB416695

Karbantartás

DB416741

Mérés: fogyasztás

OK

Külső tápfeszültség
24 V DC

Ethernet

soros Modbus

Külső tápfeszültség
24 V DC

A

- +

Termékazonosítók

B

- +

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

D

IFM

1.3 m

ETH2

D

IFE

vagy

E
F

C
piros fekete

LV434195

LV434196

LV434197

E1 E2 E3 E4 E5 E6

fehér kék

E1 E2 E3 E4 E5 E6
B’ / Rx+ D1

A’ / Rx- D0

B / Tx+ D1

0V

A Modbus hálózat
B Ethernet hálózat
C Megszakító ULP vezeték

piros fekete

A / Tx- D0

csatlakozó blokk

F

C

24 V

B’ / Rx+ D1

A’ / Rx- D0

B / Tx+ D1

0V

A / Tx- D0

24 V

Csatlakozás
Breaker ULP cord
bb Masterpact egy ULP készülékre
csatlakozik (FDM121 kijelző, IFM, IFE
interfész vagy I/O) a megszakító ULP
vezetéken keresztül
vv vezetékek elérhetők három méretben:
0,35 m, 1,3 m és 3 m.
vv a maximális hosszúság 10 méter, mely
hosszabbítók segítségével lehetséges.

fehér kék

E

csatlakozó blokk

D FDM121 kijelző
E ULP véglezáró
F ULP vezeték
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IFE Ethernet interfész, átjáró
PB112059-55

IFE interfész, IFE interfész + átjáró leírás
Bevezetés
bb Az IFE interfész és IFE interfész + átjáró lehetővé teszi a kisfeszültségű
megszakítók (Masterpact NT/NW, Compact NSX ) csatlakoztátását Ethernet
hálózathoz.

IFE interfész: rendelési szám: LV434010
Ethernet hozzáférést biztosít egy kisfeszültségű megszakítóhoz.
Funkció
Interfész: egy megszakító csatlakozik az IFE interfészhez az ULP porton keresztül.

IFE interfész + átjáró: rendelési szám: LV434011

IFE interfész, rendelési szám: LV434010

Ethernet hozzáférést biztosít maximum 20 kisfeszültségű megszakítóhoz.
Funkció
bb Interfész: egy megszakító csatlakozik az IFE interfészhez az ULP porton keresztül.
bb Átjáró: több megszakító a Modbus hálózaton csatlakozik az IFE interfész + átjáró
master Modbus portján keresztül.
bb Összegyűjti és elérhetővé teszi a weboldalakat több IP készülékből
(más IFE LV434011, Smartlink Ethernet, PM5000 Ethernet…).

IFE interfész, IFE interfész + átjáró tulajdonságok
DB416830

bb Kettő 10/100 Mbps Ethernet port az egyszerű felfűzéshez (daisy chain)
bb Készülék profil web szerviz az IFE interfész, IFE interfész + átjáró felismeréséhez
a LAN hálózaton.
bb ULP kompatibilitás
bb Ethernet interfész Compact, Masterpact megszakítókhoz
bb Átjáró a soros Modbus készülékekhez (csak IFE interfész + átjáró)
bb Beépített weboldalak a beállításhoz
bb Beépített felügyeleti weboldalak
bb Beépített weboldalak vezérléshez
bb Beépített emailes riasztás küldése
bb Automatikus Acti 9 Smartlink I/O konfiguráció felismerés, lehetővé teszi az I/O
állapotok megjelenítését web oldalakon (csak IFE interfész + átjáró)

Felszerelés

IFE interfész + átjáró, rendelési szám: LV434011

Az IFE interfész, IFE interfész + átjáró DIN sínes készülék. Az összekötő kiegészítő
lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy több IFM-et lehessen összekötni (ULP
- Modbus interfészek) egy IFE interfész + átjáró készülékhez külön vezetékezés
nélkül.

24 V DC tápfeszültség
DB406743

Az IFE interfész, IFE interfész + átjáró készülékeket 24 V DC tápfeszültséggel kell
ellátni. Az IFM összekötő kiegészítőt az IFE interfész + átjáró táplálja meg, ezért az
IFM-ek nem igényelnek külön tápfeszültséget. Javasolt UL listed és elismert
korlátozott feszültségű/áramú vagy 2 osztályú maximum 3A-es 24 V DC
tápfeszültség alkalmazása.

IFE interfész, IFE interfész + átjáró firmware frissítés
A firmware frissíthető:
bb FTP-n keresztül
bb vevői eszközök segítségével
bb Ecoreach szoftverrel

Szükséges megszakító kommunikációs modulok
IFE interfész beépített weboldala

Az IFE interfész vagy IFE interfész + átjáró csatlakoztatásához egy a megszakítóba
szerelt kommunikációs modulra van szükség:
bb Compact NSX: NSX vezeték és /vagy BSCM modul
bb Masterpact NT/NW vagy Compact NS (fix villamos működésű): BCM ULP
kommunikációs modul
bb Kikocsizható Masterpact NT/NW vagy kikocsizható Compact NS: BCM ULP és a
hozzávaló I/O (bemenet/kimenet) modul
Minden Masterpact NT/NW, Compact NS megszakító csatlakozás konfigurációhoz
szükség van egy megszakító ULP vezetékre. A szigetelt NSX vezeték
elengedhetetlen olyan rendszerekben, ahol a feszültség nagyobb, mint 480 V AC.
Ha a második ULP RJ45 aljzatot nem használjuk, akkor ULP véglezáró ellenállást kell
alkalmazni (TRV00880).
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IFE Ethernet interface, átjáró
Általános jellemzők
Környezeti jellemzők
Szabványmegfelelés
Tanúsítványok
Környezeti hőmérséklet
Relatív páratartalom
Szennyezettség fok
Ellenállás lángnak

24VDC

ETH1

ETH2

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

Mechanikai jellemzők
Rázásállóság
Ellenállás szinuszos rázás ellen
A
I

J

Villamos jellemzők

B

Elektrosztatikus kisüléssel szembeni zavartűrés
Sugárzott elektromágneses térrel szembeni
zavartűrés
Lökőhullámmal szembeni zavartűrés
Fogyasztás

K
ETH1

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

ETH2

Megfelel az IEC/EN 61000-4-3 szabványnak
10 V/m
Megfelel az IEC/EN 61000-4-5 szabványnak
120 mA 24 V bemeneten

Fizikai jellemzők
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

H

G

Méret
Felszerelés
Súly
IP védettség
Csatlakozás

72 x 105 x 71 mm (2,83 x 4,13 x 2,79 inch)
DIN sín
182,5 g (0,41 lb)
bb Előlapon: IP4x
bb Csatlakozók: IP2x
bb Más részek: IP3x
Csavaros csatlakozóblokkok

Műszaki jellemzők - 24 V DC tápfeszültség
Tápfeszültség típusa
Névleges teljesítmény
Bemeneti feszültség

Kapcsoló üzemű tápegység
72 W
100–120 V AC egy fázis
200–500 V AC fázis – fázis
PFC szűrő
MSZ EN 61000-3-2
Kimeneti feszültség
24 V DC
Tápfeszültség kimeneti áram
3A
Megjegyzés: Javasolt UL listázott és elismert korlátozott feszültségű/áramú vagy 2 osztályú
maximum 3A-es 24 V DC tápfeszültség alkalmazása.

IFE interfész, IFE interfész + átjáró weboldalak leírás
Felügyeleti weboldalak
Valósidejű adatok
Készülékek naplója

bb
bb

Vezérlő weboldalak
Egy készülék vezérlése

bb

Diagnosztikai weboldalak
L

A Ethernet 1 és Ethernet 2 kommunikációs port
B 24 V DC tápfeszültség csatlakozó blokk
C Ethernet kommunikációs LED:
bb sárga: 10 Mb
bb zöld: 100 Mb.
D Modul állapot LE:
bb állapot ki: nincs betáplálás
bb állapot zöld: készülék működőképes
bb állapot piros: nagyobb hiba
bb villogó zöld: készenlét
bb villogó piros: kisebb hiba
bb villogó zöld/piros: önteszt
E Hálózat állapot LED:
bb állapot ki: nincs betáplálás / IP cím nem érvényes
bb állapot zöld: csatlakoztatva, IP cím érvényes
bb állapot narancs: alap IP cím
bb állapot piros: duplikált IP cím
bb villogó zöld/piros: önteszt
F Plombálható átlátszó fedél.
G ULP állapot LED
H Teszt nyomógomb (elérhető csukott fedél esetén is)
I Beállítás lezáró tekerőtárcsa
J Modbus kommunikáció állapot LED (csak LV434011)
K Készülék felirat mező
L ULP portok

Statisztikák
Készülék információk
IMU információk
Készülék regiszterek kiolvasása
Kommunikáció ellenőrzése

bb
bb
bb
bb
bb

Karbantartási weboldalak
Karbantartási napló
Karbantartási számlálók

bb
bb

Beállítási weboldalak
Készülék helye/neve
Ethernet konfiguráció (kettő port)
IP konfiguráció
Modbus TCP/IP szűrés
Soros port
Dátum és idő
E-mail szerver konfiguráció
E-mailben elküldendő riasztások
Készülék lista
Készülék napló
Készülék napló export
SNMP paraméterek
Dokumentáció linkek
Preferenciák
Fejlett szolgáltatás vezérlés
Felhasználói profilok
Weboldal hozzáférés

bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
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Acti 9 Smartlink
e

PB107797-67

Tanúsítványok

MSZ EN 61131-2, MSZ EN 62053-31
Az Acti 9 Smartlink Modbus Slave és Acti 9 Smartlink Ethernet adatokat
továbbít Acti 9 készülékekről egy PLC-re vagy egy felügyeleti rendszerre
Modbus soros kommunikációs hálózaton keresztül.
Modbus soros vonal Acti 9 Smartlink Modbus Slave készülékhez.
Modbus Ethernet TCP/IP vagy http Acti 9 Smartlink Ethernet készülékhez.
Plug & Play
A kommunikáció automatikusan alkalmazkodik a Modbus Master (PLC,
felügyeleti eszköz) kommunikációs paramétereihez.
Funkciók
Adatátvitel a Modbus hálózat és Acti 9 készülékek között
bbMegszakítók, áram-védőkapcsolók:
vvnyitott/zárt állapot
vvkioldott állapot
vvnyitási/zárási ciklusok száma
vvkioldási ciklusok száma
bbKontaktorok, impulzusrelék:
vvnyitási vezérlés
vvzárási vezérlés
vvnyitott/zárt állapot
vvciklusok száma
vva terhelés működésének teljes ideje (a készülék zárt állapotban van).
bbTávműködtetésű kismegszakító/Reflex iC60:
vvnyitási vezérlés
vvzárási vezérlés
vvnyitott/zárt állapot
vvkioldott állapot
vvciklusok száma
vva terhelés működésének teljes ideje
bbMérőkészülékek:
vvmérési impulzusok száma
vvimpulzus érték beállítás (pl. kWh)
vvteljes fogyasztás
vvfogyasztás becslése.

Acti 9 Smart Test szoftver
bb villamos csatlakozás teszt
bb készülékek funkció tesztje
bb jelentés és jegyzőkönyv nyomtatás
bb egyszerűsített kapcsolási rajz nyomtatás
bb projekt archíválás
bb operációs rendszer kompatibilitás:
Windows XP, Windows 7, Windows 8
bb letölthető a Schneider Electric weboldalról:
www.schneider-electric.hu

Analóg érzékelők csak az Acti 9 Smartlink Ethernethez:
vvhőmérséklet érzékelők,
vvpáratartalom érzékelők,
vvCO2 érzékelők,
vvoptikai érzékelők
vv...
Minden adatot memória tárol el: ciklusok száma, fogyasztás, működési
periódusok, még áramkimaradás esetén is.
Acti9 Smartlink képes továbbá adatokat cserélni egy készülékkel, amely
24 V DC digitális bemenettel vagy kimenettel rendelkezik.
Nem szükséges a csatlakoztatott készülékek külön konfigurációja.
Amikor az Acti 9 Smartlink készüléket bekapcsolják, akkor az a
kommunikációs paramétereket automatikusan beállítja a Modbus Master
vagy Ethernet (PLC, vezérlőállomás) kommunikációs paramétereire.
E-mail funkció érhető el az Acti 9 Smartlink Ethernet típusban, amellyel
riasztásokat lehet küldeni a felhasználónak.
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Acti 9 Smartlink
PB107753-68

Rendelési számok
Acti 9 Smartlink
Típus

PB113286-68

Acti 9 Smartlink Modbus Slave

I2
I1
0V

PB107755-5

Q

PB107804-43

A9XMSB11
A9XMEA08

TCSMCNAM3M002P
A9XCATM1
A9XCAS06
A9XCAM06
A9XCAL06

24V

PB107756-7

DB404941

PB107754-12

Acti 9 Smartlink Ethernet

Acti 9 Smartlink Modbus Slave
Acti 9 Smartlink Ethernet
Együtt szállítva:
1 db Modbus csatlakozó
1 db 24 V tápegység csatlakozó
2 db tartó a Multiclip 80 sínre
szereléshez
Kiegészítők
EGX-Acti9 Smartlink összekötő teszteléshez
PC (USB) Acti 9 Smartlink összekötő teszteléshez
Előre gyártott vezetékek
2 csatlakozóval
6 db rövid: 100 mm
6 db közepes: 160 mm
6 db hosszú: 870 mm

6 db hosszú: 870 mm

A9XCAU06

Csatlakozók

12 db 5-tűs csatlakozók (Ti24)

A9XC2412

DIN sínre szerelő készlet
Kiegészítők

(4 láb, földelőszalagok, adapterek)
Multiclip 80 A
Multiclip 200 A

A9XMFA04
A9XMLA02
A9XM2B04

1 csatlakozóval

Csatlakoztatható készülékek
Ti24 interfésszel
Típus

Rendelési
szám

Leírás

iACT24

A9C15924

iATL24

A9C15424

iOF+SD24

A9A26897

OF+SD24

A9N26899

RCA

Lásd Acti 9
katalógus
Lásd Acti 9
katalógus

Gyengeáramú vezérlő és jelző segédérintkező iCT
kontaktorokhoz
Gyengeáramú vezérlő és jelző segédérintkező iTL
impulzusrelékhez
Gyengeáramú jelző segédérintkező iC60, iID, ARA, RCA,
iSW-NA készülékekhez
Gyengeáramú jelző segédérintkező C60, C120, DPN, RCCB/ID
készülékekhez
Távműködtetés Ti24 interfésszel

Reflex iC60

Reflex iC60 Ti24 interfésszel

Ti24 interfész nélkül
Teljesítménymérők impulzus kimenettel, pl. iEM3210
Mérők MSZ EN 62053-21 szabvány megfelelőséggel
24 V jelzőlámpák, Harmony típus
Minden terhelés, ami nem haladja meg a 100 mA, 24 V DC
IC2000 fényáram érzékelő
Időzítők, termosztátok, időkapcsolók, terhelésledobó készülékek
Minden 24 V DC segédérintkező, MSZ EN 61131-2

Analóg kimenettel
Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelők, 0-10 V vagy 4-20 mA kimenettel
CO2 és optikai érzékelők, 0-10 V vagy 4-20 mA kimenettel
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Acti 9 Smartlink
Műszaki adatok
Tápfeszültség
Névleges tápfeszültség
Maximális bemeneti áram
Maximális induló áram

24 V DC ± 20 %
1,5 A
3A

Mérés
Kapacitás

232 impulzus bemenetenként

Bemeneti jellemzők
Bemenet típusa
Csatornák száma
Maximális kábelhossz
Névleges üzemi feszültség
Feszültség határ
Névleges áram
Maximális áram
Szűrési idő

Acti 9 Smartlink Modbus Slave
Acti 9 Smartlink Ethernet

1 állapotban
0 állapotban

Leválasztás
Negatív sorrendű feszültség védelem

1 típusú áramgyűjtő MSZ EN 61131-2
11 db 2-bemenetű csatorna
7 db 2-bemenetű csatorna
500 m
24 V DC
24 V DC ± 20 %
2,5 mA
5 mA
2 ms
2 ms
Nincs leválasztás a portok között
Igen

Kimeneti jellemzők
Kimeneti csatornák száma
Maximális kábelhossz
Kimenet típusa
Névleges üzemi feszültség

Acti 9 Smartlink Modbus Slave
Acti 9 Smartlink Ethernet

Feszültség
Maximális áram

Feszültség esés (feszültség 1 állapotban)
Maximális induló áram
Szivárgóáram
Túlfeszültség-védelem

11
7
500 m
24 V DC 0,1 A áramforrás
24 V DC
100 mA
1 V max
500 mA
0,1 mA
33 V DC

Környezeti jellemzők
Hőmérséklet

Működési
Tárolási

Klímaállóság (MSZ EN 60068-1)
Feszültség tüskék elleni ellenállás
IP védettség
Szennyezettségi fokozat
Magasság
Rázásállóság

Működési
MSZ EN 60068.2.6 szabvány
értelmében
Ütésállóság
MSZ EN 60068.2.2 7 szabvány
értelmében
Elektrosztatikus kisülés elleni ellenállás
MSZ EN 61000-4-2 szabvány
értelmében
Sugárzott mágneses mező elleni zavarvédettség
MSZ EN 61000-4-3 szabvány
értelmében
Gyors tranziens jelenségek elleni zavarvédettség
MSZ EN 61000-4-4 szabvány
értelmében
Vezetett mágneses mező elleni zavarvédettség
MSZ EN 61000-4-6 szabvány
értelmében
A betáplálás frekvenciáján érzékelt mágneses mezők elleni MSZ EN 61000-4-8 szabvány
zavarvédettség
értelmében
Korrozív atmoszféra elleni ellenállás
Tűzállóság

MSZ EN 60721-3-3 szabvány
értelmében
Feszültség alatt álló részek
Egyéb részek

Só teszt
Környezet

MSZ EN 60068.2.52 szabvány
értelmében

-25°C ... +60°C függőleges felszerelés esetén, 50°C-ra korlátozva
-40°C…+80°C
2 kezelésmód (93 % relatív páratartalom és 40°C)
10 ms, 3 osztály MSZ EN 61000-4-29 szabvány értelmében
IP20
3
0 … 2000 m
1 g / ± 3,5 mm - 5 Hz - 300 Hz - 10 ciklus
15 g / 11 ms
Levegő: 8 kV
Érintkező: 4 kV
10 V/m - 80 MHz - 3 GHz
1 kV a bementeken/kimeneteken és a Modbus kommunikációban
2 kV 24 DC tápegységen - 5 kHz - 100 kHz
10 V, 150kHz-80MHz
30 A/m
3C2 szint H2S / SO2/ NO2 / Cl2 körülmények között
960°C 30 s / 30 s IEC 60 695-2-10 és IEC 60 695-2-11 szabvány
értelmében
650°C 30 s / 30 s IEC 60 695-2-10 és IEC 60 695-2-11 szabvány
értelmében
2 súlyosság
RoHS direktívának megfelelel

További műszaki adatok
Memória mentés élettartama

10 év

Előre gyártott vezetékek műszaki adatai
Szigetelési ellenállás
Minimális kihúzási ellenállás

50

1 kV / 5 perc
20 N

Acti 9 Smartlink
Acti 9 Smartlink Modbus Slave műszaki adatok
Modbus összekötő műszaki adatok
Összekötő
Átvitel

Átviteli sebesség
Kábel típusa

Protokoll
Készülék típusa
Modbus címbeállítási tartománya
A busz maximális hossza
A buszcsatlakozó típusa

Modbus, RTU, RS485 soros csatlakozó
9600 baud ... 19200 baud, önbeállító
Árnyékolt vezeték, duplán csavart érpár
Master/Slave
Slave
1 ... 99
1000 m
4-tűs csatlakozó

Acti 9 Smartlink Ethernet műszaki adatok
Ethernet összekötő műszaki adatok
Összekötő
Protokoll

10/100 MB Ethernet
Modbus TCP szerver
http (Weboldalak)
Statikus és dinamikus (gyári beállítás: dinamikus mód)

Címzési mód

Átjáró műszaki adatai
Protokoll
Modbus szolgák száma
Modbus címbeállítási tartománya

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

Modbus Master összekötő műszaki adatai
Összekötő
Átvitel

Átviteli sebesség
Kábel típusa

A busz maximális hossza
A buszcsatlakozó típusa

Modbus, RTU, RS485 soros csatlakozó
9600 baud ... 19200 baud, önbeállító
Árnyékolt vezeték, duplán csavart érpár
1000 m
4-tűs csatlakozó

Analóg bemenetek műszaki adatai
Száma
Típusa
Mérési pontosság
Felbontás
Beolvasási idő
Leválasztás
Tápfeszültség
Kábel típusa
Maximális kábelhossz
Védelem

2
Külön konfiguráció minden bemenethez, akár 0-10 V, akár 4-20 mA
1/100 teljes skála
12 bit
500 ms
Nincs leválasztás a portok között
0-24 V DC
Árnyékolt vezeték, duplán csavart érpár
30 m
Rövidzárlat védelem

Méretek (mm)
DB124330

359

42

22,5

Acti 9 Smartlink Modbus Slave
DB406390

359

42

22,5

Acti 9 Smartlink Ethernet

Súly (g)
Acti 9 Smartlink
Típus
Acti 9 Smartlink Modbus Slave
Acti 9 Smartlink Ethernet

195
180
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Acti 9 Smartlink
Installáció

bb Felszerelés kapcsolószekrényben:
vv 24 modulos szélesség soronként;
vv Minimális távolság a sorok között 150 mm.

Ti24 I/O csatlakozó
Modbus
csatlakozó

11 bementi/kimeneti
csatorna

24 V DC tápegység
csatlakozó
Feszültségirány felcserélődése
ellen védett.
Tű 1: 0 V
Tű 2: +24 V

bbTű 1: D1 Modbus
bbTű 2: D0 Modbus
bbTű 3: árnyékolás
bbTű 4: közös/0 V

PB107753-175

A bemenet feszültségirány
felcserélődése ellen védett.
A kimenet áramkorlátozással védett
bbTű 1: 0 V
bbTű 2: I1 bemenet 1
bbTű 3: I2 bemenet 2
bbTű 4: O kimenet
bbTű 5: +24 V

Jelzések
bb A kommunikációs hálózat működésének
és az Acti9 Smartlink állapotának jelzése

PB113286-175

Ti24 I/O csatlakozó
7 bementi/kimeneti
csatorna
A bemenet feszültségirány
felcserélődése ellen védett.
A kimenet áramkorlátozással védett
bbTű 1: 0 V
bbTű 2: I1 bemenet 1
bbTű 3: I2 bemenet 2
bbTű 4: O kimenet
bbTű 5: +24 V

Beállító tárcsák
bbA Modbus hálózat
címének beállítása

Acti 9 Smartlink Ethernet
24 V DC tápegység
csatlakozó
Feszültségirány
felcserélődése ellen védett.
bbTű 1: 0 V
bbTű 2: +24 V

Ethernet csatlakozó
100 base T - RJ45

Jelzések
Analóg csatlakozó
2 konfigurálható bemeneti pont,
akár 0-10 V akár 4-20 mA
bemenethez
bbTű 1: 0 V
bbTű 2: AI1 bemenet 1
bbTű 3: AI2 bemenet 2
bbTű 4: +24 V DC
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bb A kommunikációs hálózat
működésének és az Acti9 Smartlink
állapotának jelzése

Soros csatlakozó
Modbus RS485 (Master)
bbTű 1: D1 Modbus
bbTű 2: D0 Modbus
bbTű 3: árnyékolás
bbTű 4: közös/0 V
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IFM Modbus interfész
PB103798

Funkció

Az IFM Modbus kommunikációs interfész szükséges akkor, ha egy Masterpact vagy
Compact készüléket egy Modbus hálózathoz szeretnénk csatlakoztatni. A
megszakító ULP (Universal Logic Plug) porttal kell rendelkezzen. A port elérhetővé
válik egy BCM ULP vagy BSCM beépítő modulon keresztül.
Az IFM-re IMU-ként (Intelligent Modular Unit – Intelligens Moduláris Egység) hivatkozik az ULP
csatlakozási rendszer dokumentáció.

Amint az IFM csatlakozik a hálózatra, a megszakító slave lesz a Modbus master
számára. A villamos értékek, riasztások, ki/be állapotok megjeleníthetővé és
vezérelhetővé válnak egy PLC vagy bármilyen más felügyeleti rendszer számára.

Jellemzők
ULP port

IFM Modbus kommunikációs interfész

2 RJ45 aljzat áll rendelkezésre, belső párhuzamos vezetékezéssel.
bb Egy megszakító csatlakoztatására van lehetőség (végső esetben egy I/O modulon
keresztül)
bb Egy ULP véglezáró ellenállás vagy egy FDM121 kijelzőt kell csatlakoztatni
a második RJ45 ULP aljzatba
Az RJ45 aljzat biztosítja a 24 V DC tápfeszültséget, amelyet a Modbus hálózat felől kap.
Beépített teszt funkció áll rendelkezésre annak ellenőrzésére, hogy a megszakító
vagy az FDM121 kijelző egység megfelelően csatlakozik-e a rendszerhez.

Rendelési szám: TRV00210.

Modbus slave port

G-GR-0004686.2

bb A felső csavaros csatlakozóblokk:
vv 24 V DC tápfeszültség bemenet (0 V, +24 V)
vv Modbus vonal (D1, D2, Gnd)
bb Hátsó aljzat, DIN sínes összekötő kiegészítőhöz
A csatlakozók felül és hátul egyaránt párhuzamos vezetékezéssel rendelkeznek
bb Több IFM csatlakoztatható, így közösíthető a Modbus vonal és a tápfeszültség is
külön vezetékezés nélkül.
bb Előlapon:
vv Modbus címbeállító tekerőtárcsa (1 … 99): 2 kódos forgató tárcsa
vv Modbus lezáró: engedélyezi vagy tiltja a megszakító távvezérlését és az IFM
paraméterek módosítását
bb Önbeállító kommunikációs forma (sebesség, paritás)
A

 odbus csavaros
A M
csatlakozóblokk
 odbus cím tekerőtárcsa
B M
C Modbus kommunikációs
LED
D M
 odbus zárolási
lehetőség
E ULP aktivitás LED
F Teszt nyomógomb

B

C
D

E
F

I
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G

H

G ULP RJ45 aljzat
H M
 echanikus zár
I Összekötő kiegészítő
csatlakozó

IFM Modbus interfész
Rendelési számok
IFM Modbus kommunikációs interfész
Típus
IFM Modbus kommunikációs interfész modul
Összekötő kiegészítő, több IFM
csatlakoztatásához
ULP véglezáró ellenállás
2-vezetékes RS 485 szigetelt ismétlő modul
(Modbus hálózat kapcsolószekrényen kívül)

Csomagolási egység

Rendelési
számok

10

TRV00210
TRV00217

-

TRV00880
TRV00211

Műszaki jellemzők
IFM Modbus kommunikációs interfész
Méret
IFM összekötők maximális száma
IP védettség
Előlapon
Más modul részek
Csatlakozók
Működési hőmérséklet
Tápfeszültség
Fogyasztás
Tipikus
Maximum

18 x 72 x 96 mm
12
IP4x
IP3x
IP2x
-25...+70°C
24 V DC -20 %/+10 % (19.2...26.4 V DC)
21 mA/24 V DC at 20°C
30 mA/19.2 V DC at 60°C

Tanúsítványok
CE
UL
CSA

IEC/EN 60947-1
UL 508 - Industrial Control Equipment
No. 142-M1987 - Process Control
Equipment
bb CAN/CSA C22.2 No. 0-M91 General requirements - Canadian Electrical
Code Part
bb CAN/CSA C22.2 No. 14-05 Industrial Control Equipment

Egyszerű IFM felszerelés
DB406745

G-GR-0004690.2

IFM összekötő kiegészítő

IFM összekötő kiegészítő csatlakozó

Maximum 12 db IFM összekötő kiegészítő

DB406744

IFM összekötő kiegészítő és IFE interfész + átjáró összekötése
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I/O modul
DB416829

Leírás

Az I/O (bemenet/kimenet) modul kisfeszültségű megszakítókhoz, része az ULP
rendszernek. Rendelkezik beépített funkciókkal és alkalmazásokkal a különböző
igények kielégítésére.
Az ULP rendszer architektúra kiépíthető bármilyen megkötés nélkül a megszakítók
széles választékának felhasználásával.
Az I/O modul kompatibilis az ULP rendszer specifikációval.
Két I/O modul csatlakoztatható ugyanarra az ULP hálózatra.
Az I/O modullal felszerelhető kisfeszültségű megszakítók:
bb Masterpact NW
bb Masterpact NT
bb Compact NS630b-1600
bb Compact NSX100-630

I/O (bemenet/kimenet) modul kisfeszültségű megszakítóhoz
I/O (bemenet/kimenet) modul
Rendelési szám: LV434063

Az I/O modul tulajdonságai:
bb 6 db digitális bemenet,amely felhasználható NO és NC száraz érintkezős
impulzusszámlálókhoz
bb 3 db digitális kimenet, amelyek bistabil relék (5 A maximum)
bb 1 db analóg bemenet Pt100 hőmérséklet érzékelőhöz

Előre meghatározott alkalmazások
Előre meghatározott alkalmazások teszik lehetővé új funkciók hozzáadását
a rendszerhez:
bb Kiválasztás tekerőtárcsa segítségével az I/O modul előlapján, amely
meghatározza, hogy az adott alkalmazás milyen kimenethez/bemenethez legyen
hozzárendelve.
bb Nincs szükség külön felhasználói beállításra és szoftver eszközre.
Azok az állások, amelyek nincsenek hozzárendelve előre meghatározott
alkalmazásokhoz, azok rendelkezésre állnak felhasználó által meghatározott
alkalmazásokhoz:
bb kocsi menedzsment
bb megszakító működtetés
bb kocsi menedzsment és energiacsökkentő, karbantartó beálltások - Energy
Reduction Maintenance Setting (ERMS)
bb világítás és terhelés vezérlés
bb felhasználói igények

DB416827

Felhasználó által meghatározott alkalmazások

4
3
2

1

5

Az I/O modul lehetőséget ad felhasználó által meghatározott alkalmazásokra,
a három előre meghatározott alkalmazás mellett.
A felhasználó által meghatározható alkalmazások elérhetők attól függően, hogy:
bb az már létezik-e előre meghatározott alkalmazásként
bb az I/O modul bemenetét/kimenetét nem használja-e más alkalmazás
A bemenet/kimenet hozzárendelhető felhasználó által meghatározható
alkalmazásokhoz a felhasználói szoftver eszközzel:
bb védelmi célra
bb vezérlő célra
bb energiamenedzsment célra
bb felügyeleti célra

6

9

7
8

Felszerelés
DB416828

DB416828

Az I/O modul DIN sínre szerelhető készülék.

Alkalmazás választó tekerőtárcsa
Az alkalmazás választó tekerőtárcsák lehetővé teszik az előre meghatározott
alkalmazások kiválasztását. 9 állással rendelkezik és minden állás egy előre
meghatározott alkalmazáshoz van hozzárendelve. A gyári beállítás az előre
meghatározott 1 alkalmazás.

Beállítást megakadályozó zár
A beállítást megakadályozó zár az I/O modul előlapján elérhető és lehetővé teszi
a beállítások engedélyezését vagy tiltását.
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DB416862

I/O modul
Általános jellemzők
Környezeti jellemzők

I1

C

I2

I3

C

I4

I5

C

Szabványmegfelelés
Tanúsítványok
Környezeti hőmérséklet
Relatív páratartalom
Szennyezettség fok
Ellenállás lángnak

I6

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

Mechanikai jellemzők
Rázásállóság
Ellenállás szinuszos rázás ellen

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

Villamos jellemzők
A

Elektrosztatikus kisüléssel szembeni
zavartűrés
Sugárzott elektromágneses térrel
szembeni zavartűrés
Lökőhullámmal szembeni zavartűrés
Fogyasztás

B

I1

24VDC

C

I2

I3

C

I4

I5

C

I6

5

4
3
2

1

6

APP

9

7
8

I1

L
K
J

AI

I2
I3

O1

I4

O2

I5

O3

I6

T

E
F

LV434063

O1
13

D

G

IO

O2
14

23

O3
24

33

34

T1

I

10 V/m
Megfelel az IEC/EN 61000-4-5 szabványnak
165 mA

Fizikai jellemzők
C

M

Megfelel az IEC/EN 61000-4-3 szabványnak

A1
T2

H

Méret
Felszerelés
Súly
IP védettség
Csatlakozás

71,7 x 116 x 70,6 mm (2,83 x 4,56 x 2,78 inch)
DIN sín
229,5 g (0,51 lb)
bb Előlapon: IP4x
bb I/O rész: IP3x
bb Csatlakozók: IP2x
Csavaros csatlakozó blokkok

Műszaki jellemzők - 24 V DC tápfeszültség
Tápfeszültség típusa
Névleges teljesítmény
Bemeneti feszültség

Kapcsoló üzemű tápegység
72 W
100–120 V AC egy fázis
200–500 V AC fázis – fázis
PFC szűrő
MSZ EN 61000-3-2
Kimeneti feszültség
24 V DC
Tápfeszültség kimeneti áram
3A
Megjegyzés: Javasolt UL listázott és elismert korlátozott feszültségű/áramú vagy 2 osztályú
maximum 3 A-es 24 V DC tápfeszültség alkalmazása.

Digitális bemenetek
Digitális bemenet típusok

13

14

23

24

33

34

T1

T2

Digitális kimenetek

1
2

O

Digitális bemenet áram korlátozással az MSZ EN
61131-2 szabvány szerint 2 típusú (7 mA)
Bemeneti határ értékek 1 állapotban (zárt) 19,8–25,2 V DC, 6,1–8,8 mA
Bemeneti határ értékek 0 állapotban
0–19,8 V DC, 0 mA
(nyitott)
Maximum vezetékhossz
10 m (33 ft)
Megjegyzés: több, mint 10 m (33 ft) hossz és kevesebb, mint 300 m (1,000 ft) hossz esetén
kötelező árnyékolt, csavart érpár használata. Az árnyékolást az I/O modul funkcionális földelésére
kell kötni.

N

A 24 V DC tápfeszültség csatlakozó blokk
B digitális bemenet csatlakozó blokk: 6 db bemenet,
3 db közös és 1 db árnyékolás
C 6 db bemenet állapot LED
D analóg bemenet állapot LED
E 3 db kimenet állapot LED
F I/O modul azonosító címke
G plombálható átlátszó fedél
H analóg bemenet csatlakozóblokk
I digitális kimenet csatlakozóblokkok
J ULP állapot LED
K teszt/visszaállító nyomógomb (elérhető zárt fedél esetén is)
L beállítást megakadályozó zár
M alkalmazás kiválasztó tekerőtárcsa: 1 … 9.
N kapcsoló I/O címzéshez (I/O 1 vagy I/O 2).
O ULP csatlakozók

Digitális kimenet típusok
Névleges terhelés
Névleges átviteli áram
Maximális kapcsolási feszültség
Maximális kapcsolási áram
Maximális kapcsolási teljesítmény
Minimális megengedhető terhelés
Érintkező ellenállás
Maximális működési frekvencia
Digitális relékimenet védelme külső
olvadóbiztosítóval
Maximális vezetékhossz

Bistabil relé
5 A 250 V AC feszültségen
5A
380 V AC, 125 V DC
5A
1250 VA, 150 W
10 mA at 5 V DC
30 mΩ
bb 18 000 működés/óra (mechanikus)
bb 1 800 működés/óra (villamos)
Külső olvadóbiztosító 5 A vagy kevesebb
10 m (33 ft)

Analóg bemenetek
Az I/O modul analóg bemenete egy Pt100 hőmérséklet érzékelőre csatlakoztatható
Tartomány
-30 … 200°C
-22 … 392 °F
Pontosság
±2°C , -30 … 20°C
±3.6 °F , -22 … 68 °F
±1°C , 20 … 140°C
±1.8 °F , 68 … 284 °F
±2°C , 140 … 200°C
±3.6 °F , 284 … 392 °F
Frissítés
5 másodperc
5 másodperc
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Tervező és
felügyeleti szoftver

Ecoreach tervező és felügyeleti szoftver
Az Ecoreach szoftver egy villamos vagyonkezelő
szoftver. Remek támogatást nyújt Smart Panelek
építése, üzembe helyezése és karbantartása közben.

Digitalizált villamos energiaelosztás
menedzsment szoftver
Irodában vagy helyszínen: beállítás előkészítés több Smart Panelhez (megszakítók
és Enerlin’x kommunikációs interfészek …).
Helyszínen: párhuzamos kapcsolat a Smart Panellel LAN hálózaton keresztül az
üzembe helyezés és tesztelés során. Automatikus jelentés készíthető a szoftverrel.
Projects adatbázis: biztonságos felhő tárolja az adatokat saját profil alatt.

Smart Panel tervezés és építés

bb Villamos architektúrák offline tervezése: villamos és kommunikációs készülékek
leírása beállítási és névleges értékeikkel
bb Elmentés új projektként: architektúrák és a hozzátartozó dokumentumok
(bármilyen fájl típus) elmenthetők
bb Projekt könyvtár menedzsment: projekt mentése, betöltése
bb Létező projekt újrafelhasználása: módosítás és mentés új projektként

Készülékek üzembe helyezése

bb Készülékek automatikus felismerése Smart Panelben
bb Beállítás letöltési és feltöltési lehetőség
bb Kommunikációs teszt
bb Automatikus kommunikációs jelentéskészítés

Megszakító üzembe helyezés
bb Kioldóegység beállítás letöltés
bb Online ellenőrzés és teszt
bb Automatikus jelentéskészítés

60

Ecoreach tervező és felügyeleti szoftver
Készülék felügyelet és vezérlés

bb Mérési paraméterek naplózása
bb Napló jelentések
bb Jelenlegi készülék beállítások letöltése és összehasonlítása korábban Ecoreach
szoftverben elmentett változatokkal
bb Firmware frissítés és kompatibilitási mátrix

Kompatibilitás
Készülékek
Az alábbi készülékek konfigurációja az Enerlin'X interfészeken keresztül
bb Megszakítók: Masterpact NT/NW, Compact NSX sorozat
bb Kismegszakítók és vezérlő készülékek: Acti9 sorozat
Ecoreach szoftver
bb Kompatibilis Windows XP pro, Windows 7 operációs rendszerekkel

Rendelési szám
Project tervező, üzembe helyező, működtető és karbantartó szoftver
Ecoreach villamos vagyonkezelő szoftver

CR_ECOREACH_TS

Ecoreach ablak példa

Böngésző munkafüzetek

Smart Panel architektúrák

Ablak, amely a mérési eredményeket,
a beállítási paramétereket stb. tartalmazza
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Rendelési számok

Mérők és kiegészítők a 'Mérés' funkciókhoz
Fogyasztásmérők
Típus

Impulzuskimenet

Sorozat

iEM2000T, iEM2010

Modbus

iEM2105

iEM3110, iEM3210

iEM315x, iEM325x, iEM335x

Többfunkciós mérők
Típus

Modbus

Sorozat

ION6200

Riasztás
Ethernet

PM3000

PM5000

PM8000

Megszakítók beépített méréssel

Acti 9 kiegészítők Smartlink csatlakozáshoz

Sorozat

Típus

Kismegszakító
felügyelet

Működtetők felügyelet
és távvezérlés

Sorozat

iOF+SD24 OF+SD24

iATL 24

Compact NSX +
Micrologic E

Masterpact +
Micrologic E, H, P

iACT 24

RCA iC60

Kompatibilis számlálók, teljesítménymérők
(régi sorozatok)
Impulzusszámlálók
ME1Zr, ME3zr, ME4zr, PM9p, EN40 P

Teljesítménymérők – Modbus protokoll
PM9c, PM500 sorozat, PM700 sorozat, PM800 sorozat, PM1200

Egyéb készülékek
Analóg érzékelők
RTD (Pt100, Pt1000)
4...20 mA érzékelő
0...10 V érzékelő
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Soros Modbus / TCP/IP Modbus átjárók
EGX100 - EGX300

Rendelési számok
Termék

Leírás

Csomagolási egység

Rendelési szám

Interfész + átjáró
Com'X 200 Ethernet energiaszerver

EBX200

Com'X 510 Ethernet energiaszerver

EBX510

IFE interfész + átjáró

LV434011

Acti 9 Smartlink Ethernet

A9XMEA08

Interfész
Acti 9 Smartlink Modbus

A9XMSB11

IFM

TRV00210

IFE interfész

LV434010

I/O modul
LV434063

I/O modul

Kijelzők
FDM128 Ethernet kapcsolószekrény előlapi kijelző

LV434128

FDM121 kapcsolószekrény előlapi kijelző

TRV00121

Kiegészítők Com'X200, 510-hez
GPRS modem

EBXA-GPRS

Antenna GPRS modemhez

EBXA-ANT-5M

Wifi USB modem

EBXA-USB-WIFI

Com'X GPRS interfész SIM kártya

EBXA-GPRS-SIM

Com'X GPRS interfész

EBXA-GPRS

Com'X Zigbee USB interfész

EBXA-USB-zigbee

Kiegészítők Acti 9 Smartlinkhez
1 db

A9XCATM1

Előre elkészített vezeték 2 csatlakozóval hossz: 100 mm

6 db

A9XCAS06

hossz: 160 mm

6 db

A9XCAM06

hossz: 450 mm

6 db

A9XCAH06

hossz: 870 mm

6 db

A9XCAL06

USB kábel csatlakozás / Modbus

Acti 9 Smartlink teszteléshez

Előre elkészített vezeték 1 csatlakozóval hossz: 870 mm

6 db

A9XCAU06

Csatlakozó

5-pin csatlakozó (Ti24)

12 db

A9XC2412

Felszerelő készlet

Kiegészítő

DIN sín (4 láb, 4 tartó, 4 adapter)

1 db

A9XMFA04

Linergy FM 200 A (4 adapter)

1 db

A9XM2B04

Linergy FM 80 A rögzítő (2 klip)

1 db

A9XMLA02

Csatalakozó adapterek Acti 9 komponensekhez
iACT24
iATL24
iOF+SD24

OF+SD24

Gyengeáramú vezérlő és jelző
segédérintkező iCT kontaktorokhoz
Gyengeáramú vezérlő és jelző
segédérintkező iTL impulzusrelékhez
Gyengeáramú jelző segédérintkező
iC60, iID, ARA, RCA, iSW-NA
készülékekhez
Gyengeáramú jelző segédérintkező
C60, C120, DPN, RCCB/ID
készülékekhez

A9C15924
A9C15424
A9A26897

A9N26899
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Jegyzetek
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TVD: Tesztelt, Validált, Dokumentált
Smart Panel architektúrák
Minden konfiguráció laboratóriumokban, szakértők által tesztelt.
Jóváhagyott teljes funkcionalitás és kompatibilitás a készülékekkel.
Dokumentált, felhasználói kézikönyvekben, előre definiált CAD panel tervek
& vezetékezési diagramok.

www.schneider-electric.com/smart-panels
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