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Miért érdemes a PowerLogic
rendszert használni?

Bemutatás

0

A villamos létesítmények felügyeletéhez szükséges valamennyi információ összegyűjtése
Napjainkban a versenyképesség szempontjából a legfontosabb tényezők a
költségtakarékosság és a magas szinten teljesülő folyamatos üzemvitel. Ezért a
villamos létesítmények üzemére vonatkozóan több információra van szükség:
fogyasztási adatok, terhelési görbék, hálózati zavarok, felharmonikus tartalom,
teljesítmény tartalék, stb.
A PowerLogic rendszer a hálózatanalízishez szükséges információkat képes
szolgáltatni, ahol és amikor arra szükség van.

E88978

A PowerLogic mérésadatgyűjtő és
felügyeleti rendszer
A PowerLogic rendszer a villamos létesítmények optimális üzemeltetésére
szolgáló teljes és egységes rendszer.

Komplett megoldás
b kielégíti valamennyi villamos létesítmény üzemeltetési igényeit, az egyszerű
áramméréstől egészen a villamos hálózat minőségi jellemzőinek távfelügyeletéig
b a rendszer a jelenleg a piacon megtalálható mérő/felügyeleti készülékek
legteljesebb választékából és felügyeleti szoftverből áll
b az ipari és a szolgáltatói szektorokban előforduló villamos létesítmények
legszélesebb körében alkalmazható.

Középületek
87921_A

Egységes megoldás

DB109837

b tartalmazza valamennyi közép- és kisfeszültségű mérő-, felügyeleti és védelmi
készüléket
b a Schneider Electric készülékek egyszerű rendszerbe illesztése érdekében
adatátviteli szoftvert és előre konfigurált átjárókat tartalmaz
b megfelel a Transparent Ready™ alapelvnek.

Távfelügyeleti
szoftver

09095

Kórházak

Adatátvitel

029693_A

Félvezető gyárak

Készülékek

Mérőműszerek

Gépkocsigyártás

A PowerLogic rendszer mérésadatgyűjtés és hálózatfelügyelet céljára nyújt megoldást és az alkalmazások
legszélesebb körében használható.
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Fogyasztás- Teljesítmérők
ménymérő
készülékek

Kisfeszültsé- KÖF vezérlőgű megszakí- és védelmi
tók
készülékek

Egyéb
kompatibilis
termékek

A PowerLogic rendszer tartalmazza
b a PowerLogic termékskála készülékeit, amelyek:
v adatátvitellel rendelkező és nem rendelkező mérő- és felügyeleti készülékek
v adatátviteli interfészek
v felügyeleti szoftver.
b Micrologic védelmi egységgel felszerelt Masterpact és Compact megszakítók
b Sepam és Vigirex védelmi készülékek
b más egyéb Modbus kompatibilis készülék.

Miért érdemes a PowerLogic
rendszert használni?

Bemutatás

0

(folytatás)

A PowerLogic rendszer a villamos elosztási
rendszer továbbfejlesztésének fontos
eszköze

DB103569

A PowerLogic rendszer három funkcióval rendelkezik:
b mérésadatgyűjtés
b a mért adatok továbbítása és csoportosítása a különböző szervezetek által
végzett elemezés megkönnyítése érdekében: termelésirányítás, karbantartás,
számlázás, helyszíni felügyelet
b a létesítmény villamos paramétereinek javítására tett intézkedések
eredményének ellenőrzése.
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A PowerLogic rendszerrel a villamosenergiarendszer üzeme ellenőrizhető
A PowerLogic rendszer az alábbiakban nyújt segítséget

DB103445

A fogyasztási költségek csökkentése
Fogyasztási
költségek

A fogyasztási adatok pontosabb ismerete
b a nagy fogyasztók és fogyasztási helyek megállapítása
b a fogyasztási csúcsok ellenőrzése és az áramszolgáltatói szerződés
optimalizálása.
A hálózat
minőségi
jellemzői

A folyamatos üzemvitel javítása
A létesítmény kapacitásának teljes kihasználása
b a villamos elosztási rendszer paramétereinek elemzése
b a hibák okainak feltárása.

Folyamatos
üzemvitel

A hálózat minőségi jellemzőinek javítása
A villamosenergia-rendszer megbízhatóságának növelése és az
üzemeltetési költségek optimalizálása
b a felharmonikustartalom ellenőrzése
b kisebb karbantartási költségek
b kisebb gyártási veszteség.

-
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Miért érdemes a PowerLogic
rendszert alkalmazni?
Előnyei és alkalmazása

Bemutatás

DB103446

A villamos energia költségének csökkentése
A PowerLogic rendszer segítséget nyújt a villamosenergiafogyasztás, illetve az alfogyasztók mérése és az
áramszolgáltatói szerződések optimalizálása útján a
fogyasztási költségek csökkentésében.

EB100256

Alfogyasztók mérése és költségeloszlás a fogyasztás
csökkentése éredekében
A villamos energia fogyasztásmérése az alábbi célból:
b a fő fogyasztók azonosítása
b költségelosztás
b a felhasználók figyelmének felhívása a költségekre.

A villamosenergia-szerződés és a terhelési görbék
optimalizálása a fogyasztási költségek csökkentése
érdekében
A villamosenergia-fogyasztás és a terhelési görbék rögzítése az alábbi célból:
b a villamosenergia szerződés optimalizálása
b több helyszín fogyasztásának összegzése és a globális költségek megfontolása
b tartalék kapacitás meghatározása a villamos létesítmény bővíthetősége
érdekében
v csúcsterhelési időszak ellenőrzése és a büntetőtarifák kizárása:
v a teljesítménytényező javítása
v a lekötött teljesítmény túllépésének elkerülése automatikus teherledobással.

EB100257

Költségkimutatás

Más közművek fogyasztási adatainak mérése
Impulzusadós fogyasztásmérő készülékek segítségével más közművek (víz, gáz,
gőz, stb.) fogyasztási adatai is mérhetők, így átfogó, központi energiamenedzsment rendszer alakítható ki.
Trendgörbék

DB103347

A folyamatos üzemvitel javítása
A villamosenergia-rendszer helyszíni működtetésének
lehetősége rendkívül fontos. Sok esetben a hibajelenségek
okainak feltárása nem mindig egyszerű feladat.
A PowerLogic rendszer segítséget nyújt a villamosenergiarendszer működésének jobb megértésében és eszközöket kínál
a hálózatelemzés elvégzéséhez. Lehetővé teszi a rendszer
valós idejű felügyeletét és ezzel növeli annak megbízhatóságát.

PE50538

A villamos létesítmény valós idejű felügyelete
Mérőműszerek
A mérési adatok helyi megjelenítésére és a villamos létesítmény üzemének
ellenőrzésére alkalmasak.

EB100258

Távfelügyelet
A villamos létesítmény felügyelete annak érdekében, hogy a megfelelő információk
a megfelelő személyhez a megfelelő időpontban eljussanak:
b a kapcsolókészülékek állapota és a mérési adatok a létesítmény
üzemeltetőjéhez
b riasztások és események a karbantartási részleghez
b költségeloszlási adatok a számlázási osztályra, stb.
A nyitott, rugalmas adatátviteli rendszer lehetővé teszi egy külső szakértő beavatkozását, ha erre szükség van.
Az információk elérése a szabványos web-es technológiákon keresztül
Az EGX400 web szereveren keresztül a felhasználó számára lényeges valamennyi
információ lekérdezhető tetszőleges időben és helyen, egy olyan szabványos webböngésző segítségével mint az Internet Explorer.
A villamos létesítmény valós idejű ellenőrzése
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Miért érdemes a PowerLogic
rendszert alkalmazni?
Előnyei és alkalmazása (folytatás)

Bemutatás

EB100259

Megelőző és javító karbantartás
Megelőző karbantartás
A legfontosabb műszaki jellemzők mérése alapján a problémák előzetes
érzékelése a létesítményben bekövetkező károk és a kiesett üzemidő csökkentése
érdekében.
Javító karbantartás
Áttekinthető, teljes információszolgáltatás a létesítmény üzemeltetőjének a
bekövetkezett üzemzavarok körülményeiről annak érdekében, hogy a létesítmény
üzeme a lehető leggyorsabban helyreállítható legyen:
b helyi vagy távriasztás (pl. telefonra vagy személyi hívóra)
b hibakeresés, általános ellenőrzés, összefoglaló táblázatok, stb.
Esemény és risztási napló

Részletes információszolgáltatás a hálózati hibák okainak elemzéséért és a
tervezési megoldásokért felelős szakértők számára a villamos elosztási rendszer
továbbfejlesztése érdekében:
b esemény és riasztási naplók
b hullámalak rögzítés, stb.

DB103448

A hálózat minőségi jellemzőinek javítása
A hálózat minőségi jellemzői az üzemeltetési költségekre
közvetlen hatással vannak:
b közvetlen költségek: túlfogyasztás a megnövekedett
veszteségek következtében
b közvetett költségek:
v termelési veszteségek: a termelési folyamat rendellenes
működése, véletlen kioldás
v a berendezések költségei: rövidebb élettartam, alacsonyabb
hatásfok. Túlméretezett berendezés.

EB100261

A PowerLogic rendszer lehetővé teszi a felhasználó számára a villamos energia minőségi jellemzőinek és a javítást célzó intézkedések hatékonyságának
ellenőrzését, a problémák okainak azonosítását.
A villamos energia minőségi jellemzőinek ellenőrzésére leggyakrabban az alábbi
négy funkciót használják:
b felharmonikustartalom ellenőrzése
b feszültségletörések és túllendülések érzékelése
b hálózati tranziensek érzékelése
b az EN 50160 szabvány szerinti megfelelőség ellenőrzése.

Felharmonikusok spektrumanalízise

A teljes felharmonikus torzítás és az egyedi
felharmonikustartalom mérése

EB100260

b a felharmonikusokat termelő fogyasztók meghatározhatók és a
felharmonikusokra érzékeny fogyasztók áramköreiről leválaszthatók
b a rendellenes üzemállapotok oka meghatározható
b a készülékek névleges értéke csökkenthető (transzformátorok, kábelek, stb.)
b a hálózat szűrésére vonatkozó intézkedések kezdeményezhetők.

Feszültségletörések és túllendülések érzékelése és
hullámalak rögzítése
A termelési veszteségek és áramkimaradások eredetének meghatározására
használható.

Hálózati tranziensek érzékelése és hullámalak rögzítése
Zavaríró funkció

A rendellenes üzemállapotok és káresetek okának meghatározására használható.

Az EN 50160 szabvány szerinti megfelelőség ellenőrzése
Az elosztóhálózat európai EN 50160 szabvány szerinti megfelelősége és az
áramszolgáltató által szolgáltatott hálózat minőségi jellemzői ellenőrizhetők.
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A PowerLogic rendszer
készülékeinek áttekintése

Kiválasztási útmutató

Áramváltók

Mérőműszerek

CT

Név

AMP / VLT

AMP / VLT

áramváltó

Funkció

ampermérő, voltmérő

ampermérő, voltmérő

I/U

I/U

Mérési pontosság

1,5-ös pontossági
osztály

± 0,5% ± 1 digit

Beépítés

DIN-sínre
4 x 18 mm-es modul

DIN-sínre
2 x 18 mm-es modul

Feszültségmérés

VLT: 500 V AC-ig
közvetlenül vagy külső
feszültségváltóval

VLT: 600 V AC-ig
közvetlenül vagy külső
feszültségváltóval

Árammérés

AMP:
AMP:
30 A-ig közvetlenül vagy 10 A-ig közvetlenül vagy
külső áramváltóval
külső áramváltóval

Beépítés
b 21 – 35 mm átmérőjű szigetelt kábelre
húzható áramváltó
b gyűjtősínre húzható áramváltó
b kábelcsatlakozás

Alkalmazási cél
Alfogyasztók mérése és költségeloszlás
Fogyasztásmérés
Fogyasztásmérés különböző időszakokban
Más közművek fogyasztási adatainak mérése
A villamosenergia-szerződés és a terhelési görbék optimalizálása

Létesítmény felügyelet
Homloklapra szerelés
Távfelügyelet
Fejlett távfelügyelet

A hálózat minőségi jellemzők felügyelete
Felharmonikustartalom ellenőrzése (THD)
Egyedi felharmonikustartalom elemzése
Feszültségletörések és túllendülések érzékelése
EN 50160 szabványmegfelelőség ellenőrzése

Műszaki jellemzők
b az áramváltó áttétele: 40/5 – 6000/5
b pontosság: 0,5 – 3 osztály
b legnagyobb névleges üzemi feszültség:
b alap- vagy trópusi klímaálló kivitelben
kapható

Műszaki jellemzők

Adatátviteli portok
Bemenetek/Kimenetek
Memóriakapacitás

16–20. oldal
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21. oldal

22. oldal

A PowerLogic rendszer
készülékeinek áttekintése (folytatás)

Kiválasztási útmutató

0

Fogyasztásmérők

AMP / VLT

IM100 / UM100

FRE

CH / CI

ME

ampermérő, voltmérő

ampermérő, voltmérő

frekvenciamérő

üzemóra-számláló
impulzusszámláló

fogyasztásmérő

I/U

I/U

F

óra/impulzus

E

1,5-ös pontossági osztály ± 1% ± 1 digit

± 0,5% ± 1 digit

süllyesztett beépítés
72 x 72 mm
96 x 96 mm

süllyesztett beépítés
72 x 72 mm

DIN-sínre
2 x 18 mm-es modul

VLT: 500 V AC-ig
közvetlenül vagy külső
feszültségváltóval

UM100: 600 V AC-ig
közvetlenül vagy külső
feszültségváltóval

400 V AC-ig közvetlenül

AMP:
külső áramváltóval

IM100:
külső áramváltóval

23–24. oldal

25–28. oldal

2-es pontossági osztály
CI, CH: DIN-sínre
2 x 18 mm-es modul
CH: süllyesztett beépítés

DIN-sínre
2 vagy 4 x 18 mm-es modul
400 V AC-ig közvetlenül

63 A-ig közvetlenül vagy
külső áramváltóval

22 . oldal

29–32 . oldal

33–37. oldal
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Kiválasztási útmutató

A PowerLogic rendszer
készülékeinek áttekintése (folytatás)

Felügyeleti készülékek

Név

PM9 / PM9P / PM9C

PM700 / PM700P /PM710/PM750

Funkció

teljesítménymérő

teljesítménymérő

Alkalmazási cél
Alfogyasztók mérése és költségeloszlás
Fogyasztásmérés
Fogyasztásmérés különböző időszakokban
Más közművek fogyasztási adatainak mérése
A villamosenergia-szerződés és a terhelési görbék optimalizálása

Létesítmény felügyelet
Homloklapra szerelés

I, U, F, P, Q, S, PF, E (átalg, minimum és maximum értékek)

Távfelügyelet
Fejlett távfelügyelet

A hálózat minőségi jellemzők felügyelete
Felharmonikustartalom ellenőrzése (THD)
Egyedi felharmonikustartalom elemzése
Feszültségletörések és túllendülések érzékelése
EN 50160 szabványmegfelelőség ellenőrzése

Műszaki jellemzők
Mérési pontosság

1-es pontossági osztály
(hatásos fogyasztás)

1-es pontossági osztály
(hatásos fogyasztás)

Beépítés

DIN-sínre
2 x 18 mm-es modul

süllyesztett beépítés
96 x 96 mm

Feszültségmérés

450 V AC-ig közvetlenül vagy külső
feszültségváltóval

480 V AC-ig közvetlenül vagy külső
feszültségváltóval

Árammérés

külső áramváltóval

külső áramváltóval

Adatátviteli portok

1

1

Bemenetek/Kimenetek

1O

2O

Memóriakapacitás

42–47. oldal

8

48–53. oldal

Kiválasztási útmutató

A PowerLogic rendszer
készülékeinek áttekintése (folytatás)

PM810

PM820 / PM850

PM870

CM3000

CM4000

teljesítménymérő

teljesítménymérő

teljesítménymérő

teljesítménymérő

teljesítménymérő

riasztások időbélyeggel

riasztások időbélyeggel … és adatnaplók

csak PM850

0,5 S pontossági osztály
(hatásos fogyasztás)

0,5 S pontossági osztály
(hatásos fogyasztás)

0,5 S pontossági osztály
(hatásos fogyasztás)

0,5 S pontossági osztály
(hatásos fogyasztás)

0,2 S pontossági osztály
(hatásos fogyasztás)

süllyesztett beépítés
96 x 96 mm

süllyesztett beépítés
96 x 96 mm

süllyesztett beépítés
96 x 96 mm

a kijelzőt a homloklapra, a
mérőműszert az
elosztószekrény belsejébe

a kijelzőt a homloklapra, a
mérőműszert az
elosztószekrény belsejébe

600 V AC-ig közvetlenül vagy
külső feszültségváltóval

600 V AC-ig közvetlenül vagy
külső feszültségváltóval

600 V AC-ig közvetlenül vagy
külső feszültségváltóval

600 V AC-ig közvetlenül vagy
külső feszültségváltóval

600 V AC-ig közvetlenül vagy
külső feszültségváltóval

külső áramváltóval

külső áramváltóval

külső áramváltóval

külső áramváltóval

külső áramváltóval
5

1

1

1

4

16 I/O

16 I/O

16 I/O

9 I/O

25 I/O

80 / 800 kbyte

80 / 800 kbyte

8 Mbyte

32 Mbyte

54–64. oldal

64–74. oldal

75–86. oldal
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A PowerLogic rendszer
készülékeinek áttekintése (folytatás)

Kiválasztási útmutató

0

Adatátvitel és felügyelet

Név

EGX100

EGX400

MPS100

SMS

Funkció

Ethernet átjáró

Ethernet
szerver

Ethernet
szerver

felügyeleti szoftver

Micrologic, PM9C,
PM500, PM710,
PM800, Sepam,
CM3000, CM4000

Micrologic, PM9C,
PM500, PM710,
PM800

Micrologic, PM9C,
PM500, PM710,
PM800, Sepam,
CM3000, CM4000

kiegészítő modulok

Alkalmazási cél
Ethernet kommunikáció
RS485 / Ethernet átjáró
Web-szerver beépített HTML oldalakkal

Web-szerver felhasználói HTML oldalakkal

Távfelügyelet
Valós idejű adatok
Adatnapló
Automatikus jelentés készítés
Riasztás és eseménynapló
Hullámalak megjelenítés
Animált felhasználói grafikák
Felhasználói riportok automatikus
készítése

Műszaki jellemzők
Ethernet portok
Modbus TCP/IP protokoll

10/100 Base TX port

10/100 Base TX port
+ 100 Base FX port
(üvegszálas)

10 Base TX port

RS485 (2 / 4 vezetékes) portok száma
Modbus protokoll

1

2

1

A közvetlenül beköthető készülékek száma

32

64

10

RS232 konfigurációs portok száma

1

1

1
b modem port
b SMTP kliens
b 6I/2O

Egyéb

Beépítés

DIN-sínre

DIN-sínre vagy
asztalra

89–93. oldal
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DIN-sínre vagy
asztalra

94–95. oldal

96–99. oldal

100–101. oldal

Kiválasztási útmutató

Általános szoftverinformációk

A szoftver a helyszíni üzemeltetés
kiszolgáló eszköze.
Egy létesítmény működése hasonló egy élő
szervezet működéséhez. A villamosenergiarendszer üzemeltetője a rendszer
működését befolyásoló változásokat nem
tudja irányítani, de meg kell győződnie arról,
hogy a létesítményhez eljut a működéséhez
szükséges villamos energia.
Az orvoshoz hasonlóan a villamos energiarendszer üzemeltetőjének megelőző
intézkedéseket kell eszközölnie, a
bekövetkező zavarokat ki kell vizsgálnia és
ki kell javítania. A cél a létesítmény
folyamatos üzemének fenntartása
másodlagos hatások bekövetkezése nélkül.
A szoftver lehetővé teszi az üzemeltető
számára a villamosenergia-rendszerben
bekövetkező zavarok okának kivizsgálását.

Napjainkban egyre több készülék rendelkezik adatátviteli lehetőséggel.
A rendelkezésre álló mérési adatok száma szintén növekszik, ezért igény van olyan
eszközre, amely ezt az adatmennyiséget megfelelő módon kezelni képes….
A szoftver elsődleges célja, hogy a bonyolult létesítmények kezelését
leegyszerűsítse oly módon, hogy az ember által üzemeltethető legyen:
b a létesítmény és annak működésének érthetővé tétele
b a villamos energia jelenléte érzékelhető és látható legyen.

A szoftver szerepe
Minden mérési adat egy helyen
Minden mérési adat hozzáférése biztosított egy szabványos PC-n keresztül.

A mért adatok csoportosítása és használata
A mért adatok egy részét a felhasználás előtt rendszerezni kell, fel kell dolgozni
vagy speciális eszközzel ki kell egészíteni.

A készülék beállítása, hálózatanalizátor példa
Egy egyszerű készülék beállítása a homloklapján található kezelőszervekkel
végezhető el.
Fejlett funkciókkal rendelkező készülékek esetében a helyi beállítás gyakran
körülményes és egyes funkciókra vonatkozóan nem is hajtható végre.
A szoftver jelentős mértékben megkönnyíti a készülék beállítását.

EB100262

Automatikus feladatok
A szoftver képes automatikus feladatok végrehajtására, amelyeket indíthat:
b dátum
b esemény
b riasztás
A feladatok vonatkozhatnak készülékekre (nyugtázás, egyedi funkció indítása)
vagy a rendszer üzemeltetőjére (e-mail küldése, stb.).

Kézi vezérlés
A felügyeleti szoftverrel lehetőség van a készülékek kézi vezérlésére (pl. egy
megszakító be- vagy kikapcsolása).
Egyes vezérlési/felügyeleti funkciókat (a villamos elosztási rendszer automatikus
működtetése) a PowerLogic rendszerbe integrált PLC-k hajthatnak végre.

Hozzáférés a Web-en keresztül
Az információkat a felhasználó számára át kell alakítani majd ezt követően
számukre hozzáférhetővé kell tenni. A szoftver az átalakítást a felhasználói
riportok létrehozása útján végzi.
Ezek a riportok egy PC-re telepített szabványos Web-böngésző segítségével
hozzáférhetők.

Szoftver és felépítés
A szoftvernek ki kell elégítenie a változatos igényeket:
b egy- vagy többfelhasználós üzemmód
b adatok rendszerezése a felhasználói igényeknek megfelelően
b alkalmazhatóság a különböző helyszíni topológiák esetén
b adatforgalom más rendszerekkel
b stb.
A követelményekből látható, hogy egy termék nem elegendő; egy szoftvercsaládra
van szükség …
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Telepítési példák

A PowerLogic rendszer a helyszín kialakításától függően különböző kiépítési
mód esetén használható. Egyidejűleg biztosítja a különböző felhasználói igények
teljesülését.

1. példa

DB109849

b beépítés kis alapterületű épületbe vagy leválasztott kapcsolótérbe
b egy vagy több mérő-/felügyeleti készülék a PC-hez csatlakozik (közvetlenül vagy
modemen keresztül)
b a villamos létesítmény felügyeletét a karbantartási csoport végzi.

Modbus RS485

2. példa

DB109850

b beépítés olyan épületbe, ahol a felhasználók helyi Intranet hálózathoz
csatlakoznak
b a mérő-/felügyeleti készülékek a vállalati Ethernet hálózatba integráltan EGX
átjáróhoz csatlakoznak
v a villamos létesítmény felügyeletét több különböző válallati alegység látja el:
v egyszerű felügyelet, dedikált szoftver nélkül, Web-böngészővel
v teljes hálózatfelügyelet SMS-szoftverrel.

Webböngésző

SMS

Ethernet TCP/IP

Modbus RS485

12

Modbus RS485

Kiválasztási útmutató

Telepítési példák (folytatás)

3. példa

DB109851

b beépítés több épületbe, amelyeket a vállalati Intranet köt össze
b a mérő-/felügyeleti készülékek a vállalati Ethernet hálózatba integráltan EGX
átjárókhoz csatlakoznak
b a vállalat valamennyi Intranethez csatlakozó részlege egy Web-böngésző
segítségével a villamos létesítmény legfontosabb adataihoz közvetlenül
hozzáférhet.

Intranet

Webböngésző

SMS

Ethernet TCP/IP

Modbus RS485

Modbus RS485
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Rendelési számok jegyzéke

Rend.szám

Megnevezés

Oldal

15100
15125
15126
15197
15198
15199

CMV voltmérő választókapcsoló, DIN-sínre
CMA ampermérő választókapcsoló, DIN-sínre
PM9P teljesítménymérő (220–240 V AC)
PM9C teljesítménymérő (220–240 V AC)
PM9 teljesítménymérő (220–240 V AC)

27
27
42
42
42

15200
15201
15202
15208
15209
15274
15275
15276

VLT digitális voltmérő, DIN-sínre
AMP közvetlen csatlakozású digitális ampermérő,
DIN-sínre
FRE digitális frekvenciamérő, DIN-sínre
AMP áramváltóhoz csatlakoztatható digitális
ampermérő, DIN-sínre
PM9 teljesítménymérő (24–48 V DC)
PM9P teljesítménymérő (24–48 V DC)
PM9C teljesítménymérő (24–48 V DC)

22
22
22
22
42
42
42

15400
15440
15443

CH üzemóra-számláló, DIN-sínre (230 V AC)
CI impulzusszámláló, DIN-sínre

29
30

CH üzemóra-számláló, 48 x 48 (24 V AC)
CH üzemóra-számláló, 48 x 48 (230 V AC)
CH üzemóra-számláló, 48 x 48 (12–36 V DC)

29
29
29

15600
15607
15608
15609

16000
16003
16004
16005
16006
16007
16008
16009
16010
16011
16012
16013
16014
16015
16016
16017
16018
16019
16029
16030
16031
16032
16033
16034
16035
16036
16037
16038
16039
16040
16041
16042
16043
16044
16045
16060
16061
16073
16074
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AMP analóg ampermérő, 72 x 72, motoros
leágazásokhoz (műszerskála nélkül szállítva)
AMP analóg ampermérő, 72 x 72, normál
leágazásokhoz (műszerskála nélkül szállítva)
VLT analóg voltmérő, 72 x 72
Műszerskála, 0-30-90 A, AMP 16003-hoz
Műszerskála, 0-75-225 A, AMP 16003-hoz
Műszerskála, 0-200-600 A, az AMP 16003-hoz
Műszerskála, 0-50 A, AMP 16004-hez
Műszerskála, 0-100 A, AMP 16004-hez
Műszerskála, 0-200 A, AMP 16004-hez
Műszerskála, 0-400 A, AMP 16004-hez
Műszerskála, 0-600 A, AMP 16004-hez
Műszerskála, 0-1000 A, AMP 16004-hez
Műszerskála, 0-1250 A, AMP 16004-hez
Műszerskála, 0-1500 A, AMP 16004-hez
CMA ampermérő választókapcsoló, 48 x 48
CMV voltmérő választókapcsoló, 48 x 48
Műszerskála, 0-2000 A, AMP 16004-hez
AMP közvetlen csatlakozású analóg ampermérő,
DIN-sínre
AMP áramváltóhoz csatlakoztatható analóg
ampermérő leágazásokhoz (műszerskála nélkül
szállítva) , DIN-sínre
Műszerskála, 0-5 A, AMP 16030-hez
Műszerskála, 0-50 A, AMP 16030-hez
Műszerskála, 0-75 A, AMP 16030-hez
Műszerskála, 0-100 A, AMP 16030-hez
Műszerskála, 0-150 A, AMP 16030-hez
Műszerskála, 0-200 A, AMP 16030-hez
Műszerskála, 0-250 A, AMP 16030-hez
Műszerskála, 0-300 A, AMP 16030-hez
Műszerskála, 0-400 A, AMP 16030-hez
Műszerskála, 0-500 A, AMP 16030-hez
Műszerskála, 0-600 A, AMP 16030-hez
Műszerskála, 0-800 A, AMP 16030-hez
Műszerskála, 0-1000 A, AMP 16030-hez
Műszerskála, 0-1500 A, AMP 16030-hez
Műszerskála, 0-2000 A, AMP 16030-hez
VLT analóg voltmérő (0 - 300 V), DIN-sínre
VLT analóg voltmérő (0-500 V), DIN-sínre
AMP analóg ampermérő, 96 x 96, motoros
leágazásokhoz (műszerskála nélkül szállítva)
AMP analóg ampermérő, 96 x 96, normál
leágazásokhoz (műszerskála nélkül szállítva)

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
28
28
23
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
24
24

Rend.szám

Megnevezés

Oldal

16075
16076
16077
16078
16079
16080
16081
16082
16083
16084
16085
16086
16087
16088
16089
16090
16091
16092

VLT analóg voltmérő, 96 x 96
Műszerskála, 0-30-90 A, AMP 16073-hoz
Műszerskála, 0-75-225 A, AMP 16073-hoz
Műszerskála, 0-200-600 A, az AMP 16073-hoz
Műszerskála, 0-50 A, AMP 16074-hez
Műszerskála, 0-100 A, AMP 16074-hez
Műszerskála, 0-200 A, AMP 16074-hez
Műszerskála, 0-400 A, AMP 16074-hez
Műszerskála, 0-600 A, AMP 16074-hez
Műszerskála, 0-1000 A, AMP 16074-hez
Műszerskála, 0-1250 A, AMP 16074-hez
Műszerskála, 0-1500 A, AMP 16074-hez
Műszerskála, 0-2000 A, AMP 16074-hez
Műszerskála, 0-2500 A, AMP 16074-hez
Műszerskála, 0-3000 A, AMP 16074-hez
Műszerskála, 0-4000 A, AMP 16074-hez
Műszerskála, 0-5000 A, AMP 16074-hez
Műszerskála, 0-6000 A, AMP 16074-hez

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

TC 50/5 trópusi kivitelű áramváltó kábelre
TC 75/5 trópusi kivitelű áramváltó kábelre
TC 100/5 trópusi kivitelű áramváltó kábelre
TC 125/5 trópusi kivitelű áramváltó kábelre
TC 150/5 trópusi kivitelű áramváltó kábelre
TC 200/5 trópusi kivitelű áramváltó kábelre
TC 150/5 trópusi kivitelű áramváltó kábelre és gyűjtősínre
TC 200/5 trópusi kivitelű áramváltó kábelre és gyűjtősínre
TC 250/5 trópusi kivitelű áramváltó kábelre és gyűjtősínre
TC 300/5 trópusi kivitelű áramváltó kábelre
TC 400/5 trópusi kivitelű áramváltó kábelre és gyűjtősínre
TC 500/5 trópusi kivitelű áramváltó kábelre és gyűjtősínre
TC 600/5 trópusi kivitelű áramváltó kábelre és gyűjtősínre
TC 250/5 trópusi kivitelű áramváltó kábelre és gyűjtősínre
TC 300/5 trópusi kivitelű áramváltó kábelre és gyűjtősínre
TC 400/5 trópusi kivitelű áramváltó kábelre és gyűjtősínre
TC 500/5 trópusi kivitelű áramváltó kábelre és gyűjtősínre
TC 500/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
TC 600/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
TC 200/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
TC 250/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
TC 300/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
TC 400/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
TC 500/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
TC 600/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
TC 800/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
TC 1000/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

TC 40/5 trópusi kivitelű áramváltó kábelre
TC 50/5 trópusi kivitelű áramváltó kábelre
TC 75/5 trópusi kivitelű áramváltó kábelre
TC 100/5 trópusi kivitelű áramváltó kábelre
TC 125/5 normál áramváltó kábelre
TC 150/5 normál áramváltó kábelre
TC 200/5 normál áramváltó kábelre
TC 150/5 normál áramváltó kábelre és gyűjtősínre
TC 200/5 normál áramváltó kábelre és gyűjtősínre
TC 250/5 normál áramváltó kábelre és gyűjtősínre
TC 300/5 normál áramváltó kábelre és gyűjtősínre
TC 400/5 normál áramváltó kábelre és gyűjtősínre
TC 500/5 normál áramváltó kábelre és gyűjtősínre
TC 600/5 normál áramváltó kábelre és gyűjtősínre
TC 250/5 normál áramváltó kábelre és gyűjtősínre
TC 300/5 normál áramváltó kábelre és gyűjtősínre
TC 400/5 normál áramváltó kábelre és gyűjtősínre
TC 500/5 normál áramváltó kábelre és gyűjtősínre
TC 500/5 normál áramváltó gyűjtősínre
TC 600/5 normál áramváltó gyűjtősínre

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

16400
16451
16452
16453
16454
16455
16456
16459
16460
16461
16462
16463
16464
16465
16468
16469
16470
16471
16473
16474
16476
16477
16478
16479
16480
16481
16482
16483

16500
16500
16501
16502
16503
16504
16505
16506
16509
16510
16511
16512
16513
16514
16515
16518
16519
16520
16521
16523
16524

Rendelési számok jegyzéke (folytatás)

Rend.szám

Megnevezés

Oldal

Rend.szám

16526
16527
16528
16529
16530
16531
16532
16533
16534
16535
16537
16538
16540
16541
16542
16543
16544
16545
16546
16547
16548
16549
16550
16551
16552
16553

TC 200/5 normál áramváltó gyűjtősínre
TC 250/5 normál áramváltó gyűjtősínre
TC 300/5 normál áramváltó gyűjtősínre
TC 400/5 normál áramváltó gyűjtősínre
TC 500/5 normál áramváltó gyűjtősínre
TC 600/5 normál áramváltó gyűjtősínre
TC 800/5 normál áramváltó gyűjtősínre
TC 1000/5 normál áramváltó gyűjtősínre
TC 1250/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
TC 1500/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
TC 1250/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
TC 1500/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
TC 1250/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
TC 1500/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
TC 2000/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
TC 2500/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
TC 3000/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
TC 2500/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
TC 3000/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
TC 4000/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
TC 5000/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
TC 6000/5 trópusi kivitelű áramváltó gyűjtősínre
Ø8,5 mm henger TC áramváltóhoz
Ø12,5 mm henger TC áramváltóhoz
Plombálható kapocsfedél TC áramváltóhoz
Plombálható kapocsfedél TC áramváltóhoz

17
17
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

D

ME1 digitális fogyasztásmérő
ME1z digitális fogyasztásmérő
ME1zr digitális fogyasztásmérő
ME4 digitális fogyasztásmérő
ME4zr digitális fogyasztásmérő
ME4zrt digitális fogyasztásmérő
ME3 digitális fogyasztásmérő
ME3zr digitális fogyasztásmérő

33
33
33
33
33
33
33
33

MPS100 Micro Power szerver

95

17000
17065
17066
17067
17070
17071
17072
17075
17076

33500
33507

50800
50831
50832
50834
50835
50836
50837

UM100 digitális voltmérő, 72 x 72 (48 – 115 V AC/
DC)
UM100 digitális voltmérő, 72 x 72 (220 – 240 V AC)
UM100 digitális voltmérő, 72 x 72 (380 – 415 V AC)
IM100 digitális árammérő, 72 x 72 (48 – 115 V AC/
DC)
IM100 digitális árammérő, 72 x 72 (220 – 240 V AC)
IM100 digitális árammérő, 72 x 72 (380 – 415 V AC)

26
26
26
25
25
25

A
AI05
AI420
AO420

AI05 modul CM4000-hez
AI420 modul CM4000-hez
AO420 modul CM4000-hez

80
80
80

DI120AC
DI240AC
DI32DC
DO120AC
DO200DC
DO240AC
DO60DC

Megnevezés

Oldal

DI120AC modul CM4000 sorozathoz
DI240AC modul CM4000 sorozathoz
DI32DC modul CM4000 sorozathoz
DO120AC modul CM4000 sorozathoz
DO200DC modul CM4000 sorozathoz
DO240AC modul CM4000 sorozathoz
DO60DC modul CM4000 sorozathoz

80
80
80
80
80
80
80

E
ECC21
EGX100MG
EGX400MG

ECC21 Ethernet adatátviteli kártya CM3000/4000
sorozathoz
EGX100 Ethernet átjáró
EGX400 Ethernet szerver

68, 78
89
90

G
GFXv4

Web-alapú interaktív grafikus bővítő SMS 4.0-hoz

96

IOC44 kártya CM3000/4000 sorozathoz
IOX bővítő CM4000-hez
IOX0404 bővítő CM4000-hez
IOX08 bővítő CM4000-hez
IOX2411 bővítő CM4000-hez

68, 79
79
79
79
79

OCIVF optikai adatátviteli csatoló (CMDVF/PC)

67, 77

PM700 teljesítménymérő
PM700P teljesítménymérő
PM710 teljesítménymérő
Külön kapható naplózási modul adatrögzítéshez a
készülékben PM810-hez
PM810 teljesítménymérő beépített kijelzővel
Mérő és távkijelző készlet
PM810 teljesítménymérő kijelző nélkül
PM820 teljesítménymérő beépített kijelzővel
Mérő és távkijelző készlet
PM820 teljesítménymérő kijelző nélkül
PM850 teljesítménymérő beépített kijelzővel
Mérő és távkijelző készlet
PM850 teljesítménymérő kijelző nélkül
PM870 teljesítménymérő beépített kijelzővel
Mérő és távkijelző készlet
PM870 teljesítménymérő kijelző nélkül
PM8M22 modul PM800 sorozathoz
PM8M2222 modul PM800 sorozathoz
PM8M26 modul PM800 sorozathoz
Távkijelző adapter
Távkijelző és adapter 3,55 m-es kábellel

48
48
48

I
IOC44
IOX
IOX0404
IOX08
IOX2411

O
OCIVF

P
PM700MG
PM700PMG
PM710MG
PM810LOG
PM810MG
PM810RDMG
PM810UMG
PM820MG
PM820RDMG
PM820UMG
PM850MG
PM850RDMG
PM850UMG
PM870MG
PM870RDMG
PM870UMG
PM8M22
PM8M2222
PM8M26
PM8RDA
PM8RDMG

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

R
RJ11EXT

C

S

55,
CAB4
PM/CM összekötő kábel (1,25 m)
67, 77
55,
CAB12
PM/CM összekötő kábel (3,65 m)
67, 77
55,
CAB30
PM/CM összekötő kábel (9,14 m)
67, 77
CM3250MG
CM3250 hálózatanalizátor
65
CM3350MG
CM3350 hálózatanalizátor
65
CM4000TMG CM4000T hálózatanalizátor
76
CM4250MG
CM4250 hálózatanalizátor
76
CM4MEM16M Memóriabővítő készlet a CM4000 sorozathoz, 16Mb 78
CM4MEM32M Memóriabővítő készlet a CM4000 sorozathoz, 32Mb 78
CMDLCMG
CMDLC LCD-kijelző CM3000/4000 sorozathoz
67, 77
CMDVF vákuum-fluoreszcens kijelző CM3000/4000
CMDVFMG
67, 77
sorozathoz
CVM42
CVM42 áram/feszültség modul CM4251-hez
78
CVMT
CVMT áram/feszültség modul CM4000T-hez
78

SMSADVRPTS
SMSDL
SMSDL2SE
SMSDL32U
SMSOPC
SMSPE
SMSSE
SMSSE2PE
SMSWebXTR
SMSAB
SMSPLH
SMSLPHU

RJ11 bővítő készlet az RJ11 aljzat homloklapra
szereléséhez
Bővített riport kiegészítés SMSSE-hez
System Manager DL 4.0 szoftver
SMSDL – SMSSE átalakító
Az SMSDL készülékkorlátját 32 készülékre bővítő
OPC szerver alkalmazás SMS 4.0-hoz
System Manager Professional 4.0 szoftver
System Manager Standard 4.0 szoftver
SMSSE – SMSPE átalakító
5 további Web-kliens csatlakozás SMSDL, SMSSE
és SMSPE-hez
SMS AlarmBrowser szoftver
SMS PLSHistory szoftver
SMS Language Package szoftver

55

96
96
96
96
96
96
96
96
96
101
101
101
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CT áramváltók

Áramváltók

Feladata
056853NMD-2

Az X/5 A áttételű áramváltó szekunder körében 0–5 A nagyságú áram folyik, amely
egyenesen arányos a primer oldalon folyó áramerősséggel. Kétféle kialakításban áll
rendelkezésre:
b kábelre szerelhető áramváltó
b gyűjtősínre szerelhető áramváltó
Az áramváltók szekunder köréhez mérőkészülékek csatlakoztathatók:
ampermérők, fogyasztásmérők, mérőkészülékek, vezérlőrelék, stb.

Műszaki adatok

16503.

056854NMD-2

b
b
b
v
v
v
b
v
v
v
b
v
v
v
v

056852NMD-2

16512.

Szekunder áramerősség: 5 A
Névleges üzemi feszültség, Ue: 720 V
Frekvencia: 50/60 Hz
Biztonsági tényező:
40-től 4000 A-ig: sf y 5
5000-től 6000 A-ig: sf y 10
Védettségi fokozat: IP20
Üzemi hőmérséklet:
Normál sorozat: -5°C-tól +55°C-ig, páratartalom < 95%,
Trópusi kivitelű sorozat: -25°C-tól +60°C-ig, páratartalom > 95%.
Szabványmegfelelőség: IEC 60044-1 és VDE 0414
Szekunder csatlakozás (típus szerint):
kábelsaru
kengyeles csatlakozó
csavaros kötés

E56651

E56648

Csatlakozás

S2
S1

L

K

K
P1

PB100316

16542.

P2
K

E56647

16503 + 16550.

E56646

Kábelre vagy gyűjtősínre húzható áramváltó

S2
S1

L

S2

056855MD-2

S1

K

L

K
P1

Plombálható kapocsfedél

CT áramváltó csavaros primer csatlakozással.
Használja a 16550 és 16551 hengereket.
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CT áramváltók (folytatás)

Áramváltók

0

Rendelési számok
Áttétel
Ip/5 A

40 A
50 A
75 A
100 A
125 A
150 A
200 A

250 A

300 A

400 A

500 A

600 A

800 A
1000 A
1250 A

1500 A

2000 A
2500 A
3000 A
4000 A
5000 A
6000 A

Teljesítmény (VA)
Pontossági osztály:

A szigetelt kábel:
A gyűjtősín
nyílás
maximális maximális keátmérője (1) resztmetszete (1) mérete
(mm)
(mm2)

Tömeg (g) Rendelési szám
Normál
Trópusi
áramváltó
kivitelű
áramváltó

Henger (2)

Plombálható
kapocsfedél

200
200
200
200
200
200
270
200
270
600
270
430
600
270
430
600
270
430
600
270
430
500

16501
16502
16503
16504
16505
16509
16506
16510
16526
16511
16518
16527
16512
16519
16528
16513
16520
16529
16514
16521
16523

16500
16451
16452
16453
16454
16455
16459
16456
16460
16476
16461
16468
16477
16462
16469
16478
16463
16470
16479
16464
16471
16473

16550 (3)
16550
16550
16550
16550
16550
16551 (4)
16550
16551
16551
16551
16551
16551
-

beépített
beépített
beépített
beépített
beépített
beépített
16552
beépített
16552
beépített
16552
16553
beépített
16552
16553
beépített
16552
16553
beépített
16552
16553
beépített

600
270
500

16530
16515
16524

16480
16465
16474

16551
-

beépített
16552
beépített

600
600
600
600
700
1500
600
700
1000
1000
1000
1300
1000
1300
1300
5000
5000

16531
16532
16533
-

16481
16482
16483
16534
16537
16540
16535
16538
16541
16542
16543
16545
16544
16546
16547
16548
16549

-

beépített
beépített
beépített
beépített
beépített
beépített
beépített
beépített
beépített
beépített
beépített
beépített
beépített
beépített
beépített
beépített
beépített

0,5
2
2,5
3
1,5
4
4
6
2,5
1
7,5
4
1,5
10,5
8
4
12
10
2

1
1,25
1,5
2,5
3,5
4
5,5
5,5
7
2
9
5
4
11
8
6
15
12
8
18
12
4

3
1
1,5
2,5
3,5
4
5
6,5
6
8,5
5
11
8
6
13,5
12
7
18
15
10
22
15
6

21
21
21
21
21
21
22
21
22
22
35
22
35
22
35
22
35
-

120
120
120
120
120
120
150
120
150
150
240
150
240
150
240
150
240
-

8
14,5
4

10
21,5
6

12
26
8

22
-

150
-

8
12
15
15
12
8
20
15
10
15
20
30
25
40
50
60
70

12
15
20
20
15
12
25
20
15
20
25
50
30
60
60
120
120

15
20
25
25
20
30
25
60
60
60
-

-

-

30 x 10
30 x 10
65 x 32
30 x 10
40 x 10
65 x 32
30 x 10
40 x 10
65 x 32
30 x 10
40 x 10
65 x 32
30 x 10
40 x 10
64 x 11
51 x 31
65 x 32
30 x 10
64 x 11
51 x 31
65 x 32
65 x 32
65 x 32
65 x 32
84 x 34
127 x 38
65 x 32
84 x 34
127 x 38
127 x 38
127 x 38
127 x 52
127 x 38
127 x 52
127 x 52
165 x 55
165 x 55

(1) Az áramváltón átvezethető kábel(ek) mérete
(2) A CT áramváltó csavaros primer csatlakozásához.
(3) 8,5 mm belső átmérőjű, L=32 mm henger
(4) 12,5 mm belső átmérőjű, L=62 mm henger

Rögzítési mód
Rendelési szám

16451...16456
16459...16471
16473 és 16474
16476...16483
16500...16506
16509...16521
16523 és 16524
16526...16549

Adapter
DIN-sínre
szereléshez
b
b
b
b
-

Szigetelt rögzítőcsavar
Szerelőlap
b
b
b
b
b
b
-

b
b
b
b
b
b
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Áramváltók

CT áramváltók (folytatás)

0

Az áramváltó kiválasztása
Az áramváltó kiválasztásakor két szempontot kell figyelembe venni:
b az áramváltó áttétele
b a beépítés módja
Az áramváltó áttétele
Az áramváltó áttételét úgy kell megválasztani, hogy a primer oldal névleges árama
az áramkörben folyó áram maximális értékénél (In) nagyobb legyen.
Példa: In=1103 A; választott áttétel = 1250/5.
40/5 - 75/5 közötti áttételű áramváltókat és digitális mérőműszereket tartalmazó
alkalmazások esetén célszerű az áramváltó áttételét nagyobbra választani, pl. 100/5
értékűt.
Ennek oka, hogy a kisebb névleges áttételű áramváltó pontossága kisebb, például,
40 A áram mérése 100/5 áttételű áramváltóval pontosabb, mint 40/5 áttételűvel.
A beépítés módja
Az áramváltó típus kiválasztása a beépítési mód függvénye, történhet:
b szigetelt kábelre
b gyűjtősínre.

Fontos figyelmeztetés
Ha a primer oldalon áram folyik, az áramváltó szekunder körét megszakítani tilos. A
szekunder áramkörben végzett munka megkezdése előtt az áramváltó szekunder
kapcsait rövidre kell zárni.

Az áramváltó pontossági osztályának meghatározása
A pontossági osztály függ az áramváltó látszólagos teljesítményétől (VA) és a teljes
mérőkör fogyasztásától.
Az utóbbi tartlamazza valamennyi mérőkészülék és a csatlakozó vezetékek
fogyasztását is.
Adott pontossági osztály esetén a mérőkör teljes fogyasztása nem haladhatja meg
az áramváltó látszólagos teljesítményét (VA).
A rézvezetős kábel keresztmetszete (mm2)
1
1,5
2,5
4
6
10
16

1 m hosszú vezetőpár fogyasztása 20°C-on
VA-ben
1
0,685
0,41
0,254
0,169
0,0975
0,062

Minden 10°C hőmérséklet-növekedés a vezetékek fogyasztását 4%-kal növeli meg.
Merlin Gerin készülék
72 x 72 / 96 x 96 ampermérő
Analóg ampermérő
IM100 digitális ampermérő
Digitális ampermérő
PM500, PM700, PM800, CM3000, CM4000
ME4zrt
PM9

Az árambemenet fogyasztása VA-ben
1,1
1,1
0,5
0,3
0,15
0,05
0,55

Példa: a mérőkör fogyasztása 20°C-on
PM9
4 méter hosszú 2,5 mm2-es vezetékpár
A mérőkör fogyasztása összesen

+
=

0,55 VA
1,64 VA
2,19 VA

Az eredmény alapján az áramváltó pontossági osztály meghatározható (ld. az előző
oldalon):
b 3-as pontossági osztály 75/5 áttételű áramváltó esetén
b 1-es pontossági osztály 100/5 áttételű áramváltó esetén
b 0,5-ös pontossági osztály 125/5 áttételű áramváltó esetén.
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CT áramváltók (folytatás)

Áramváltók

0

Motorindítás speciális esete
A motorindító áramának méréséhez az áramváltó primer áramát Ip=Id/2 értékre kell
választani (Id = a motorindító árama).

DB109834

Tipp:
Áramváltó használata 50 A névleges áram mérésére.

50/5 áttételű áramváltó, Imax = 50 A

DB109835

Ennek oka, hogy amennyiben a primer oldalon folyó maximális áram az áramváltó
névleges áramának a fele, a primer vezetőt az áramváltón készer kell átvezetni.

100/5 áttételű áramváltó, Imax = 50 A
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Méretek

Áramváltók

16540–16544 rendelési számok

16537 és 16538 rendelési számok

DB109822

16526–16535, 16476–16483 rendelési számok

DB109821

DB109820

16523 és 16524, 16473 és 16474 rendelési számok

16518–16521, 16468–16471 rendelési számok

DB109819

16509–16515, 16459–16465 rendelési számok

DB109818

DB109817

16500–16506, 16451–16456 rendelési számok

DB109816

DB109815

DB109814

CT áramváltók

16545–16547 rendelési számok

16548 és 16549 rendelési számok

DB109824

DB109823

Hengerek

16550 rendelési szám

20

16551 rendelési szám

Mérőműszerek

DIN-sínre szerelhető analóg
ampermérők és voltmérők

Feladata
055739

AMP
Az ampermérők egy áramkörben folyó áramerősség értékét mérik amperben.
VLT
A voltmérők egy áramkör potenciálkülönbségét (feszültségét) mérik voltban.

Általános műszaki adatok

055738

AMP ampermérő

VLT voltmérő

b
b
b
b
v
v
v
v
v
v
b
b
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
b

Pontossági osztály: 1,5-ös pontossági osztály
Megfelel az IEC 60051 és az IEC 60414 szabványoknak
Ferromágneses készülék
Pszeudo-lineáris skála 90° kitérésig
Ampermérők (kivéve a 16029 rend. szám):
csatlakozás CT In/5 áttételű áramváltókon keresztül, külön rendelhető
cserélhető műszerskálák
Hőmérséklet:
üzemi: -25°C-tól +55°C-ig
referenciahőmérséklet: 23°C
A pontosság hőmérsékletfüggése: ±0,03 % / °C.
Üzemi frekvencia: 50/60 Hz
Fogyasztás:
AMP: 1,1 VA
VLT rend.szám: 15060: 2,5 VA
VLT rend. szám: 16061: 3,5 VA
Tartós túlterhelhetőség:
AMP: 1,2 In
VLT: 1,2 Un
Max. túlterhelhetőség 5 másodpercig:
AMP: 10 In
VLT: 2 Un
Csatlakozás: kengyeles szorítókapcsok 1,5 - 6 mm2 merev vezetékhez.

Rendelési számok
Típus

Műszerskála

Csatlakozás CT Szélesség
Rendelési
áramváltóhoz 9 mm-es modulban szám

AMP közvetlen
csatlakozással
0-30 A
AMP, CT áramváltóhoz
csatlakoztatható
Alapkészülék
(műszerskála nélkül szállítva)
Műszerskála
0-5 A
0-50 A
0-75 A
0-100 A
0-150 A
0-200 A
0-250 A
0-300 A
0-400 A
0-500 A
0-600 A
0-800 A
0-1000 A
0-1500 A
0-2000 A
VLT voltmérő
0-300 V
0-500 V

nem

8

16029

X/5

8

16030
16031
16032
16033
16034
16035
16036
16037
16038
16039
16040
16041
16042
16043
16044
16045

50/5
75/5
100/5
150/5
200/5
250/5
300/5
400/5
500/5
600/5
800/5
1000/5
1500/5
2000/5
8
8

16060
16061
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Mérőműszerek

DIN-sínre szerelhető digitális
amper-, volt- és frekvenciamérők

Feladata
059623N-40

AMP
Az ampermérők egy áramkörben folyó áramerősség értékét mérik amperben.
VLT
A voltmérők egy áramkör potenciálkülönbségét (feszültségét) mérik voltban.
FRE
A frekvenciamérő egy áramkör frekvenciáját méri Hz-ben.

Általános műszaki adatok

059624N-40

AMP ampermérő

b
b
b
b
b
v
v
v
b

Üzemi feszültség: 230 V.
Üzemi frekvencia: 50/60 Hz
Piros színű LED kijelző: 3 karakter, h = 8 mm
Pontosság a teljes mérési tartományban: 0,5 % ±1 digit
Fogyasztás: max. 5 VA, névleges 2,5 VA
Védettségi fokozat:
IP40 a homlokoldal felől
IP20 a csatlakozókapcsokra
Csatlakozás: kengyeles szorítókapcsok 2,5 mm2 vezetékhez.

Készülékspecifikus műszaki adatok

VLT voltmérő

10 A-es ampermérő követlen csatlakozással
b Minimálisan mérhető érték: a méréshatár 4 %-a
b Bemeneti fogyasztás: 1 VA

059625N-40

Ampermérő állítható méréshatárral
b Méréshatár:
v közvetlen méréssel: 5 A
v TI áramváltón keresztül (nem alaptartozék), az ampermérő homloklapján
konfigurálható: 10, 15, 20, 25, 40, 50, 60, 100, 150, 200, 250, 400, 500, 600, 800,
1000, 1500, 2000, 2500, 4000, 5000 A.
b Minimálisan mérhető érték: a méréshatár 4 %-a
b Bemenet fogyasztása: 0,55 VA
Voltmérő
b Közvetlen mérés: 0...600 V
b Bemeneti impedancia: 2 MΩ
b Minimálisan mérhető érték: a méréshatár 4 %-a
FRE frekvenciamérő

Frekvenciamérő
b Minimálisan mérhető érték: 20 Hz
b Maximálisan mérhető érték: 100 Hz
b Maximálisan kijelezhető érték: 99,9 Hz
Szabványmegfelelőség
b Biztonság: IEC/EN 61010-1
b EMC, elektromágneses kompatibilitás: IEC/EN 65081-1 és IEC/EN 65082-2.

Rendelési számok
Típus

Műszerskála Csatlakozás
áramváltóhoz

Szélesség 9 mm-es Rendelési
modulban
szám

AMP közvetlen
csatlakozással

0-10 A

nem

4

15202

AMP, állítható
méréshatárral

0-5000 A

méréshatár szerint 4

15209

0-600 V

4

15201

20-100 Hz

4

15208

VLT voltmérő
FRE frekvenciamérő
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Mérőműszerek

72x72 mm-es analóg ampermérők
és voltmérők

Feladata
PB101118-30

A 72x72 mm-es mérőkészülékeket az az állószekrények és feliszekrények ajtajára,
előlapjára, süllyesztett szereléshez tervezték.
AMP
Az ampermérők egy áramkörön átfolyó áram erősségét mérik amperben.
VLT
A voltmérők egy áramkör potenciálkülönbségét (feszültségét) mérik voltban.

PB101119-30

AMP ampermérő normál leágazáshoz

Általános műszaki adatok
b
b
b
b
b
b
b
v
v
v
b
b

Pontosság: 1,5-ös pontossági osztály.
Megfelel az IEC 60414 szabvány előírásainak.
Ferromágneses készülék.
Skálaméret 90°-os szögben: 62 mm
Beépítés állószekrénybe vagy faliszekrénybe.
Védettségi fokozat: IP52
Beépítési helyzet: max. 30° függőlegeshez képest
Hőmérséklet:
üzemi: -25°C-tól +5°C-ig
referenciahőmérséklet: 23°C
A pontosság hőmérsékletfüggése: ±0,003 % / °C.
Üzemi frekvencia: 50/60 Hz.

AMP ampermérő motoros leágazáshoz

AMP készülékspecifikus műszaki adatok
PB101116-30

b
b
b
b
b

Az In/5 áttételű áramváltót külön kell megrendelni.
A cserélhető műszerskálát külön kell megrendelni.
Fogyasztás: 1,1 VA
Tartós túlterhelhetőség: 1,2 In
Max. túlterhelhetőség 5 másodpercig: 10 In

VLT készülékspecifikus műszaki adatok
VLT voltmérő

b Fogyasztás: 3 VA
b Tartós túlterhelhetőség: 1,2 Un
b Max. túlterhelhetőség 5 másodpercig: 2 Un

Rendelési számok
Típus
AMP normál leágazáshoz
Alapkészülék (műszerskála nélkül
szállítva)
1,3xIn műszerskála

AMP motoros leágazáshoz
Alapkészülék (műszerskála nélkül
szállítva)
1,3xIn műszerskála

Műszerskála

0-50 A
0-100 A
0-200 A
0-400 A
0-600 A
0-1000 A
0-1250 A
0-1500 A
0-2000 A

0-30-90 A
0-75-225 A
0-200-600 A

Csatlakozás CT
áramváltóhoz

Rendelési
szám

X/5

16004

50/5
100/5
200/5
400/5
600/5
1000/5
1250/5
1500/5
2000/5

16009
16010
16011
16012
16013
16014
16015
16016
16019

X/5

16003

30/5
75/5
200/5

16006
16007
16008

VLT voltmérő
0-500 V

16005
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Mérőműszerek

96x96 mm-es analóg ampermérők
és voltmérők

Feladata
PB101118-40

A 96x96 mm-es mérőkészülékeket az állószekrények és faliszekrények ajtajára,
előlapjára, süllyesztett szereléshez tervezték.
AMP
Az ampermérők egy áramkörön átfolyó áram erősségét mérik amperben.
VLT
A voltmérők egy áramkör potenciálkülönbségét (feszültségét) mérik voltban.

Általános műszaki adatok

PB101119-40

AMP ampermérő normál leágazáshoz

b
b
b
b
b
b
b
v
v
v
b
b

Pontosság: 1,5-ös pontossági osztály.
Megfelel az IEC 60414 szabvány előírásainak.
Ferromágneses készülék.
Skálaméret 90°-os szögben: 80 mm
Beépítés állószekrénybe vagy faliszekrénybe.
Védettségi fokozat: IP52
Beépítési helyzet: max. 30° függőlegeshez képest
Hőmérséklet:
üzemi: -25°C-tól +50°C-ig
referenciahőmérséklet: 23°C
A pontosság hőmérsékletfüggése: ±0,003 % / °C
Üzemi frekvencia: 50/60 Hz

AMP készülékspecifikus műszaki adatok

PB101116-40

AMP ampermérő motoros leágazáshoz

b
b
b
b
b

Az In/5 áttételű áramváltót külön kell megrendelni.
A cserélhető műszerskálát külön kell megrendelni.
Fogyasztás: 1,1 VA
Tartós túlterhelhetőség: 1,2 In
Max. túlterhelhetőség 5 másodpercig: 10 In

VLT készülékspecifikus műszaki adatok
b Fogyasztás: 3 VA
b Tartós túlterhelhetőség: 1,2 Un
b Max. túlterhelhetőség 5 másodpercig: 2 Un

Rendelési számok
Típus

VLT voltmérő

AMP normál leágazáshoz
Alapkészülék
(műszerskála nélkül szállítva)
1,3xIn műszerskála

AMP motoros leágazáshoz
Alapkészülék
(műszerskála nélkül szállítva)
1,3xIn műszerskála

Műszerskála

0-50 A
0-100 A
0-200 A
0-400 A
0-600 A
0-1000 A
0-1250 A
0-1500 A
0-2000 A
0-2500 A
0-3000 A
0-4000 A
0-5000 A
0-6000 A

0-30-90 A
0-75-225 A
0-200-600 A

Csatlakozás CT
áramváltóhoz

Rendelési
szám

X/5

16074

50/5
100/5
200/5
400/5
600/5
1000/5
1250/5
1500/5
2000/5
2500/5
3000/5
4000/5
5000/5
6000/5

16079
16080
16081
16082
16083
16084
16085
16086
16087
16088
16089
16090
16091
16092

X/5

16073

30/5
75/5
200/5

16076
16077
16078

VLT voltmérő
0-500 V
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16075

Mérőműszerek

72x72 mm-es IM100 digitális
ampermérők

055791-41

Feladata
Az IM100 váltakozó áram mérésére tervezett digitális ampermérő. A mért érték a
készülék előlapján olvasható le, adatátviteli funkcióval nem bővíthető. A készülék 5
- 8000 A között névleges értékű áramváltóhoz csatlakoztatható.

Műszaki jellemzők
Villamos jellemzők
Mérés típusa
A csatlakoztatható áramváltók névleges értéke
Frekvencia
Mérési pontosság (a mérőváltók nélkül)
Digitális kijelző
A kijelző frissítési ideje
Fogyasztás
Tápfeszültségről
Áramváltóról
Túlterhelhetőség
Tartósan
3 másodpercig
Villamos biztonság
Tápfeszültség

Effektív érték mérése a 9.
felharmonikusig
5–8000 A (1)
47 - 63 Hz
a teljes skála ± 1 %-a
± 1 digit
Négy számjegyű LED
(9999 a skála végértéke)
1,5 s
legfeljebb 3,5 VA
0,5 VA In-nél
2 In
6 In
az IEC 1010-1 szabvány
szerint
48 - 115 V AC / DC
220 - 240 V AC
380 - 415 V AC

Mechanikai jellemzők
Méretek
Tömeg
Védettségi fokozat (EN50102)

Homloklap felől
Egyéb irányból

A homloklap ütésálló képessége (EN50102)
Rezgések (IEC 68-2-6)
Fc vizsgálat

DIN 72 x 72 mm
0,25 kg
IP50
IP30
(a csatlakozópontokra IP20)
IK07 (2 joule)
2-től 13,2 Hz-ig – 1 mm
13,2-től 100 Hz-ig – 0,7g

Környezeti feltételek
Üzemi hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet-tartomány
Párás meleg (IEC 68-2-30)
Maró sópermet (IEC 68-2-52)

-20 °C… +70 °C
-35 °C… +85 °C
6 ciklus, +25°C / +55°C /
95%-os rel. páratartalom
Kb vizsgálat, 2-es
nehézségi szint

Elektromágneses kompatibilitás:
b Elektrosztatikus kisüléssel szembeni zavartűrés
IV-es szint
(IEC 61000-4-2)
b Sugárzott elektromágneses térrel szembeni
III-as szint
zavartűrés (IEC 61000-4-3)
b Gyors villamos tranziens jelenséggel szembeni
IV-es szint
zavartűrés (IEC 1000-4-4)
b Lökőhullámmal szembeni zavartűrés (IEC
IV-es szint
61000-4-5)
b Vezetett és sugárzott zavarkibocsátás
A osztály
(EN50081-2)
(1) Csatlakoztatható áramváltók: 5 A-es szekunder kimenet.
Rendelkezésre álló primer névleges értékek:
5-20-25-30-40-50-60-70-75-80-100-120-125-150-200-250-300-400-500-600-700-750-8001000-1200-1250-1500-2000-2500-3000-4000-5000-6000-7000-7500-8000.
Ajánlott pontossági osztály: 1 (az IEC 60044-1 szabvány szerint).

Tartozékok
Csatlakoztatás
Háromfázisú rendszerekben a Digipact IM100 ampermérő a Telemecanique
K1F-003M vagy Multi 9 négyállású CMA ampermérő választókapcsolóval
használható (rendelési szám: 15126 vagy 16017).
Beépítés
b Prisma szekrénybe szerelt homloklapra: rendelési szám 03904, 03910 vagy
03912
b Prisma szekrény kivágott ajtajára: rendelési szám 08593.

Rendelési számok
Tápfeszültség
48–115 V-ig AC / DC
220–240 V-ig AC
380–415 V-ig AC

Rendelési szám
50835
50836
50837
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Mérőműszerek

72x72 mm-es UM100 digitális
voltmérők

Feladata
055793-41

Az UM100 váltakozó feszültség mérésére tervezett digitális voltmérő. A mért érték a
készülék előlapján olvasható le, adatátviteli funkcióval nem bővíthető. A készülék
váltakozó feszültség mérésére alkalmas 0 – 690 V feszültségtartományban.

Műszaki jellemzők
Villamos jellemzők
Mérés típusa
Feszültségmérési tartomány feszültségváltó nélkül
Frekvencia
Mérési pontosság (a mérőváltók nélkül)
Digitális kijelző
A kijelző frissítési ideje
Fogyasztás
Bemeneti impedancia
Túlterhelhetőség
Tartósan
1 másodpercig
Villamos biztonság
Tápfeszültség

Effektív érték mérése a 9.
felharmonikusig
0–690 V
47 - 63 Hz
a teljes skála ± 1 %-a, ± 1
digit
Három számjegyű LED
(999 a skála végértéke)
1,5 s
legfeljebb 3,5 VA
> 1 MΩ
1,2 Un
2 Un
az IEC 1010-1 szabvány
szerint
48 - 115 V-ig AC / DC
220 - 240 V-ig AC
380 - 415 V-ig AC

Mechanikai jellemzők
Méretek
Tömeg
Védettségi fokozat (EN50102)

Homloklap felől
Egyéb irányból

A homloklap ütésálló képessége (EN50102)
Rezgések (IEC 68-2-6)
Fc vizsgálat

DIN 72 x 72 mm
0,25 kg
IP50
IP30
(a csatlakozópontokra IP20)
IK07 (2 joule)
2-től 13,2 Hz-ig – 1 mm
13,2-től 100 Hz-ig – 0,7g

Környezeti feltételek
Üzemi hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet-tartomány
Párás meleg (IEC68-2-30)
Maró sópermet (IEC68-2-52)
Kb vizsgálat, 2-es nehézségi szint:
b Elektrosztatikus kisüléssel szembeni zavartűrés
(IEC 61000-4-2)
b Sugárzott elektromágneses térrel szembeni
zavartűrés (IEC 61000-4-3)
b Gyors villamos tranziens jelenséggel szembeni
zavartűrés (IEC 61000-4-4)
b Lökőhullámmal szembeni zavartűrés (IEC
61000-4-5)
b Vezetett és sugárzott zavarkibocsátás
(EN50081-2)

-20 °C…+70 °C
-35 °C…+85 °C
6 ciklus, +25°C / +55°C /
95 %-os rel. páratartalom
Kb vizsgálat, 2-es
nehézségi szint
IV-es szint
III-as szint
IV-es szint
IV-es szint
A osztály

Tartozékok
Csatlakoztatás
Háromfázisú rendszerekben a vonali vagy fázismérésekhez a Digipact UM100
voltmérő a Telemecanique K1F-027M vagy Multi 9 hétállású CMV voltmérő
választókapcsolóval használható (rendelési szám: 15125 vagy 16018).
Beépítés
b Prisma szekrénybe szerelt homloklapra: rendelési szám 03904, 03910 vagy
03912
b Prisma szekrény kivágott ajtajára: rendelési szám 08593.

Rendelési számok
Tápfeszültség
48–115 V-ig AC / DC
220–240 V-ig AC
380–415 V-ig AC
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Rendelési szám
50831
50832
50834

DIN-sínre szerelhető CMA és CMV
váltókapcsolók

Mérőműszerek

Feladata
059197

CMA
Az (áramváltóhoz csatlakozó) ampermérő váltókapcsoló és egy ampermérő
segítségével egy háromfázisú hálózat áramai egymás után megmérhetők.
CMV
A voltmérő váltókapcsoló és egy voltmérő segítségével egy háromfázisú hálózat
feszültségei (fázis - fázis és fázis - nulla vezeték) egymás után megmérhetők.

Általános műszaki adatok

b Forgókaros működtetés.
b Legnagyobb üzemi feszültség: 440 V, 50/60 Hz
b Névleges termikus áram: 10 A
b Üzemi hőmérséklet: -20°C-tól +55°C-ig.
b Tárolási hőmérséklet: -25°C-tól +80°C-ig.
b Mechanikai élettartam (AC21A-3x440 V): 2 000 000 kapcsolás.
v Védettségi fokozat (EN50102)
v IP66 homloklap felől
v IP20 a csatlakozókapcsokra.
b Villamos élettartam: 1 000 000 kapcsolás.
b Csatlakozás: áthidalt csatlakozók elveszíthetetlen csavarokkal, max. 1,5
mm2-es vezetékhez
b Szabványmegfelelőség: IEC/EN 60947-3.

059198

CMA váltókapcsoló

CMV váltókapcsoló

Rendelési számok
Típus

Névleges áram
(A)
10
10

CMA
CMV

Üzemi feszültség Szélesség
(V AC)
9 mm-es
modulban
415
4
415
4

Rendelési szám
15126
15125

Csatlakozás
L1 L2 L3
S1

DB103355

N

S2 S1
S2 S1
S2

4

10 2
CMA
3 9
A

CMA váltókapcsoló bekötése

DB103360

N

L1 L2 L3

12 10 6
CMV
1 3

2

V

CMV váltókapcsoló bekötése

27

48x48 mm-es CMA és CMV
váltókapcsolók

Mérőműszerek

Feladata
050740-25

A 48x48 mm-es váltókapcsolókat süllyesztett szereléssel, állószekrények és
faliszekrények ajtajára, előlapjára tervezték.
CMA
Az (áramváltóhoz csatlakozó) ampermérő váltókapcsoló és egy ampermérő
segítségével egy háromfázisú hálózat áramai egymás után megmérhetők.
CMV
A voltmérő váltókapcsoló és egy voltmérő segítségével egy háromfázisú hálózat
feszültségei (fázis - fázis és fázis - nulla vezeték) egymás után megmérhetők.

CMA váltókapcsoló

Általános műszaki adatok
050741-25

b
v
v
b
b
b

Élettartam:
villamos: 1 000 000 kapcsolás
mechanikai: 2 000 000 kapcsolás
ezüst-nikkel érintkező.
Üzemi hőmérséklet: -25°C-tól +50°C-ig.
Szabványmegfelelőség: IEC/EN 60947-3.

Rendelési számok

CMV váltókapcsoló

Típus

Névleges áram
(A)
20

CMA
CMV

Üzemi feszültség
(V)
500

A kapcsolóállások száma
4
7

Csatlakozás
R S
S1

DB109812

O

T

S2 S1
S2 S1
S2

4

10 2
CMA
3 9
A

N

L1 L2 L3

CMA váltókapcsoló bekötése

DB109813

O

R

S

12 10 8
CMV
1 3

T

2

V

CMV váltókapcsoló bekötése

Három fázis- és három vonali feszültség megjelenítése.
Megjegyzés: bekötéskor a gyári vezetékezést ne távolítsa el.
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Rendelési
szám
16017
16018

Mérőműszerek

CH üzemóra-számlálók

Feladata
062091

Az elektromechanikus üzemóra-számláló a villamos berendezés egy elemének
vagy egy villamos gép üzemidejének mérésére alkalmas. Mivel az üzemidő pontos
értékét szolgáltatja, ezért a megelőző karbantartás végrehajtásának ütemezésére
használható.

Általános műszaki adatok
b
b
b
b
b
b

DIN-sínre szerelhető CH üzemóra-számláló.

Elektromechanikus kijelző
Maximálisan kijelezhető érték: 99999,99 óra
Kijelzési pontosság: 0,01 %
„Reset” funkció nélkül
Tárolási hőmérséklet: -25°C-tól +85°C-ig
Csatlakozás: kengyeles szorítókapcsok 2,5 mm2 vezetéhez.

Készülékspecifikus műszaki adatok

062092

DIN-sínre szerelhető CH üzemóra-számláló
b Fogyasztás: 0,15 VA
b Üzemi hőmérséklet: -10°C-tól +70°C-ig
b Beépítés DIN-sínre.
48x48 mm-es CH üzemóra-számláló
b Fogyasztás:
v 15607: 0,25 VA
v 15608: 0,15 VA
v 15609: 0,02 VA…12 V és 0,3 VA…36 V
b Üzemi hőmérséklet: -20°C-tól +70°C-ig
b Védettségi fokozat: IP65 a homlokoldal felől
b Beépítés az elosztószekrény homloklapjára vagy ajtajára.
48x48 mm-es CH üzemóra-számláló.

Rendelési számok
Típus

Üzemi feszültség
(V)
230 V AC/50 Hz
24 V AC/50 Hz
230 V AC/50 Hz
12 to 36 V DC

CH „DIN”
CH „48 x 48”

Szélesség 9 mm-es
modulban
4

Rendelési szám
15440
15607
15608
15609

Csatlakozás

CH

CH
2

3

fogyasztó

DIN-sínre szerelhető CH üzemóra-számláló
bekötése

+

-

fogyasztó

48x48 mm-es CH üzemóra-számláló bekötése
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CI impulzusszámlálók

Mérőműszerek

Feladata
062090

A CI elektromechanikus számláló a különféle készülékek (fogyasztásmérők,
határhőmérséklet-érzékelők, fotocellák, sebességmérők, stb) által kiadott
impulzusok számlálására szolgál.

Általános műszaki adatok
b
b
b
b
b
v
v
b
b
b

Táp- és mérőfeszültség: 230 V AC, 50/60 Hz.
Fogyasztás: 0,15 VA
Maximálisan kijelezhető érték: 9 999 999 impulzus.
„Reset” funkció nélkül.
Mérési adatok:
minimális impulzusszélesség: 50 ms
két impulzus közötti minimális idő: 50 ms
Tárolási hőmérséklet: -25°C-tól +85°C-ig
Üzemi hőmérséklet: -10°C-tól +70°C-ig
Csatlakozás: kengyeles szorítókapcsok 2,5 mm2-es vezetékhez.

Rendelési számok
Típus

Szélesség 9 mm-es
modulban
4

CI

E91445a

Csatlakozás

CI
2 3

fogyasztó

CI
2 3

kWh

fogyasztó
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Rendelési szám
15443

Méretek

Mérőműszerek

DB103473

Analóg ampermérők és voltmérők

DB103474

Digitális ampermérők, voltmérők és frekvenciamérők

DB103475

CMA és CMV váltókapcsolók

DB103476

72x72 mm-es analóg ampermérők és voltmérők
Védőfedél
M4 csatlakozó

96x96 mm-es analóg ampermérők és voltmérők
DB103481

Védőfedél
M4 csatlakozó
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Méretek (folytatás)

Mérőműszerek

0

48x48 mm-es CMA és CMV váltókapcsolók
DB103477

3,2 (vagy 4,8)

24,1 (vagy 33)

22,3 (vagy 30,5)
(adapterrel)

DB103478

UM100 voltmérő, IM100 ampermérő

DB103479

CI impulzusszámlálók és CH üzemóra-számláló

DB109825

48x48 mm-es CH üzemóra-számláló
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Fogyasztásmérők

ME fogyasztásmérők

Feladata
062087N

A digitális fogyasztásmérők egyfázisú és három- vagy négyvezetékes, háromfázisú
hálózatok hatásos fogyasztásának (rms) mérésére alkalmazhatók almérőként.
ME1
Egyfázisú fogyasztásmérő.
ME1z
Egyfázisú fogyasztásmérő részfogyasztás-méréssel.
ME1zr
Egyfázisú fogyasztásmérő részfogyasztás-méréssel és impulzuskimenettel
(érintkező kimenet).
ME1zr fogyasztásmérő

ME3
Háromfázisú fogyasztásmérő háromvezetékes hálózathoz.

062088N

ME3zr
Háromfázisú fogyasztásmérő háromvezetékes hálózathoz részfogyasztás-méréssel
és impulzuskimenettel (érintkező kimenet).
ME4
Háromfázisú fogyasztásmérő négyvezetékes hálózathoz.
ME4zr
Háromfázisú fogyasztásmérő négyvezetékes hálózathoz részfogyasztás-méréssel
és impulzuskimenettel (érintkező kimenet).

062089N

ME3zr fogyasztásmérő

ME4zrt
Áramváltóhoz csatlakoztatható (nem tartozék), háromfázisú fogyasztásmérő három
vagy négyvezetékes hálózatokhoz, részfogyasztás-méréssel és impulzuskimenettel
(érintkező kimenet).

Rendelési számok
Típus

ME4zrt fogyasztásmérő

Névleges áram
(A)

Üzemi feszültség Szélesség
(V AC)
9 mm-es
modulban

Egyfázisú hálózat (1L + N)
ME1
63
230
4
ME1z
63
230
4
ME1zr
63
230
4
Háromfázisú hálózat (3L)
ME3
63
3 x 400-3 x 230
8
ME3zr
63
3 x 400-3 x 230
8
ME4zrt
40...6000
3 x 400-3 x 230
8
Háromfázisú hálózat kivezetett nullavezetővel (3L + N)
ME4
63
3 x 230/400
8
ME4zr
63
3 x 230/400
8
ME4zrt
40...6000
3 x 230/400
8

Rendelési szám

17065
17066
17067
17075
17076
17072
17070
17071
17072

Általános műszaki adatok
Pontossági osztály
Frekvencia
Fogyasztás
Üzemi hőmérséklet
Csatlakozás kengyeles
szorítókapcsokkal
Szabványmegfelelőség

2
50/60 Hz
2,5 VA
-25°C-tól +55°C-ig
Felső csatlakozók: 6 mm2
Alsó csatlakozók: 16 mm2
IEC 61036 (plombálható
elosztószekrénybe szerelve)
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Fogyasztásmérők

ME fogyasztásmérők (folytatás)

0

Készülékspecifikus műszaki adatok
ME1, ME1z és ME1zr készülékspecifikus adatok
ME1

ME1z

Közvetlen mérés

63 A-ig

63 A-ig

63 A-ig

Mérés és működés jelzés (sárga)

1000 villogás/kWh

1000 villogás/kWh

1000 villogás/kWh

Hibás bekötés jelzés

Igen

Igen

Igen

Méréshatár (max. kapacitás)
fázisonként

999,99 MWh

999,99 MWh

999,99 MWh

Fogyasztási érték kijelzés

kWh-ban vagy MWh-ban 5 karakterrel

kWh-ban vagy MWh-ban 5
karakterrel

kWh-ban vagy MWh-ban 5 karakterrel

99,99 MWh

99,99 MWh

Részfogyasztás mérés (max. kapaci- tás) fázisonként „reset” funkcióval

ME1zr

Részfogyasztás kijelzés

-

kWh-ban vagy MWh-ban 4
karakterrel

kWh-ban vagy MWh-ban 4 karakterrel

Impulzuskimenet

-

-

Alaphelyzetben nyitott (NO)
érintkezőkimenet:
- ELV szigetelési feszültség: 4 kV, 50 Hz
- 18 mA/24 V DC, 100 mA/230 V AC
- egy 200 ms-os impulzus (kontaktus
zárás) / kWh

ME3 és ME3zr készülékspecifikus adatok
ME3

ME3zr

Közvetlen mérés

63 A-ig

63 A-ig

Mérés és működés jelzés (sárga)

1000 villogás/kWh

1000 villogás/kWh

Méréshatár (max. kapacitás)
fázisonként

999,99 MWh

999,99 MWh

Fogyasztási érték kijelzés

kWh-ban vagy MWh-ban 5 karakterrel

Részfogyasztás mérés
(max. kapacitás) fázisonként „reset”
funkcióval

kWh-ban vagy MWh-ban 5 karakterrel
99,99 MWh

Részfogyasztás-kijelzés

-

kWh-ban vagy MWh-ban 4 karakterrel

Impulzuskimenet

-

Alaphelyzetben nyitott (NO) érintkezőkimenet:
- ELV szigetelési feszültség:4 kV, 50 Hz
- 18 mA/24 V DC, 100 mA/230 V AC
- egy 200 ms-os impulzus(kontaktus zárás) 10 kWh-ként

ME4, ME4zr és ME1zrt készülékspecifikus adatok
ME4

ME4zr

ME4zrt

Közvetlen mérés

63 A-ig

63 A-ig

-

Mérés áramváltóval

-

-

Áttétel 40/5 – 6000/5 között
(konfigurálható)

A beépített áramváltóhoz
használható névleges áttétel
értékek

-

-

Ld. 16. oldal

Az egyes mérőbemenetek
fogyasztása

-

-

0,05 VA, 5 A-re vonatkoztatva

Mérés és működés jelzés (sárga)

100 villogás/kWh

100 villogás/kWh

1000/x villogás/kWh (1)
(x = az áramváltó áttétele)

Méréshatár (max. kapacitás)
mindhárom fázisban

999,99 MWh

999,99 MWh

Ha az ármaváltó y 150 A: 999,99 MWh
Ha az ármaváltó > 150 A: 9,999,99 MWh

Fogyasztási érték kijelzés

kWh-ban vagy MWh-ban 5 karakterrel

kWh-ban vagy MWh-ban 5
karakterrel

kWh-ban vagy MWh-ban 5 karakterrel

Részfogyasztás-mérés
(max. kapacitás) mindhárom
fázisban „reset” funkcióval

-

99,99 MWh

Ha az ármaváltó y 150 A: 99,99 MWh
Ha az ármaváltó > 150 A: 999,99 MWh

Részfogyasztás-kijelzés

-

kWh-ban vagy MWh-ban 4
karakterrel

kWh-ban vagy MWh-ban 4 karakterrel

Impulzuskimenet

-

Alaphelyzetben nyitott (NO)
érintkezőkimenet:
- ELV szigetelési feszültség: 4 kV,
50 Hz
- 18 mA/24 V DC, 100 mA/230 V AC
- egy 200 ms-os impulzus (kontaktus
zárás) 10kWh-ként
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Alaphelyzetben nyitott (NO)
érintkezőkimenet:
- ELV szigetelési feszültség: 4 kV, 50 Hz
- 18 mA/24 V DC, 100 mA/230 V AC
- 10/x számú 200 ms-os
impulzus(kontaktus zárás) /kWh =
x/10kWh-ként 1 impulzus
(2) (x = az áramváltó áttétele)
(1) példa: 500/5 áttételű áramváltó = 10000/500 = 20 villogás/kWh
(2) példa: 500/5 áttételű áramváltó = 500/10kWh-ként 1 impulzus = 50kWh/impulzus

ME fogyasztásmérők (folytatás)

Fogyasztásmérők

0

Csatlakozás
Egyfázisú hálózat
DB109828

impulzusszámlálóhoz
(ME1zr)

ME1 / ME1zr.

Háromfázisú hálózat
impulzusszámlálóhoz
DB109830

DB109829

impulzusszámlálóhoz (ME3zr)

ME4zrt.

ME3 / ME3zr.

Négyvezetékes háromfázisú hálózat
impulzusszámlálóhoz
DB109832

ME4 / ME4zr.

ME4zrt.

E57423

Figyelem
b Az ármaváltó szekunder körét ne
földelje le (S2).
b 5 A-nél nagyobb áramú hálózatok: a
mérés számára 5 A szekunder áramú
áramváltót kell beépíteni.
P1

P2

S1
S2

b Ügyeljen az erőátviteli primer oldali
kábelezés irányára. A kábel a „P1”
oldalon lépjen be és a „P2” oldalon
lépjen ki a fogysztó felé.

E57422

DB109831

impulzusszámlálóhoz
(ME4zr)

I

I

P1

P2
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Fogyasztásmérők

ME fogyasztásmérők (folytatás)

0

Csatlakozás (folytatás)
Kontaktor beépítése
Szakaszos üzem esetén ajánlott a kapcsolókészüléket (kontaktort) a mérőkészülék
bemeneteire jutó zavarok csökkentése érdekében a mérőkészülék fogyasztói
oldalára telepíteni.
A kapcsolásból eredő hálózati zavarok, különösen induktív fogyasztók esetén, a
készülék idő előtti tönkremenetelét okozhatják.
A hálózati zavarok hatásainak további csökkentése érdekében a mérőkészüléket a
kapcsolókészüléktől megfelelő távolságra kell telepíteni.

DB109833

Példa: Kapcsolt fogyasztó mérése ME fogyasztásmérővel:

Megszakító
Megszakító
Kontaktor
Kontaktor
Fogyasztó
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Fogyasztó

Méretek

Fogyasztásmérők

DB103483

ME1, ME1z és ME1zr fogyasztásmérők

DB103484

ME3, ME3zr, ME4, ME4zr és ME1zrt fogyasztásmérők
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Készülékkiválasztás mérési
funkció szerint

Felügyeleti készülékek

Teljesítménymérők

PM9/PM9P/ PM700
PM9C

PM700P

PM710

PM750

PM810

PM820

PM850

PM870

510

521

521

521

541

641

772

772

774

Beépítés

DIN-sínre

Süllyesztett beépítés

Kisfeszültségű elosztóhálózatokban használható

b

b

b

b

b

b

b

b

b

Kis- és középfeszültségű elosztóhálózatokban
használható
Áram- és feszültségmérés pontossága

-

b

b

b

b

b

b

b

b

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

Teljesítmény- / valós fogyasztásmérés pontossága

2%

1%

1%

1%

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

IM kód
Általános kiválasztási szempontok

Süllyesztett beépítés

Pillanatnyi effektív értékek

Feszültség

b Fázisonként
b
b Nullavezetőben b
b Bővített mérési funkció
b

b

b

b

b

b

b

b

b

Frekvencia

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b Hatásos

b

b

b

b

b

(3)

b

b

b

b

b Meddő

b

b

b

b

b

(3)

b

b

b

b

b Látszólagos

b

b

b

b

b

b

b

b

b
b

Áramerősség

Összteljesítmény

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

-

-

-

-

-

-

-

-

b Hatásos

b

b

b

b

b

b

b

b

b Meddő

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b Látszólagos

-

b

b

b

b

b

b

b

b

b Összes

b

abszolútérték abszolútérték abszolútérték előjeles

b

b

b

b

b Fázisonként

-

-

-

-

-

b

b

b

b

Hatásos fogyasztás

b

b

b

b

b

(3)

BE/KI

BE/KI

BE/KI

BE/KI

Meddőfogyasztás

b

b

b

b

b

(3)

BE/KI

BE/KI

BE/KI

BE/KI

Látszólagos fogyasztás

-

b

b

b

b

b

b

b

b

Felhasználó által beállítható összegzési mód

-

-

-

-

-

b

b

b

b

Pillanatérték és
legnagyobb érték
Összes hatásos teljesítmény
Pillanatérték és
legnagyobb érték
Összes meddőteljesítmény
Pillanatérték és
legnagyobb érték
Összes látszólagos teljesítmény Pillanatérték és
legnagyobb érték
Összes várható átlagérték
kW, kVAR, kVA

-

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

-

b

b

b

b

b

b

b

b

-

b

b

b

b

b

b

b

b

-

-

-

-

-

b

b

b

b

Számítási időintervallum szinkronizálása

-

-

-

-

b

b

b

b

b

Felhasználó által beállítható számítási mód

-

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

Fázisonkénti teljesítmény

b Teljesítménytényező
Fogyasztás

Átlagértékek
Áramerősség

Egyéb mérések
Üzemóra-számláló

b

(1) Mérőváltóval együtt.
(2) Digipact adatátviteli kártyával nem áll rendelkezésre.
(3) A hatásos és meddő teljesítmény- és energiaértékek előjelesek és nettó értékek.
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Felügyeleti készülékek

Készülékkiválasztás mérési
funkció szerint (folytatás)

Hálózatanalizátorok

Micrologic vezérlőegységek
kisfeszültségű megszakítókhoz

CM3250

CM3350

CM4250

CM4000T

A

P

H

772

774

774

777

-

-

-

Kijelző a homloklapon, a modul DIN-sínre
szerelve
b
b

Kijelző a homloklapon, a modul a
kapcsolószekrény belsejében
b
b

A megszakítóba beépítve
b

b

b

b

b

b

-

-

-

b

0,1 %

0,1 %

0,07 %

0,07 %

1,5 % (1)

1,5 % (1)

1,5 % (1)

0,5 %

0,5 %

0,2 %

0,2 %

-

2,0 % (1)

2,0 % (1)

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

-

-

-

-

b

b

b

b

b

b

b

-

b

b

b

b

b

b

-

b

b

b

b

b

b

-

b

b

b

b

b

b

-

b

b
b

b

b

b

b

-

b

b

b

b

b

-

b (2)

b (2)

b

b

b

b

-

b

(2)

b (2)

b

b

b

b

-

b

(2)

b (2)

b

b

b

b

-

b

b

b

b

-

b (2)

b (2)

b

b

b

b

-

b

b

b

b

b

b

-

b

b

b

b

b

b

-

b

b

b

b

b

b

-

b

b

b

b

b

b

-

b (2)

b (2)

b

b

b

b

-

b (2)

b (2)

b

b

b

b

-

b (2)

b (2)

b

b

b

b

-

b (2)

b (2)

b

b

b

b

-

-

b (2)

b

b

b

b

-

b (2)

b (2)

b

b

b

b

-

b (2)

b (2)

-

-

-

-

-

-

Külön katalógus
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Készülékkiválasztás mérési
funkció szerint (folytatás)

Felügyeleti készülékek

Teljesítménymérők

PM9/PM9P/ PM700 PM700P PM710 PM750
PM9C

PM810

PM820

PM850

PM870

Villamos energia minőségi jellemzői
Interharmonikusok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b

b

b

b

b

b

b

b

b Feszültség
Egyedi felharmonikus-tartalom (áram és feszültség)

-

b
-

b
-

b
-

b
-

b
31 (1)

b
31

b
63

b
63

Hullámalak rögzítés

-

-

-

-

-

-

-

b

Feszültségletörések és túllendülések érzékelése

-

-

-

-

-

-

-

b
-

Programozható (logikai és matematikai függvények)

-

-

-

-

-

-

-

-

Teljes felharmonikus-torzítás

b Áramerősség

(2)

b
-

Hálózati tranziensek (< 1 μs) érzékelése és rögzítése)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hálózatingadozás (flikker)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valós effektív értékek mérése

Figyelembe vett legnagyobb 15
felharmonikus-rendszám

15

15

15

15

63

63

b (3)
63

b (3)
63

Mintavételi sebesség

Mintavétel száma
periódusonként

-

32

32

32

32

128

128

128

128

Legnagyobb/legkisebb pillanatérték

-

Adatnapló

-

b
-

b
-

b
-

b
-

b
2 (1)

b
2

b
4

b
4

Eseménynapló

-

-

-

-

-

-

b

-

-

-

-

-

-

b
-

b

Trendgörbék

b

b

Riasztások

-

-

-

-

Riasztás küldés e-mail-ben

-

-

-

-

b
-

b
-

b
-

b
-

b
-

Események sorrendjének rögzítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dátum- és időbélyegzés

-

-

-

-

-

GPS időszinkronizálás

-

-

-

-

-

b
-

b
-

b
-

Tárolókapacitás

-

-

-

-

-

b
80 kB (1)

80 kB

800 kB

800 kB

b
-

b
-

b
-

b
-

b
-

b
-

b
-

b
-

b
-

EN 50160 szabványmegfelelőség ellenőrzése

Naplózás

Kijelző, áramváltók, bemeneti/kimeneti modulok
Kijelző a homloklapon
Beépített áram- és feszültségváltók
Digitális vagy analóg bemenetek (legfeljebb)

-

-

-

-

2

13

13

13

13

Impulzuskimenet

1 (PM9P)

-

2

-

1

1

1

1

1

Digitális vagy analóg kimenetek (legfeljebb, az
impulzuskimeneteket is beleértve)

1 (PM9P)

-

2

-

1

9

9

9

9

Mérőbemenetek száma (csatornák száma)

-

-

-

-

-

5

5

5

5

Közvetlen feszültségmérés külső feszültségváltó nélkül

450 V

480 V

480 V

480 V

480 V

600 V

600 V

600 V

600 V

AC

230 V

110 – 405 V-ig

100 – 415 V-ig

DC

-

125 – 250 V-ig

125 – 250 V-ig

24–48 V-ig

CPM24 és CPM48 tartozékkal (opció)

RS485-ös port

b (PM9C)

-

-

b

b

2-vezetékes (készülékben)
4-vezetékes (távkijelzővel)

Infravörös port

-

-

-

-

-

-

RS232-es port

-

-

-

-

-

távkijelzővel

Tápfeszültség
AC/DC változat

DC változat
Adatátvitel

-

-

-

Modbus (M), Digipact (D) protokoll

M

-

-

M

M

M

M

M

M

Ethernet port (Modbus / TCP / IP protokoll)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HTML weblap-szerver

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ethernet átjáró az RS485-ös vonalon levő többi készülék
számára

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1) PM810LOG-gal.
(2) Konfigurálható.
(3) Kivéve interharmonikusok, jelző feszültség, flicker és tranzienesek.
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Felügyeleti készülékek

Készülékkiválasztás mérési
funkció szerint (folytatás)

Hálózatanalizátorok

Micrologic vezérlőegységek
kisfeszültségű megszakítókhoz

CM3250

CM3350

CM4250

CM4000T

A

P

H

-

-

b

-

-

-

-

b

b

b

b

-

-

b

b

b

b

b

b

b

b

b

-

-

b

(4)

b
-

b

b

b

-

-

(4)

b

b

b

-

-

b
-

b

-

-

-

-

b
-

b

-

-

-

-

-

-

b

-

-

-

b (8)
63

b (8)
63

b (8)
255

b (9)
255

-

-

-

12

31

31

128

128

512

100 000 50 Hz-en
83 333 60 Hz-en

24

64

64

b
14

b
14

b
14

b
14

b
-

b
-

(4)

b
-

(4)

b

b

b

b

-

b

b

-

b
-

(4)

b

b
-

(4)

b
b
Opció

b
Opció

b
Opció

b
Opció

-

b
-

b
-

b

b

b

b

-

-

-

b
Opció

b
Opció

b
Opció

b
Opció

-

b
-

b
-

8 MB

8 MB

32 MB-ig

32 MB-ig

-

-

-

Opció

Opció

Opció

Opció

b

b

b

-

-

4

4

16 (6)

16 (6)

b
-

b
-

b
-

1

1

1
17 (6)

-

-

5

1
17 (6)

-

5

6

6

6

10

10

10

10

-

-

-

600 V

600 V

690 V

600 V

690 V

690 V

690 V

100 – 275 V-ig (±10 %)

(7)

(7)

(7)

125 – 250 V-ig (±20 %)

(7)

(7)

(7)

(7)

(7)

(7)

Opció

Opció

Opció

-

b
-

-

100 – 275 V-ig (±10%)
125 – 250 V-ig (±20%)
CPM24 és CPM48 tartozékkal (opció)
b

(5)

b

b

b

Opció

Opció

Opció

Opció

-

-

-

-

-

b
M

-

-

-

M

M

b
M

M, D

M, D

M, D

Opció

Opció

Opció

Opció

-

-

-

Opció

Opció

Opció

Opció

-

-

-

Opció

Opció

Opció

Opció

-

-

-

(4) Digipact adatátviteli kártyával nem áll rendelkezésre.
(5) Csak a legnagyobb érték.
(6) A bemenetek és kimenetek számának összege nem lehet nagyobb 25-nél.
(7) Saját tápellátás.
(8) Kivéve interharmonikusok, jelző feszültség, flicker és tranzienesek.
(9) Kivéve interharmonikusok, jelző feszültség.

Külön katalógus
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Felügyeleti készülékek

PM9 teljesítménymérő sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek

E90463

A PowerLogic teljesítménymérők PM9-es sorozata 4 modul szélességű (18 mm-es
modul) készülékben egy villamos létesítmény felügyelétehez szükséges
valamennyi villamos mérést képes elvégezni.

PB100646-43

Használhatóak egyfázisú, illetve három- és négyvezetékes, háromfázisú,
kisfeszültségű hálózatok felügyeletére, külső áramváltó használatával.
A nagyméretű, háttérvilágítású LCD-kijelzőn egyidőben leolvashatók mindhárom
fázis mért adatai.
Három készüléktípus rendelhető kétféle tápfeszültséggel
(220 - 240 V AC vagy 24 - 48 V DC):
b PM9 alapmérésekhez
b PM9P alapmérésekhez impulzus kimenettel
b PM9C alapmérésekhez Modbus RS485 kimenettel.

Alkalmazások
Táblaműszer
Almérés/ költségelosztás
Villamos létesítmény távfelügyelet
PM9 teljesítménymérő sorozat

Műszaki jellemzők
Mindössze 72 mm széles (4x18 mm modulszélességű)
Kompakt kivitel az optimalizált beépítés érdekében.
Nagyméretű háttérvilágítású LCD-kijelző
Mindhárom fázis mért mennyiségeinek egyidejű kijelzése.
Átlagteljesítmény-mérés
Lekötött teljesítmény-túllépés felügyelete.
IEC 62053-21 szerinti 2-es pontossági osztály fogyasztásmérésre
Almérés és költségelosztás céljára.

Rendelési számok
Típus
PM9 teljesítménymérő
PM9P teljesítménymérő
PM9C teljesítménymérő
PM9 teljesítménymérő
PM9P teljesítménymérő
PM9C teljesítménymérő

42

Tápfeszültség
220–240 V AC-ig
220–240 V AC-ig
220–240 V AC-ig
24–48 V DC-ig
24–48 V DC-ig
24–48 V DC-ig

Szélesség 9 mm-es
modulban
8
8
8
8
8
8

Rendelési szám
15199
15197
15198
15274
15275
15276

Felügyeleti készülékek

PM9 teljesítménymérő sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek
(folytatás)

Kiválasztási útmutató

PM9

PM9P PM9C

b

b

b

0,5 %
1%
450 V

0,5 %
1%
450 V

0,5 %
1%
450 V

Általános adatok
Csak kisfeszültségű hálózatokban 1P + N, 3P, 3P + N
használható
Áram- és feszültségmérés pontossága
Fogyasztás- és teljesítménymérés pontossága
Közvetlen feszültségcsatlakozás

Pillanatnyi effektív értékek mérése
Áram
Feszültség

3 fázis és nulla
fázis és vonali

b
b

b
b

b
b

Frekvencia
Hatásos és meddő teljesítmény
Látszólagos teljesítmény
Teljesítménytényező

összes és fázisonként
összes
összes

b
b
b
b

b
b
b
b

b
b
b
b

b
b

b
b

b
b

b

b

b

b

b

b

Fogyasztási értékek
Hatásos fogyasztás
Meddőfogyasztás

Átlagértékek
Hatásos, meddő és látszólagos
teljesítmény

Pillanatnyi és legnagyobb
érték

Egyéb mérések
Üzemóra-számláló

Kijelző és I/O
Nagyméretű háttérvilágítású LCD-kijelző
Impulzuskimenet

b

b

b

-

1

-

-

-

b
b

Kommunikáció
RS485 port
Modbus protokoll
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Felügyeleti készülékek

PM9 teljesítménymérő sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek
(folytatás)

Villamos jellemzők
Mérés típusa
Mérési pontosság

Áram és feszültség
Teljesítmény
Frekvencia
Teljesítménytényező

Feszültség bemenet
jellemzői

Árambemenet jellemzői

Tápfeszültség

Hatásos fogyasztás
Meddőfogyasztás
Mért feszültség
Megengedett túlterhelés
Frekvenciamérési
tartomány
Áramváltó áttétel
Szekunder áram
Mérési tartomány
Megengedett túlterhelés

Fogyasztás
Áram bemenet
AC
DC

Impulzus kimenet (PM9P)

egyfázisú (1P+N) vagy háromfázisú
(3P, 3P+N) AC hálózatban
A leolvasott érték 0,5%-a
A leolvasot érték 1%-a cosϕ 0,8
kapacitív és 0,5 induktív között
0,2 Hz
1% cosϕ 0,8 kapacitív és 0,5 induktív
között
IEC 62053-21 szerinti 2-es osztály
IEC 62053-23 szerinti 2-es osztály
50 - 450 V AC (közvetlenül)
1000 V AC-ig (külső fesz.váltóval)
1,15 Un
45–65 Hz
5–10 000 A között
5A
15 mA – 6 A
6 A folyamatosan
20 A 10 s
50 A 1 s
0,55 VA
Nem szigetelt
220 - 240 V AC (±10 %), < 5 VA
24 - 48 V DC (±20 %)
Sztatikus kimenet, max. 350 V AC/DC,
max.130 mA 25°C-on, 25°C felett
1 mA/°C leértékelés

Mechanikai jellemzők
Tömeg
Védettségi fokozat (kijelző felől)
Méret
Csatlakozás

0,3 kg
IP52
72 x 90 x 66 (mm)
Kengyeles csatlakozó, 1 x 4 mm2

Környezeti feltételek
Üzemi hőmérséklet
Szennyezettségi fokozat
Beépítési kategória
Elektromágneses
kompatibilitás

Elektrosztatikus
kisüléssel szembeni
zavartűrés
Sugárzott
elektromágneses térrel
szembeni zavartűrés
Gyors villamos tranziens
jelenséggel szembeni
zavartűrés
Lökőhullámmal
szembeni zavartűrés
Vezetett és sugárzott
zavarkibocsátás

-5 °C to +55 °C
2
III-as 260/450 V-os elosztóhálózatok
esetén 260/450 V-ig
III-as szint (IEC 61000-4-2)

III-as szint (IEC 61000-4-3)

IV-es szint (IEC 61000-4-4)

IV-es szint (IEC 61000-4-5)
B osztály (CISPR11)

Biztonság
e

Kommunikáció
RS485 port (PM9C)
távleolvasás és reset
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2 vezetékes, 9600 vagy 19200 baud,
Modbus RTU, ELSV áramkör, 6kV-os
lökőfeszültség-állóság (kettős
szigetelés)

PM9 teljesítménymérő sorozat
Beépítés és csatlakozás

Felügyeleti készülékek

DB101950

Méretek
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PM9 teljesítménymérő sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

Felügyeleti készülékek

DB110047

PM9 négyvezetékes csatlakozás 3 áramváltóval

Védelem
220–240 V AC
24–48V DC

Rövidre
zárható
sorkapocs

Bekötési példa.

DB110048

PM9P négyvezetékes csatlakozás 3 áramváltóval

Védelem
220–240 V AC
24–48V DC

Rövidre
zárható
sorkapocs

Impulzuskimenet

Impulzus

Bekötési példa.

Megjegyzés: más bekötési módok is lehetségesek. Keresse a termékdokumentációban.
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PM9 teljesítménymérő sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

Felügyeleti készülékek

DB110049

PM9C négyvezetékes csatlakozás 3 áramváltóval

Védelem
220–240 V AC
24–48V DC

Rövidre
zárható
sorkapocs

Közös

Bekötési példa.

Megjegyzés: más bekötési módok is lehetségesek. Keresse a termékdokumentációban.
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Felügyeleti készülékek

PM700 teljesítménymérő-sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek

E90463

A PowerLogic PM700 teljesítménymérő-sorozat olyan készülékcsalád, amelynek
egységei 96x96 mm méretűek, mélységük mindössze 50 mm és rendelkeznek egy
villamos létesítmény felügyeletéhez szükséges valamennyi mérési funkcióval.

PB102160-51

A nagyméretű kijelzőnek köszönhetően a három fázis és a nullavezető paraméterei
egyidőben megjeleníthetők. A tükröződésmentes kijelző jellemzői a 11 mm
magas karakterek és a hatásos háttérvilágítás, amely biztosítja a paraméterek
leolvashatóságát rossz látási viszonyok vagy kedvezőtlen látószög esetén is.
A PowerLogic PM700 teljesítménymérő-sorozat három típusa rendelhető:
b PM700 alapkészülék teljes felharmonikus torzítás és legkisebb/legnagyobb
érték méréssel
b PM700P alapkészülék két impulzuskimenettel fogyasztásmérési célra
b PM710 alapkészülék RS485 adatátvitel céljára Modbus protokollal

Alkalmazások
Homloklapra szerelhető készülék.
Almérés/költségek elosztása.
Villamos létesítmény távfelügyelete.
Felharmonikusok ellenőrzése (THD).
Határérték átlépéshez rendelt riasztások és I/O helyzet (PM750)

Műszaki jellemzők
PB102161 -51

A készülékek mélysége mindössze 50 mm
A PowerLogic PM700 teljesítménymérő-sorozat készülékei az elosztószekrény
ajtajára szerelhetők, így a villamos kapcsolókészülékek számára nagyobb hely áll
rendelkezésre.
Nagyméretű, háttérvilágítású kijelző beépített oszlopdiagramokkal
Egyidejűleg négy mérési eredményt képes megjeleníteni, a gyorsabb
leolvashatóság érdekében.
Egyszerű üzemeltetés
A logikus, egymásra épülő menürendszernek köszönhetően a készülék könnyen
kezelhető.
Teljesítmény és áramerősség átlagértékek illetve THD mérése az
alapkészülékben
Magas színvonalú készülék a villamos létesítmény folyamatos üzemének
biztosítására.
Aktív energiaosztály IEC 62053-22 0,5 S osztály (PM750) az IEC 62053-21
szerinti 1-es pontossági osztály fogyasztásmérésre (PM700, PM700P, PM710)
Almérés vagy költségelosztás céljára alkalmas.
Innovatív teljesítménymérő
RS485 kommunikáció, riasztás és digitális I/O egy egyszerű teljesítménymérőben
(PM750).

Rendelési számok
Teljesítménymérő
Merlin Gerin
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PM700 teljesítménymérő-sorozat

PM700MG

PM700P teljesítménymérő

PM700PMG

PM710 teljesítménymérő

PM710MG

PM750 teljesítménymérő

PM750MG

Felügyeleti készülékek

PM700 teljesítménymérő-sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek
(folytatás)

Kiválasztási útmutató

PM700 PM700P PM710 PM750

DB111754

Általános adatok
b

b

b

b

Kis- és középfeszültségű
elosztóhálózatokban használható
Áram- és feszültségmérés pontossága

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Hatásos energiapontosság

1,0 %

1,0 %

1,0 %

0,5 %

Meddő energiapontosság

2%

2%

2%

2%

Effektív pillanatértékek
Áramerősség

fáis és nullavezető

b

b

b

b

Feszültség

fázis és fázis
vonali és fázis

b

b

b

b

Frekvencia

b

b

b

b

Hatásos, meddő és lát- összesen és
szólagos teljesítmény fázisonként

b

b

b

előjeles (1)

Teljesítménytényező

abszolútérték

abszolútérték

abszolútérték

előjeles

b

b

b

előjeles (1)

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

összesen és
fázisonként

Fogyasztás
DB111755

Hatásos, meddő és látszólagos fogyasztás

Átlagértékek
Áramerősség

pillanatérték és
legnagyobb érték
Hatásos, meddő és lát- pillanatérték és
szólagos teljesítmény legnagyobb érték
A számítási időtartam
beállítása

rögzített, csúszó,
imput szinkronizációs mód

Egyéb mérések
Üzemóra-számláló

A villamos energia minőségének mérése
Felharmonikus torzítás áramerősség és
feszültség

b

Adatrögzítés
Legkisebb/legnagyobb pillanatértékek

b

b

b

b

Riasztások

-

-

-

b (2)

Kijelző and I/O
Folyadékkristályos kijelző, háttérvilágítással b

b

b

b

Digitális bemenetek

-

-

-

2 (3)

Digitális kimenetek

-

2 (4)

-

1 (5)

RS 485 port

-

-

b

b

Modbus protokoll

-

-

b

b

Adatátvitel
PM750 teljesítménymérő-sorozat.
1 Vezérlőfeszültség.
2 Feszültség bemenet.
3 Áram bemenet.
4 RS 485 port.
5 Digitális I/O-k.
6 Rögzítő klipszek.
7 Beépítő nyílások.

(1) kW, kVAR, kWh és kVARh értékek előjeles nettó értékek.
(2) 15 különböző beállítás, határérték átlépéshez rendelt riasztások digitális be- és kimenetek
helyzettel kombinálva.
(3) 2 különböző működési mód: normál vagy bemeneti igényszinkronizáció.
(4) Csak kWh és kVARh impulzus kimeneti mód.
(5) 3 működési mód: külső, riasztás vagy kWh impulzus kimenet.
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Felügyeleti készülékek

PM700 teljesítménymérő-sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek
(folytatás)

Villamos jellemzők
PB102030-51

A mérés típusa

A mérés
pontossága

Áram
Feszültség
Teljesítménytényező
Teljesítmény
Frekvencia

Valós effektív érték mérése a 31.
felharmonikusig
Háromfázisú (3P, 3P + N), kétfázisú és
egyfázisú váltakozó áramú rendszerekben
32 mintavétel periódusonként
0,5 % 1–6 A-ig
0,5 % 50–277 V-ig
0,5 % 1–6 A-ig
1%
±0,02 % 45–65 Hz-ig

1-es osztály, IEC 62053-21 szerint (1)
0.5S osztály, IEC 62053-22 szerint (2)
Meddő energia
2-es osztály, IEC 62053-23 szerint
Adatfrissítés
1s
A feszültségbe- Mért feszültség
10–480 V-ig AC (vonali fesz.,közvetlenül)
menet jellemzői
10–277 V-ig AC (fázisfesz.,közvetlenül)
1600kV-ig, AC (külső feszültségváltóval)
a mérési tartomány alsó határa a mérőváltó
áttételétől függ
Megengedett túlfeszültség
1,2 Un
Impedancia
2 MΩ (Ph-Ph) / 1 MΩ (Ph-N)
Frekvenciamérési tartomány 45–65 Hz
Az árambemenet Áramváltó
Primer
5 – 32 767 A között választható
jellemzői
áttétel
Szekunder 1 A vagy 5 A
Mérési tartomány
5 mA – 6 A
15 A folyamatosan
Megengedett túlterhelés
50 A 10 s-ig óránként
120 A 1 s-ig óránként
Impedancia
< 0,1 Ω
Fogyasztás
< 0,15 VA
Tápfeszültség
AC változat
100 – 415 ±10 % V AC, 5 VA
DC változat
125 – 250 ±20 % V DC, 3 W
Átfedési idő
100 ms 120 V AC esetén
Kimenet
Digitális bemenet (PM750)
12-36 VDC, 24 VDC névleges 12 Ω
impedancia, 25 kV effektív szigetelési szint
max. frekvencia: 25 Hz, válaszidő: 10 ms
Kimenet
Impulzuskimenet (PM700P) 3-240 VDC vagy 6-240 VAC, 100 mA 25°Con, 0,56 mA leértékelés °C-onként 25°C
felett, 2,41 kV effektív szigetelési szint, 30 Ω
ellenállás 10 mA-nél
Digitális vagy impulzus
8-36 VDC, 24 VDC névleges 25°C-on, 3,0
kimenet (PM750)
kV effektív szigetelési szint, 28 Ω ellenállás
100 mA-nél
Hatásos energia

A teljesítménymérő hátoldala (PM750).

Mechanikai jellemzők
Tömeg
Védettségi fokozat (IEC 60529)
Méretek

0,37 kg
IP52 a homloklap felől, IP30 a készülék többi
részére
96 x 96 x 69 mm (mérőkészülék kijelzővel)
96 x 96 x 50 mm (a homloklaptól mérve)

Környezeti feltételek
Üzemi
hőmérséklet

Mérőkészülék
Kijelző
Mérőkészülék+kijelző

Tárolási
hőmérséklet
Névleges páratartalom
Szennyezettségi
fokozat
Beépítési kategória
Átütési szilárdság

Tengerszint feletti magasság
(1) PM700, PM700P, PM710.
(2) PM750.

50

-5 °C…+60 °C
-10 °C…+50 °C
-40 °C…+85 °C
5–95 % rel. páratartalom 50°C-on
(lecsapódás nélkül)
2
III-as, 277/480 V AC feszültségű
létesítményekben
Az EN 61010 és az UL508 szerint - kettős
szigetelésű mellső kijelző
3000 m max.

Felügyeleti készülékek

PM700 teljesítménymérő-sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek
(folytatás)

Elektromágneses kompatibilitás
Elektrosztatikus kisüléssel szembeni zavartűrés
Sugárzott elektromágneses térrel szembeni
zavartűrés
Gyors villamos tranziens jelenséggel szembeni
zavartűrés
Lökőhullámmal szembeni zavartűrés
Vezetett zavarokkal szembeni zavartűrés
Mágneses mezőkkel szembeni zavartűrés
Feszültségcsökkenéssel szembeni zavartűrés
Vezetett és sugárzott zavarkibocsátás
Felharmonikusok okozta zavarkibocsátás
Hálózatingadozás okozta zavarkibocsátás

III-as szint (IEC 61000-4-2)
III-as szint (IEC 61000-4-3)
III-as szint (IEC 61000-4-4)
III-as szint (IEC 61000-4-5)
III-as szint (IEC 61000-4-6)
III-as szint (IEC 61000-4-8)
III-as szint (IEC 61000-4-11)
e ipari környezet/FCC 15-ös szakasz, A
osztály, EN55011
IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3

Biztonság
Európa

e, az IEC 61010-1 szerint i (1)

Egyesült Államok és Kanada

UL508

Adatátvitel
RS485-ös port (PM710 és PM750) kétvezetékes, legfeljebb 19200 Baud, Modbus RTU (dupla
szigetelés)

A kijelző jellemzői
Méretek 73 x 69 mm

Zöld színű, háttérvilágítású LCD-kijelző
(összesen 6 sor, egyszerre 4 érték megjelenítése)

Firmware jellemzők
Legkisebb/legnagyobb értékek

Az áramerősség, feszültség, fázisasszimetria és teljes
felharmonikus torzítás legkisebb és legnagyobb értéke
fázisjelzéssel. A teljesítménytényező (kapacitív és induktív)
teljesítmények (P, Q, S) és a frekvencia legkisebb és
legnagyobb értékei

(1) Kettős szigeteléssel védve.
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PM700 teljesítménymérő-sorozat
Beépítés és csatlakozás

Felügyeleti készülékek

DB111757

DB111758

DB111756

Méretek

DB111759

Homloklapra szerelés
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PM700 teljesítménymérő-sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

Felügyeleti készülékek

DB111760

Négyvezetékes csatlakozás 3 áramváltóval feszültségváltó
nélkül

Védelem

Rövidre
zárható
sorkapocs

Bekötési példa.

DB111761

Háromvezetékes csatlakozás 2 áramváltóval és 2
feszültségváltóval

Védelem

Védelem

Rövidre
zárható
sorkapocs

Bekötési példa.

Megjegyzés: más bekötési módok is lehetségesek. Keresse a termékdokumentációban.
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PM800 teljesítménymérő-sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek

PB101813 -51

E90463

A PowerLogic PM800 teljesítménymérő-sorozat olyan fejlett szolgáltatásokkal
rendelkező készülékcsalád, amelynek egységei 96x96 mm méretűek és
rendelkeznek egy villamos létesítmény felügyeletéhez szükséges valamennyi
mérési funkcióval.
A PM800 teljesítménymérő-sorozat készülékei alapkiépítésben rendelkeznek
RS485-ös adatátviteli porttal, egy digitális bemenettel, egy digitális kimenettel,
teljes felharmonikus torzítás (THD) méréssel, riasztással és impulzusszámlálás
funkcióval. Ezen felül a PM820 és PM850 teljesítménymérők a készülékben tárolt
adatnaplózásra és egyedi áram és feszültség felharmonikus torzításmérésre is
képesek. A PM850 teljesítménymérő tartalmazza a hullámalak rögzítés funkciót
is. A PM870 teljesítménymérő az első kompakt mérőkészülék, amely a hálózati
zavarok (feszültségletörések és túllendülések) érzékelésére, továbbá konfigurálható
hullámalak rögzítésre alkalmas.

Alkalmazások

PB101812 -50

Homloklapra szerelhető készülék
b almérés/költségelosztás és számlaellenőrzés
b a villamos létesítmény távfelügyelete
b középszintű villamosenergia minőségellenőrzés és hálózatfelügyelet (a PM870
készülék feszültségletörés és túllendülés érzékelésére képes)
b áramszolgáltatói szerződés optimalizálás és a fogyasztók élettartamának
megőrzése.

Műszaki jellemzők
Egyszerű beépítés
Beépítés két rögzítőelemmel. Kéziszerszám használata nem szükséges.
Közvetlen feszültségcsatlakozás
600 V AC hálózati feszültségig feszültségváltó beépítése nem szükséges.
Egyszerű üzemeltetés
Az intuitív, többnyelvű menürendszernek köszönhetően a készülék könnyen
kezelhető.
Rendszerállapot ellenőrzése
A nagyméretű, tükröződésmentes, háttérvilágítású kijelzőn egyidőben több mért
érték jeleníthető meg. Az oszlopgrafikon a rendszer terhelési állapotáról, illetve a
bemenetek és kimenetek állapotáról nyújt információt.
Felhasználói riasztások időbélyeggel
Több mint 50 riasztási funkció áll rendelkezésre, amelyek között szerepel az alsó- és
felső küszöbérték-túllépés, digitális bemenetek állapotváltozása, fázisasszimetria,
stb. Legfeljebb 4 riasztási funkcióval logikai függvény hozható létre.
A hálózat minőségi jellmezőinek elemzése
A PM800 teljesítménymérő-sorozat támogatja az EN60150 szabvány szerinti
minőségellenőrzési funkciókat. A PM870 teljesítménymérő jellemzője a hálózati
zavarok (feszültségletörések és túllendülések) érzékelése továbbá a konfigurálható
hullámalak rögzítés. Mind a PM850 és a PM870 teljesítménymérő tartalmazza
az egyedi áram és feszültség felharmonikus torzításmérés funkciót, amely a
hibaelhárítás során, illetve a hálózat nem megfelelő minőségi jellemzőiből eredő
hibák megelőzésében nyújt segítséget.
Nagyméretű beépített memória
A számlázási (fogyasztás és átlagértékek), a minőségi jellemzőkre vonatkozó
adatok, illetve a riasztási napló a készülék statikus memóriájában kerül tárolásra).
Az IEC 62053-22 szerinti 0,5 S pontossági osztály fogyasztásmérésére
Pontos fogyasztásmérés almérés vagy költségelosztás céljára.
Trendgörbék és rövidtávú előrejelzés (PM850 és PM870)
Trendgörbék és a fogyasztási és átlagértékek összehasonlítása. A trendgörbék
alapján a várható fogyasztási költségek előre jelezhetők.
Impulzusszámlálás
Minden készülékben 5 csatorna áll rendelkezésre a különböző közműk (víz-,
levegő-, gáz-, villamos- és gőzfogyasztás) adatainak mérésére.
Moduláris és bővíthető
A mérési funkciók továbbfejlesztéséhez egyszerűen felszerelhető modulok
(memória és I/O) és letölthető firmware áll rendelkezésre.
Különálló kijelzőegység
A külön kapható kijelzőegység a mérőkészüléktől legfeljebb 10 m távolságra
telepíthető.Az adapter egy további RS485/RS232 adatátviteli porttal is rendelkezik.
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PM800 teljesítménymérő-sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek
(folytatás)

PB101814 -36

Rendelési számok
Leírás

Merlin Gerin (1)

Teljesítménymérő (kijelző nélkül)

PM870 teljesítménymérő (kijelző nélkül)

PM810 teljesítménymérő kijelző nélkül,
alapmérések, THD, riasztás, 80 kB naplómemória (PM810LOG modullal)

PM810UMG

PM820 teljesítménymérő kijelző nélkül,
alapmérések, TUD, riasztás, 80 kB naplómemória
PM850 teljesítménymérő kijelző nélkül,
alapmérések, THD, riasztás, 800 kB naplómemória

PM820UMG

PM870 teljesítménymérő kijelző nélkül,
alapmérések, THD, riasztás, 800 kB naplómemória, beállítható hullámalakrögzítés és zavaríró

PM870UMG

PM850UMG

PB101813-39

Teljesítménymérő beépített kijelzővel
PM810 teljesítménymérő beépített kijelzővel

PM810MG

PM820 teljesítménymérő beépített kijelzővel

PM820MG

PM850 teljesítménymérő beépített kijelzővel

PM850MG

PM870 teljesítménymérő beépített kijelzővel

PM870MG

Teljesítménymérő különálló kijelzővel
A csomag tartalmazza az alap mérőműszereket (810, 820, 850 vagy 870), a különálló kijelzőt, az
adaptert és a kijelzőkábelt (3,65 m).

PB101822 -68

PM780 teljesítménymérő kejelzővel

PM810 teljesítménymérő különálló kijelzővel

PM810RDMG

PM820 teljesítménymérő különálló kijelzővel

PM820RDMG

PM850 teljesítménymérő különálló kijelzővel

PM850RDMG

PM870 teljesítménymérő különálló kijelzővel

PM870RDMG

Részegységek és tartozékok
Különálló kijelző és adapter 3,55 m hosszú összekötő kábellel
A különálló kijelző, adapter és a 3,65 m (12 láb) hosszú összekötő
kábel az alapkészülék mért értékeinek kijelzésére használható. Ezen
túlmenően a mérőkészülékek egy kijelzőhöz is csatalkoztathatók, így több
mérőkészülékhez csak egy kijelzőt kell rendelni. Ebben az esetben minden
mérőkészüléket kijelző adapterrel (PM8RDA) kell felszerelni.

PM8RDMG

Kijelző adapter és összekötő kábel
Az alapkészülék (PM8xxU) homlokoldalára szerelhető; az adapter
két adatátviteli porttal rendelkezik: egy a különálló kijelző és egy a
négyvezetékes RS485/RS232 kapcsolat számára.

PM8RDA

PB101818 -60

PM780 teljesítménymérő különálló kijelzővel

Külön kapható modulok

PB1018216 -34

PB101819 -32

Különálló kijelző, adapter és összekötő kábel

PM8M22

2 digitális kimenet (kontaktus), 6 digitális bemenet

PM8M26

2 digitális kimenet (kontaktus), 2 digitális bemenet, 2 analóg kimenet, 2
analóg bemenet

PM8M2222

PM810 külön kapható napló modul a készülékben történő adatrögzítéshez
statikus memóriában, akkumulátoros táplálású belső óra

PM810LOG

RJ11 kiegészítő készlet az RJ11 csatlakozó homloklapra szereléséhez
(PM800, CM3000 és CM4000 sorzatú készülékekhez használható)

RJ11EXT

1,25 m (4 láb) hosszú összekötő kábel a kijelző adapterhez

CAB4

3,65 m (12 láb) hosszú összekötő kábel a kijelző adapterhez

CAB12

9,14 m (30 láb) hosszú összekötő kábel a kijelző adapterhez

CAB30

PM8M26 modul

PB101824 -50

Különálló kijelző

2 digitális kimenet (kontaktus), 2 digitális bemenet

PM800 teljesítménymérő PM8M22 és PM8M26 modullal
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Kiválasztási útmutató

PM810 PM820 PM850 PM870

DB111764

Általános adatok
Kis- és középfeszültségű hálózatokban
b
használható
Áram- és feszültségmérés pontossága
0,1 %
Fogyasztás- és teljesítménymérés pontossága 0,5 %
Mintavétel száma periódusonként
128

b

b

b

0,1 %
0,5 %
128

0,1 %
0,5 %
128

0,1 %
0,5 %
128

Pillanatnyi effektív értékek mérése
Áram, feszültség, frekvencia

b

b

b

b

Hatásos meddő és
látszólagos teljesítmény
Teljesítménytényező

b

b

b

b

b

b

b

b

Hatásos, meddő és látszólagos fogyasztás

b

b

b

b

Felhasználó által beállítható összegzési mód

b

b

b

b

Pillanatérték és
legnagyobb érték
Hatásos, meddő és
Pillanatérték és
látszólagos teljesítmény legnagyobb érték
Várható hatásos, meddő és látszólagos
átlagteljesítmény
Számítási időintervallum szinkronizálása

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

Átlagérték számítási mód rögzített, csúszó

b

b

b

b

b

b

b

b

b
31

b
63

b
63

-

-

-

-

b
-

b

Adatnaplók
Eseménynaplók

b
2 (1)
-

b
2

b
4

b
4
b

-

b
-

b

Trendek/várható értékek

b

b

összes és
fázisonként
összes és
fázisonként

Fogyasztási értékek

Átlagértékek
Áramerősség

Egyéb mérések
Üzemóra-számláló

Minőségi jellemzők mérése
Felharmonikus torzítás
Egyedi
felharmonikustartalom
Hullámalak rögzítés

Áram és feszültség b
Áram és feszültség 31 (1)

Feszültségletörés és túllendülés érzékelése

b (2)

Adatrögzítés
Legkisebb/legnagyobb pillanatértékek

PM800 teljesítménymérő-sorozat
1. A tápfeszültség csatlakozója.
2. Feszültségbemenetek.
3. Digitális bemenet/kimenet.
4. RS485-ös port.
5. Bővítőmodul csatlakozója.
6. Árambenetek.
7. Rögzítő klipszek.

Riasztások

b

b

b

b

Időbélyeg

b (1)

b

b

b

Fehér színű háttérvilágítású LCD-kijelző

b

b

b

b

Többnyelvű menü: Angol, Francia, Spanyol

b
1
1
5

b
1
1
5

b
1
1
5

b
1
1
5

Kijelzés, bemenetek/kimenetek

Digitális bemenet
Digitális kimenet vagy impulzuskimenet
Impulzuszámlálás (bemenetek száma)

Adatátvitel
RS 485 port

kétkétkétkétvezetékes vezetékes vezetékes vezetékes

Modbus protokoll

b
b
b
RS232/RS485, két- vagy négyvezetékes
b
b
b
Mudbus RTU/ASCII (PM8RDA modullal)
(1) PM810LOG modullal, akkumulátoros belső órával és 80 kB memóriával.
(2) Beállítható.

b
b

Bővítőmodulok kiválasztási útmutató
A PM800 készülék egyéb rendelkezés hiányában 2 bővítőmodullal szerelhető fel (3)

PM8M22 modul
2 digitális kimenet (kontaktus) vezérlés vagy riasztási célra
2 digitális bemenet funkció(k) indítására

PM8M26 modul
2 digitális kimenet (kontaktus) vezérlés vagy riasztási célra
6 digitális bemenet funkció(k) indítására vagy impulzusszámlálásra
Ez a modul 24 V DC tápegyságet tartalmaz, amely a digitális bemenetek táplálására használható

PM8M2222 modul
2 digitális kimenet (kontaktus) vezérlés vagy riasztási célra
2 digitális bemenet funkció(k) indítására vagy impulzusszámlálásra
2 analóg kimenet 4 – 20 mA
2 analóg bemenet 0 – 5 V vagy 4 – 20 mA
(3) 2 db PM8M2222 modul használatakor a hőmérséklet nem lépheti át a 25°C-ot.
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Villamos jellemzők
PB101823-50

A mérés típusa

A mérés
pontossága

Áramerősség
feszültség
Power Factor
Teljesítmény
Frekvencia
Hatásos fogyasztás
Meddőfogyasztás

Frissítési idő
A feszültségbemenet
jellemzői
A PM800 teljesítménymérő hátoldala
Az árambemenet
jellemzői

Tápfeszültség

PM800
bemenetek/
kimenetek

Mért feszültség

Megengedett túlfeszültség
Impedancia
Frekvenciamérési tartomány
Áramváltó áttétel Primer
Szekunder
Bemeneti mérési tartomány
Megengedett túlterhelés

Impedancia
Fogyasztás
AC
DC
Átfedési idő
Digitális kimenet

Digitális bemenet
Bővítőmodulok
PM8M22
Relé kimenetek

PM8M26

Digitális bemenetek
Relé kimenetek
Digitális bemenetek
24 V belső tápegység

PM8M2222

Relé kimenetek

Digitális bemenetek
Analóg kimenetek
Analóg bemenetek
Kapcsolási
PM8M22
Bemenet/
frekvencia
kimenet
PM8M26 and
Bemenet
PM8M2222
Kimenet
Mechanikai élettartam (digitális kimenetek)
Villamos élettartam (digitális kimenetek)

Valós effektív érték mérése a 63.
felharmonikusig
128 mintavétel periódusonként
0,325 % 1–10 A-ig
0,375 % 50–277 V-ig
0,1 % 1–10 A-ig
0,2 %
±0,02 % 45–67 Hz-ig
IEC 62053-22 szerinti 0,5 S pontossági
osztály
IEC 62053-23 szerinti 2-es pontossági osztály
1s
0–600 V AC (közvetlenül L-L)
0–347 V AC (közvetlenül L-N)
– 3,2MV AC-ig (külső feszültségváltóval)
1,5 Un
5 MΩ
45–67 Hz és 350–450 Hz
5–32767 A között beállítható
1 A vagy 5 A
5 mA–10 A
15 A folyamatosan
50 A 10 s-ig óránként
500 A 1 s-ig óránként
< 0,1 Ω
< 0,15 VA
100…415 ±10 % V AC, 15 VA with options
125…250 ±20 % V DC, 10 W with options
45 ms 120 V AC esetén
Digitális kimenet (6…220 ±10 % V AC vagy
3…250
±10 % V DC, 100 mA max. 25 °C-on)
1350 V rms szigetelési
24–125 V ±10% AC/DC, max. 5 mA-es
terhelés
0–240 V AC vagy 0–30 V DC
2 Aeff, max. 5 A 10 s-ig óránként
19–30 V DC, max. 5 mA/24 V DC
0–240 V AC vagy 0 - 30 V DC
2 A eff, max. 5 A 10 s-ig óránként
20–150 V AC/DC, max. 2 mA
20–30 V DC, max. 10 mA (8 digitális bemenet
esetén
0–240 V AC vagy 0–30 V DC
2 A eff, max. 5 A 10 s-ig óránként
20–150 V AC/DC, max. 2 mA
4–20 mA – max. 600Ω terhelés
Választható 0–5 V DC vagy 4–20 mA
1 Hz, 50% kitöltési tényező (500 ms Be/Ki)
25 Hz, 50% kitöltési tényező (20 ms Be/Ki)
1 Hz, 50% kitöltési tényező (500 ms Be/Ki)
15 millió kapcsolás
250 000 átkapcsolás 2 A/250 V AC esetén

Mechanikai jellemzők
Tömeg (mérő beépített kijelzővel)
Védettségi fokozat (IEC 60529)
Méretek
Bővítőmodul nélkül
1 bővítőmodullal

0,6 kg
IP52 a kijelzőre, IM30 a készüléktestre
96 x 96 x 70 mm (a beépítési felülettől mérve)
96 x 96 x 90 mm (a beépítési felülettől mérve)

Környezeti feltételek
Üzemi
hőmérséklet

Mérőkészülék
Kijelző
Mérőkészülék+kijelző

Tárolási
hőmérséklet
Névleges páratartalom

-25-től +70°C-ig (1)
-10-től +50°C-ig
-40-tôl +85 °C-ig

5–95 % rel. páratartalom 40 °C-on
(lecsapódás nélkül)
Szennyezettségi fokozat
2
Beépítési kategória
III-as, 347/600 V AC feszültségű
létesítményekben
Átütési szilárdság
Az EN 61010 és az UL508 szerint
Magasság
max. 3000 m
(1) 65°C ha a tápfeszültség nagyobb 305 V AC-nél.
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DB109269

Elektromágneses kompatibilitás
Elektrosztatikus kisüléssel szembeni zavartűrés
Sugárzott elektromágneses térrel szembeni
zavartűrés
Gyors villamos tranziens jelenséggel szembeni
zavartűrés
Lökőhullámmal szembeni zavartűrés
Vezetett zavarokkal szembeni zavartűrés
Mágneses mezőkkel szembeni zavartűrés
Feszültségcsökkenéssel szembeni zavartűrés
Vezetett és sugárzott zavarkibocsátás
Felharmonikusok okozta zavarkibocsátás
Hálózatingadozás okozta zavarkibocsátás

III-as szint (IEC 61000-4-2)
III-as szint (IEC 61000-4-3)
III-as szint (IEC 61000-4-4)
III-as szint (IEC 61000-4-5)
III-as szint (IEC 61000-4-6)
III-as szint (IEC 61000-4-8)
III-as szint (IEC 61000-4-11)
e ipari környezet/FCC 15-ös szakasz, A
osztály, EN55011
IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3

Biztonság
PM800 teljesítménymérő I/O modullal

Európa
Egyesült Államok és Kanada

e, az IEC 61010-1 szerint i (1)
UL508

Adatátvitel
RS485-ös port

kétvezetékes, legfeljebb 38400 Baud, Modbus protokoll

Firmware jellemzők
PM820, PM850 és PM870:
- egy számlázási napló
- egy felhasználói napló
csak PM850 és PM870 esetén: további két felhasználói napló
Legkisebb/legnagyobb értékek Az áramerősség, feszültség, fázisasszimetria és teljes
felharmonikus torzítás legkisebb és legnagyobb értéke
fázisjelzéssel. A teljesítménytényező (kapacitív és induktív)
teljesítmények (P, Q, S) és frekvencia legkisebb és
legnagyobb értékei.
Időbélyeg egy másodperces pontossággal
Egy eseménynapló
Négy trendgörbe típus: 1 perces, 1 órás, 1 napos, 1 hónapos.
Trendgörbék
8 paraméter legkisebb, legnagyobb és átlagértékének
(csak a PM850 és PM870
rögzítésére:
esetében)
- adatrögzítés másodpercenként egy percig az 1 perces
görbe esetén
- adatrögzítés percenként egy óráig az 1 órás görbe esetén
- adatrögzítés óránként egy napig az 1 napos görbe esetén
- adatrögzítés naponta egy hónapig az 1 hónapos görbe
esetén
Számlálás napokban, órákban és percekben.
Üzemóra-számláló
Három, a felhasználó által definiálható időszak.
Időszakos fogyasztás
Valamennyi típus esetén rendelkezésre áll (a PM810
készüléket fel kell szerelni a PM810LOG modullal).
A trend paraméterek előjelzése a következő négy órára és a
Előjelzés (csak a PM850és
következő négy napra.
PM870 esetében)
Indítás kézi úton vagy riasztási paranccsal, három periódus,
PM850 hullámalak rögzítés
128 mintavétel periódusonként a felhasználó által beállítható
6 csatornán
PM870 fejlett hullámalak rögzítés 1 csatorna 185 periódusának rögzítésétől 16 mintavétellel
periódusonként, 6 csatorna 3 periódusának rögzítéséig 128
mintavétellel periódusonként.
Beállítható megszólalási, ejtési és időkésleltetés értékek,
Riasztások
számos bekapcsolási szint rendelhető egy riasztás típushoz.
Riasztási napló és aktív riasztási lista jeleníthető meg
időbélyeggel.
Négy prioritási szint.
Válaszidő: 1 s
A PM850 és a PM870 készülékek esetében a NAND, OR,
NOR és XOR parancsok segítségével és négy riasztással
logikai függvény hozható létre.
Digitális riasztások: digitális bemenetek állapotváltozásakor.
80 kbyte a PM820 esetében
Naplózásra és hullámalak800 kbyte a PM850 és PM870 esetében
rögzítésre rendelkezésre álló
memória (2)
Frissítés a kommunikációs porton keresztül. A letölthető fájlok
Firmware frissítés
a www.powerlogic.com web-oldalon érhetők el
A rendszer paramétereinek grafikus megjelenítése
Oszlopgrafikonok

DB111799

Adatnaplók

PM800 teljesítménymérő kijelzője oszlopgrafikonnal

A kijelző jellemzői
Nyelvek
Kijelző
Méretek

Tömeg

Angol, Francia, Spanyol
Fehér színű háttérvilágítású LCD-kijelző
(összesen 6 sor, egyszerre 4 érték megjelenítése)
A kijelző látható területe
73 x 69 mm
Beépített kijelző Teljes méret
96 x 96 mm
Mérőkészülék+kijlező 69,4 mm + 17,8 mm
mélysége
Különálló kijelző Teljes méret
96 x 96 x 40 mm
Mérőkészülék kijlező adapterrel
0,81 kg
Különálló kijelző
0,23 kg

(1) Kettős szigeteléssel védett.
(2) Hullámalak rögzítés csak PM850-nel és PM870-nel.
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PM800 teljesítménymérő-sorozat
Beépítés és csatlakozás

Felügyeleti készülékek

Teljesítménymérő beépített kijelzővel

DB111766

DB111767

DB111765

Méretek

DB111768

Homloklapra szerelés (mérőkészülék beépített kijelzővel

DB111770

DB111769

A készülékek közötti távolság
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PM800 teljesítménymérő-sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

Felügyeleti készülékek

Különálló kijelző ajtóra szerelése

DB111792

Süllyesztett szerelés

DB111793

Homloklapra szerelés

DB111794

Beépítés Ø102 mm méretű köralakú kivágásba
(egy analóg készülék pl. ampermérő, voltmérő, stb. cseréje érdekében)
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PM800 teljesítménymérő-sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

Felügyeleti készülékek

DB111771

Négyvezetékes csatlakozás 3 áramváltóval feszültségváltó
nélkül

Védelem

Rövidre
zárható
sorkapocs

Bekötési példa

DB111772

Háromvezetékes csatlakozás 2 áramváltóval és 2
feszültségváltóval

Védelem

Rövidre
zárható
sorkapocs

Bekötési példa

(1) Földelőkapocs.
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PM800 teljesítménymérő-sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

Felügyeleti készülékek

DB111773

PM8M22 modul

Terhelés
Védelem
Terhelés
Terhelés

v.

Védelem
Terhelés
Védelem

S1, S2 közös

DB111774

PM8M2222 modul

Védelem
Terhelés
Védelem
Terhelés
Védelem
S1, S2 közös
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v.

PM800 teljesítménymérő-sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

Felügyeleti készülékek

DB111775

PM8M26 modul belső 24 V DC tápegység

Terhelés
Védelem
Terhelés
Terhelés

v.

Védelem
Terhelés

S1, S2 közös

S3, S4 közös

S5, S6 közös

DB111776

PM8M26 modul külső tápegység

Terhelés
Védelem
Terhelés
Terhelés

v.

Védelem
Terhelés
Védelem
S1, S2 közös
Védelem
S3, S4 közös
Védelem
S5, S6 közös
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PM800 teljesítménymérő-sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

Felügyeleti készülékek

Különálló kijelző készlet
DB109274

A

A. I/O bővítőmodulok
B. PM800 teljesítménymérősorozat
C. Kijelző adapter
D. CAB12 összekötő kábel
E. Különálló kijelző
(hátulnézet)

E

D

C
B

DB111777

Méretek (mérőkészülék I/O bővítőmodullal és kijelző
adapterrel)

TX / RX

RX+
RX–
TX+
TX–

RX+
RX–
TX+
TX–

RX+
RX–
TX+
TX–

24 23 22 21 20

DB109276

A kijelző adapter négyvezetékes (RS485) bekötése
3090
MCTAS485

TX / RX

RX+
RX–
TX+
TX–

24 23 22 21 20

DB109277

A kijelző adapter kétvezetékes (RS485) bekötése
RX+
RX–
TX+
TX–

RX+
RX–
TX+
TX–

A készülékek kétvezetékes (RS485) sodrott érpárú
összekötése
DB108549

Belden 9841 vagy annak megfelelő

MCT2W lezáró az
utosó készülék
csatlakozóján

–
+
Belden 9841 vezetékeinek színjelölése: kék vezeték fehér csíkkal (+), fehér vezeték
kék csíkkal (-), ezüst (árnyékolás)

DB109279

A készülékek négyvezetékes sodrott érpárú összekötése,
amelyhez kétvezetékes (RS485) Modbus vagy Jbus készülék
csatlakozik
Belden 8723 vagy
annak megfelelő
A Master
készüléktől

Rövidre zárók
Belden 9841 vagy annak megfelelő

20 RX+
18
21 RX–
19 –
22 TX+
20 +
23 TX–
24 SHLD

CM3000, CM4000 vagy PM600
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PM800

MCT2W
lezáró

Felügyeleti készülékek

CM3000 hálózatanalizátor-sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek

E90463

A CM3250 és a CM3350 hálózatanalizátorok adatgyűjtés és vezérlés terén olyan
fejlett szolgáltatásokkat rendelkező felügyeleti készülékek, amelyek számos mérési
funkciót tartalmaznak. Ethernet-csatlakozási lehetőségük és beépített Webszerverük révén egyszerű rendszerbe illeszthetők. A készülék megfelel a
„Transparent Ready” alapelveinek.

62111

A hálózatanalizátorok a hálózat tetszőleges pontjára, a hálózati betáplálási pontra,
a főelosztó szekrénybe vagy a zavarokra érzékeny berendezéseket tápláló
leágazásokba beépíthetők, feladatuk a létesítmény villamos paramétereinek mérése
és rögzítése. A mért értékek alapján a fogyasztási költségek ellenőrizhetők, a
villamosenergia-rendszer minőségi jellemzői javíthatók és a létesítmény kiesett
üzemideje csökkenthető.
A CM3350 készülék érzékeli és rögzíti a feszültségletöréseket és túllendüléseket,
amelyek termeléskiesést okozhatnak.

Alkalmazások

CM3000 CM3000 hálózatanalizátor + vákuum
fluoreszcens kijelző (VFD)

Homloklapra szerelhető készülék
Almérés / költségek elosztása
A villamos létesítmény távfelügyelete
A villamos energia minőségi jellemzőinek ellenőrzése minden részletre kiterjedően
EN 50160 szabványmegfelelőség ellenőrzése
A villamosenergia-szerződés és a terhelési görbék optimalizálása
Más közművek fogyasztási adatainak mérése

Műszaki jellemzők
62112-64

Feszültségletörések és túllendülések érzékelése és rögzítése
A hálózati zavarok kiváltó okának gyors azonosítása.
Trendgörbék és rövidtávú előrejelzések
A trendekhez való gyors hozzáférés és a várható értékek előjelzése a
döntéshozatalban nyújt segítséget.
Effektív értékek rögzítése 100 ms-onként
A megelőző karbantartás szempontjából lehet hasznos, pl. motorindítási görbe
felvétele.
A villamosenergia EN 50160 szabványmegfelelőségének ellenőrzése
A szolgáltatott villamosenergia gyors, szabvány szerinti ellenőrzése.
8 MB memória
Adat- és hullámalak rögzítésére.
10/100 Mbit/s-os Ethernet-kártya
Gyors adatátvitel Intraneten vagy Interneten keresztül.
CM3000 CM3000 hálózatanalizátor + vákuum
fluoreszcens kijelző (VFD)

Szerver felhasználói HTML oldalakhoz
Az adatok speciális készülék használata nélkül, egy szabványos web-böngészővel
hozzáférhetők.
9 bemenet/kimenet a villamos létesítmény felügyeletének céljára
A megszakítók állapotának jelzésére, valamint egyéb közművek, pl. víz, gáz, stb.
fogyasztási adatainak mérésére.
IEC 60687 és az ANSI C12.20 szerinti 0,5 S pontossági osztály
fogyasztásmérésre
A fogyasztás és a terhelési görbék ellenőrzése.

Rendelési számok
CM3000 hálózatanalizátor-sorozat
Merlin Gerin
CM3250 hálózatanalizátor
CM3350 hálózatanalizátor
Square D
CM3250 hálózatanalizátor
CM3350 hálózatanalizátor

CM3250MG
CM3350MG
CM3250
CM3350

Bővítőmodulok
Lásd a 82. oldalon.
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Felügyeleti készülékek

CM3000 hálózatanalizátor-sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek
(folytatás)

E94209

Kiválasztási útmutató

CM3250 CM3350

Általános adatok
b
0,1 %
0,5 %
128

b
0,1 %
0,5 %
128

összes és fázisonként

b
b

b
b

összes és fázisonként

b

b

b
b

b
b

b

b

b

b

b
b
b

b
b
b

b
63
b
b

b
63
b
b
b
b

Legkisebb/legnagyobb pillanatértékek

b

b

Adatnaplók
Eseménynaplók

b
b

b
b

Trendek/várható értékek
Riasztások
Eseménysorrend rögzítése (SER)
Időbélyeg
GPS szinkronizálás (1 ms)
8MB memória

b
b
b
b

b
b
b
b
IOC44 kártyával
b

Kis- és középfeszültségű hálózatokban használható
Áram- és feszültségmérés pontossága
Fogyasztás- és teljesítménymérés pontossága
Mintavétel száma periódusonként

Pillanatnyi effektív értékek mérése
Áram, feszültség, frekvencia
Hatásos, meddő és látszólagos
teljesítmény
Teljesítménytényező

Fogyasztási értékek
Hatásos, meddő és látszólagos fogyasztás
Felhasználó által beállítható összegzési mód

Átlagértékek
Áramerősség

CM3000 hálózatanalizátor-sorozat

Pillanatérték és
legnagyobb érték
Hatásos, meddő és látszólagos
Pillanatérték és
teljesítmény
legnagyobb érték
Várható hatásos, meddő és látszólagos átlagteljesítmény
Számítási időintervallum szinkronizálása
Átlagérték számítási mód
rögzített, csúszó

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Felharmonikus torzítás
Áram és feszültség
Egyedi felharmonikustartalom
Hullámalak rögzítés
Feszültségletörés és túllendülés érzékelése
Adatrögzítés 100 ms mintavételi idővel
EN50160 szabványmegfelelőség ellenőrzése (1)

Áram/feszültség bemenetek
Beállítások reteszelése, plombálható kapocsfedél.
Karbantartási igényt jelző LED.
Hálózati feszültség jelző LED.
Tápfeszültség-csatlakozó.
RS485-ös port adatforgalom kijelzőkkel.
Bővítőkártya helye.
A kijelző csatlakozó portja.
KYZ impulzuskimenet.

Minőségi jellemzők mérése

E87306

Adatrögzítés

b

Kijelzés, bemenetek/kimenetek
Kijelző
Többnyelvű menü: Angol, Francia, Spanyol
Bekötés-önellenőrzés
Impulzuskimenet
Bemenetek/kimenetek legnagyobb száma
Impulzuszámlálás (bemenetek száma)
Közvetlen feszültségcsatlakozás
Hullámalak rögzítés: feszültségletörések és túllendülések
érzékelése
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CMDLC vagy CMDVF
b
b
b
b
b
b
9
9
10
10
600 V
600 V

Adatátvitel
RS485 port
2/4 vezetékes
Infravörös port
CMDVF kijelzővel
b
b
Modbus protokoll
Ethernet-kártya (ModBus/TCP/IP protokoll)
ECC21 bővítőmodullal
HTML web-szerver
ECC21 bővítőmodullal
Ethernet-átjáró további készülékek csatlakoztatásához
ECC21 bővítőmodullal
(1) Az interharmonics, a jelzőfeszültségek, a hálózatingadozások és a tranziensek kivételével.

Felügyeleti készülékek

CM3000 hálózatanalizátor-sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek
(folytatás)

A hálózatanalizátor két kijelzőtípussal rendelkezik: egy folyadékkristályos (LCD) és
egy vákuum-fluoreszcens (VFD) kijelzővel. A kijelzők a hálózatanalizátorok helyszíni
beállítására és üzemeltetésére használhatók.

059156

CMDLC kijelző
Háttérvilágítással rendelkező, kétsoros, soronként 20 karaktert megjelenítő
fo-lyadékkristályos kijelző. A kijelző négy navigálógombbal, egy kontrasztgombbal
és egy piros színű hibajelző LED-del rendelkezik. A hálózatanalizátorhoz a kijelzővel
szállított, 4,2 méteres hosszúságú CAB12 összekötő kábellel csatlakozik.

Rendelési számok
Folyadékkristályos kijelző CAB12 összekötő
kábellel
Összekötő kábelek
1,25 m (4 ft)
Hálózatanalizátor < - > kijelző
3,65 m (12 ft)
9,14 m (30 ft)

Merlin Gerin
CMDLCMG

Square D
CMDLC

CAB4
CAB12
CAB30

CAB4
CAB12
CAB30

059155

CMDVF kijelző
Négysoros, soronként 20 karaktert megjelenítő vákuum-fluoreszcens kijelző. A
kijelző négy navigálógombbal, egy kontrasztgombbal, egy piros színű hibajelző
LED-del és egy infravörös porttal rendelkezik. Az infravörös port az OCIVF
kiegészítővel együtt használható; segítségével a hálózatanalizátort számítógépről
lehet beállítani és üzemeltetni. A hálózatanalizátorhoz a kijelzővel szállított, 4,2
méteres hosszúságú CAB12 összekötő kábellel csatlakozik.

Rendelési számok
Vákuum-fluoreszcens kijelző CAB12 összekötő
kábellel
Összekötő kábelek
1,25 m (4 ft)
Hálózatanalizátor < - > kijelző
3,65 m (12 ft)
9,14 m (30 ft)

Merlin Gerin
CMDVFMG

Square D
CMDVF

CAB4
CAB12
CAB30

CAB4
CAB12
CAB30

059159

OCIVF optikai adatátviteli csatoló
A CMDVF kijelző infravörös portja és egy PC közötti adatátvitelre szolgál.

Rendelési szám
Optikai adatátviteli csatoló

E87288

1
2
3
4
5
6
7
8

Merlin Gerin
OCIVF

Square D
OCIVF

A kijelző képernyője
Infravörös port (csak a vákuum-fluoreszcens kijelzőn)
Hibajelző LED
Navigáló gombok
Menügomb
Közelítésérzékelő (csak vákuum-fluoreszcens kijelzőn)
Enter gomb
Kontraszt gomb

Kijelző

67

Felügyeleti készülékek

CM3000 hálózatanalizátor-sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek
(folytatás)

059141

ECC21 Ethernet adatátviteli kártya
Az ECC21 egy Ethernet adatátviteli bővítőkártya. A kártya a hálózatanalizátor
bővítőmodulokat befogadó két nyílásának egyikébe helyezhető be. Két fő funkcióval
rendelkezik:
b a hálózatanalizátor részére gyors Ethernet-csatlakozást biztosít 10/100 Mbit/s-os
sebességgel rézvezetéken vagy 100 Mbit/s-os sebességgel száloptikai vezetéken
keresztül
b Ethernet átjáró az RS485-ös Modbus portra csatlakoztatott készülékek
számára.Az ECC21 kártya tartalmaz egy hat HTML oldallal rendelkező szervert,
amelyek egy szabványos web-böngésző segítségével megtekinthetők. Az oldalak,
amelyek a hálózatanalizátorról és a Modbus portra csatlakoztatott készülékekről
nyújtanak információt, az igényeknek megfelően a WPG szoftverrel átalakíthatók.

Rendelési szám
Ethernet adatátviteli kártya

ECC21

059142

IOC44 kártya
Az IOC44 egy bemeneti/kimeneti bővítőkártya, amely rendelkezik:
b Négy digitális bemenettel 20 – 138 V AC/DC
b Négy digitális kimenettel, köztük három relékimenettel és egy sztatikus
kimenettel, amely impulzuskimenetként is használható. A digitális bemenetek
állapotváltozásai 1 ms-os pontosságú időbélyeggel rendelkeznek.
A hálózatanalizátor bővítőmodulokat befogadó nyílásába helyezhető be, és
a következők célokra használható:
b a villamos létesítmény felügyelete, a megszakítók állapotának jelzése és
a védelmi készülékek közötti szelektivitás ellenőrzése
b a víz- vagy gázórák által kiadott impulzusok számlálásával az egyéb közművek
fogyasztásának ellenőrzése.

Rendelési szám
IOC44 kártya
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IOC44

Felügyeleti készülékek

CM3000 hálózatanalizátor-sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek
(folytatás)

Villamos jellemzők
62109

A mérés típusa

CM3000-es sorozat + opcionális ECC21 vagy IOC44 kártya.

Valós effektív érték mérése a 63.
felharmonikusig
Háromfázisú váltakozó áramú hálózatban (3P,
3P+N)
128 mintavétel periódusonként
A mérés
Áramerősség és feszültség A leolvasott érték ±0,075%-a+ a skála végérték
pontossága
± 0,025%-a
Teljesítmény
A leolvasott érték ±0,075%-a+ a skála végérték
± 0,025%-a
Frekvencia
±0,01 Hz 45 - 67 Hz-ig
±0,01 Hz 350 - 450 Hz-ig
Fogyasztás
IEC 60687 és ANSI C12.20 szerinti 0,5 S
pontossági osztály
Frissítési idő
1 s normál üzemben és 100 ms 100 ms-os
üzemmódban
A feszültségMért feszültség
0 – 600 V AC-ig (közvetlenül)
bemenet
0 – 1200 kV AC-ig (külső feszültségváltóval)
jellemzői
Mérési tartomány
0…1,5 Un
> 2 MΩ
Impedancia
Frekvenciamérési
45-től 67 Hz-ig és 350-től 450 Hz-ig
tartomány
Az árambemenet Áramváltó áttétel
5 – 30 000 A között beállítható
jellemzői
Mérési tartomány
5 mA – 10 A-ig
Megengedett túlterhelés
15 A folyamatosan
50 A 10 s-ig óránként
500 A 1 s-ig óránként
< 0,1 Ω
Impedancia
Fogyasztás
< 0,15 VA
Tápfeszültség
AC
100 - 275 V (±10 %) AC, 27 VA
DC
125 - 250 V (±20 %) DC, 16 W
Átfedési idő
99 ms 120 V AC / 75 ms 125 V DC esetén
Bemenetek/
Impulzuskimenet
Sztatikus kimenet (max. 240 V AC, max.
kimenetek
100 mA)
IOC44 kártya (külön
4 digitális bemenet (20 – 138 V AC/DC)
kapható)
3 digitális kimenet (5 A, 240 V AC esetén)
1 sztatikus kimenet (max. 96 mA, 240 V AC
esetén)

Mechanikai jellemzők
Tömeg
Védettségi fokozat (IEC 60529)
Méretek (CM3250/3350)

1,1 kg
IP52 a kijelzőre, IM30 a készüléktestre
210 x 105 x 143 mm

Környezeti feltételek
Üzemi
hőmérséklet

CM3250/CM3350
CMDLC kijelző
CMDVF kijelző
CM + kijelző

Tárolási
hőmérséklet
Névleges páratartalom
Szennyezettségi fokozat
Beépítési kategória

Átütési szilárdság
Elektromágneses kompatibilitás
Elektrosztatikus kisüléssel szembeni
zavartűrés
Sugárzott elektromágneses térrel szembeni
zavartűrés
Gyors villamos tranziens jelenséggel
szembeni zavartűrés
Lökőhullámmal szembeni zavartűrés
Vezetett és sugárzott zavarkibocsátás

-25°C-tól +70°C-ig
-20°C-tól +60°C-ig
-20°C-tól +70°C-ig
-40°C-tól +85°C-ig
5 – 95% rel. páratartalom 40 °C-on
2
III-as, 277/480 V AC feszültségű
létesítményekben (1)
Az EN 61010 és az UL508 szerint
III-as szint (IEC 61000-4-2)
III-as szint (IEC 61000-4-3)
III-as szint (IEC 61000-4-4)

III-as szint (IEC 61000-4-5)
e ipari környezet/FCC 15-ös szakasz, A
osztály, EN55011
(1) II beépítési kategória 277/480 V AC-nél nagyobb feszültségű létesítmények esetén.

69

Felügyeleti készülékek

CM3000 hálózatanalizátor-sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek
(folytatás)

Biztonság
E87309

Európa
Egyesült Államok és Kanada

e, az IEC 61010 szerint
UL508

Adatátvitel
RS485-ös port (1)

Példa egy pillanatértékeket mutató CM3250 HTML oldalra.

2/4 vezetékes, legfeljebb 38400 Baud, Modbus protokoll,
SELV áramkör, 6 kV-os lökőfeszültség-állóság (kettős
szigetelés)
IrDa, legfeljebb 38400 Baud, Modbus protokoll
Infravörös port (1)
ECC21 Ethernet kártya HTML szerverrel (külön kapható) (1)
Rézvezetős Ethernet csatlakozás
10/100 BaseTX, RJ45 csatlakozó, 100 m vezetékhossz
Száloptikás Ethernet csatlakozás
100 Base FX, LC duplex csatlakozó, 1300 nm,
multimodális FO 62,5/125 μm vagy 50/125 μm gradiens
index-el, 2000 m vezetékhossz
Protokoll
ModBus/TCP/IP
Átjáró funkció az ECC21 kártyához Master Modbus port, 31 slave készülék csatlakoztatása
csatlakozó készülékek számára
sodrott érpárú vetőkkel, 63 repeaterrel, 2/4 vezetékes,
1200 – 38400 Baud, kompatibilis a PowerLogic protokollal
HTML szerver
1 alapértelmezett oldal, 5 módosítható oldal

Firmware jellemzők
14 adatnapló
Egy 100 ms-os adatnapló
1 legkisebb/legnagyobb értékek
napló
1 legkisebb/legnagyobb/átlagérték
napló
Egy eseménynapló
Trendgörbék

Előrejelzés
Hullámalak rögzítése

Riasztások

Memória
Firmware frissítés

96 különböző paraméterig, gyári beállítás, azonnal
használható
Esemény bekövetkezésekor paraméterek gögzítése
100 ms-onként (csak CM3350)
23 paraméter 1 és 1440 perc között beállítható
rendszeres időközönként rögzített legkisebb / legnagyobb
/ átlagértékei
1 ms-os pontosságú időbélyeg, 1 ms-os pontosságú GPS
szinkron
Négy trendgörbe típus: 1 perces, 1 órás, 1 napos,
1 hónapos. 8 paraméter legkisebb, legnagyobb és
átlagértékének rögzítésére:
- adatrögzítés másodpercenként egy percig az 1 perces
görbe esetén
- adatrögzítés percenként egy óráig az 1 órás görbe
esetén
- adatrögzítés óránként egy napig az 1 napos görbe
esetén
- adatrögzítés naponta egy hónapig az 1 hónapos görbe
esetén
A nyolc paraméter értékének előrejelzése a következő
négy órára és a következő négy napra
Alapértelmezett: kézi indítás, 1 periódus, 128 mintavétel,
63. rendszámú felharmonikus
Hálózati zavar: kézi vagy riasztás általi indítás, 12 - 80
periódus között beállítható, 128 mintavétel
periódusonként, a válaszidő fél periódusnál kisebb, a
riasztást megelőző periódusok száma 2 és 10 között
állítható be
Beállítható megszólalási, ejtési és időkésleltetés értékek,
számos bekapcsolási szint rendelhető egy riasztás
típushoz
Négy prioritási szint
Három válaszidő: alapesetben 1 s, 100 ms-os gyors,
zavar esetén < 0,5 periódus (csak a CM3350 esetén)
A NAND, OR, NOR és XOR parancsok segítségével és
négy riasztással logikai függvény hozható létre.
Digitális riasztások, pl. digitális bemenetek
állapotváltozása esetén
Alapkiépítésban 8MB
Frissítés az adatátviteli portokon keresztül

A kijelző jellemzői
CMDLC (külön kapható)
Háttérvilágítású LCD-kijelző
CMDVF (külön kapható)
Vákuum-fluoreszcens (VFD) kijelző infravörös porttal
Nyelvek
Francia, Angol, Spanyol
(1) Valamennyi adatátviteli port használható egyidőben.
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E94211
E94210

E94212

Méretek

E94220

E94221

Felszerelés DIN-sínre

Függőleges beépítés

E94217
E94219

E94216
E94218

E94215

Beépítési lehetőségek

Vízszintes beépítés

Függőleges beépítés
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E87285

E87286

CMDLC/CMDVF kijelző méretei

E94377

Beépítés szerelőlapra
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Háromvezetékes csatlakozás 2 áramváltóval feszültségváltó nélkül
DB108418

Csak ha
U < 305V AC

Négyvezetékes
csatlakozás másik
master vagy slave
készülékhez

vagy

Kétvezetékes
csatlakozás másik
master vagy slave
készülékhez

Védelem

CMDLC vagy
CMDVF
kijelzőhöz
Rövidre
zárható
sorkapocs
Két- vagy háromvezetékes impulzusszámlálóhoz

DB108419

Négyvezetékes csatlakozás 4 áramváltóval és 3 feszültségváltóval

Védelem

Védelem
Négyvezetékes
csatlakozás másik
master vagy slave
készülékhez

Védelem

vagy

Kétvezetékes
csatlakozás másik
master vagy slave
készülékhez

Védelem

CMDLC vagy
CMDVF
kijelzőhöz
Rövidre
zárható
sorkapocs
Két- vagy háromvezetékes
impulzusszámlálóhoz
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DB108416

ECC21 Ethernet adatátviteli kártya

Modbus
RS485 port
csavaros csatlakozás

Négyvezetékes
csatlakozás
sodrott érpárral
slave készülékekhez

Kétvezetékes
csatlakozás
sodrott érpárral
slave készülékekhez

Optikai Ethernet port
Kétszálas optikai kábel 100 BaseFX
Ethernet-csatlakozáshoz.
50/125 μm-es vagy 62,5/125 μm-es
gradiens-jelzőszámú, 1300 nm-es
multimodális optikai szálak LC típusú
duplex csatlakozó.
vagy (*)
RJ45 anya típusú
csatlakozás
Sodrott érpárú 10/100 BaseTX
Ethernet-csatlakozás RJ45
csatlakozódugóval
(*) Az ECC21 kártya rézvezetékes Ethernet-csatlakozást
vagy optikai Ethernet csatlakozást tud fogadni, de a
kettőt egyszerre nem

DB108417

IOC44 bemeneti/kimeneti kártya

Védelem
Terhelés
Terhelés

Legfeljebb 5 A-es folyamatos
terhelés 240 V AC / 30 V DC
esetén
10 A 10 %-os kitöltési
tényezőre
(10 percenként 1 perc)

Kimenetek

Két- vagy
Legfeljebb 96 mA
háromvezetékes 240V AC / 30V DC esetén
impulzusszámláló

Bemenetek

Közös
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E90463

A CM4000 hálózatanalizátor-sorozat készülékei fejlett mérési, adatgyűjtési és
vezérlési funkciókkal rendelkeznek. Ethernet csatlakozási lehetőségük és beépített
a web-szervernek köszönhetően a készülék rendszerbe illesztése egyszerűen
megoldható. A készülék megfelel a „Transparent Ready” alapelveinek.
A készülékeket olyan alkalmazások számára fejlesztették, amelyekben a villamos
energia minőségi jellemzői és rendelkezésre állása kritikus tényezők. Beépítésük
általában a fő betáplálási pontra és a hálózati zavarokra érzékeny berendezéseket
tápláló leágazásokba történik. A hálózati tranziensek érzékelését is magába foglaló,
fejlett mérési funkcióknak köszönhetően a nem megfelelő minőségű villamos
energia által okozott problémák gyorsan megoldhatók. Az EN 60150
szabványmegfelelőség ellenőrzési funkció következtében a készülék kiválóan
használható a piaci liberalizáció által támasztott igények megoldására.
CM4000 hálózatanalizátor-sorozat két változatban áll rendelkezésre:
b CM4250, feszültségletörések és túllendülések érzékelése és egyéb minőségi
jellemzők mérése
b CM4000T, feszültségletörések és túllendülések érzékelése, hálózati tranziensek
érzékelése és hálózatingadozás (flikker) mérése.

Alkalmazások

CM4000 CM3000 hálózatanalizátor + vákuum fluoreszcens
kijelző (VFD)

Homloklapra szerelhető készülék
Almérés / költségek elosztása.
A villamos létesítmény távfelügyelete.
A villamos energia minőségi jellemzőinek ellenőrzése minden részletre kiterjedően.
A villamosenergia-szerződés és a terhelési görbék optimalizálása.
EN 50160 szabványmegfelelőség ellenőrzése.
Más közművek fogyasztási adatainak mérése.

Műszaki jellemzők
A hálózati zavar irányának érzékelése
A készülék jelzi, hogy egy minőségi jellemző romlását
okozó hálózati zavar a mérőkészülék hálózati vagy
fogyasztói oldalán következett-e be.
Minőségi jellemzők összegzése
Valamennyi minőségi jellemzőre vonatkozó paraméter
megjelenítése egy trendtáblázatban.
Adaptív hullámalak rögzítés
Hosszú időtartamú események rögzítése.
Időszakos fogyasztásmérés
Fogyasztásmérés időszakokra bontva, naponta
legfeljebb három időszakban.
IEC 61000-4-7 és IEC 61000-4-30
szabványmegfelelőség
Felharmonikusok, interharmonics és minőségi
jellemzők mérése.
Feszültségletörések és -túllendülések érzékelése
és rögzítése
A termeléskiesést okozó problémák okának gyors
meghatározása.
1μs-nál rövidebb időtartamú tranziensek
érzékelése és rögzítése
(külön kapható, csak a CM4000T esetén)
Rövid ideig tartó hálózati zavarok okának
meghatározása, pl. kondenzátortelepek kapcsolása.
Hálózatingadozás (flikker) elemzés az IEC 61000-415 és az IEEE 1453 szerint (csak a CM4000T esetén)
A gyors feszültségváltozások mérése.
A villamos energia EN 50160
szabványmegfelelőségének ellenőrzése
A szolgáltatott villamos energia gyors, szabvány
szerinti ellenőrzése.

Nagyobb hullámalak változások érzékelése
A kapcsolási jelenségekből eredő változások érzékelése (pl. egy gyors működésű
sztatikus kapcsoló állapotváltozásakor), amelyek a klasszikus küszöbérték méréssel
nem érzékelhetők.
A villamos paraméterek rendkívül gyors rögzítése 100 ms-onként vagy
periódusonként
Megelőző karbantartás szemponjából lényeges: pl. aszinkronmotor idítási áram
jelleggörbéjének felvétele.
Trendgörbék és rövidtávú előrejelzések
A trendekhez való gyors hozzáférés és a várható értékek előjelzése a
döntéshozatalban nyújt segítséget.
Automatikus riasztás beállítása
Riasztási köszöbérték-beállítás öntanuló módon az optimális beállítás érdekében.
Legfeljebb 32 MB memória (alapkiépítésben 16 MB)
Adat- és hullámalak rögzítésére.
10/100 Mbit/s-os Ethernet kártya és szerver HTML oldalakhoz
(Ethernet bővítőkártyával)
Gyors adatátvitel Intraneten vagy Interneten keresztül, egy szabványos webböngésző segítségével.
Riasztási üzenet küldése e-mail-ben
Az elsődleges fontosságú risztási üzenetek küldése a felhasználó PC-jére.
Azonnali értesítés a hálózati zavarokról e-mail-ben.
Legfeljebb 25 bemenet/kimenet a villamos létesítmény felügyeletének céljára
(I/O bővítőkártyákkal)
A megszakítók állapotának jelzésére, valamint egyéb közművek, pl. víz, gáz, stb.
fogyaszási adatainak mérésére.
IEC 62053-22 és az ANSI C12.20 szerinti 0,2 S pontossági osztály
fogyasztásmérésére
A fogyasztás és a terhelési görbék ellenőrzése.
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Rendelési számok
CM4000 hálózatanalizátor-sorozat
Square D
Circuit Monitor CM4250
Circuit Monitor CM4000T

CM4250
CM4000T

Merlin Gerin
CM4250 hálózatanalizátor
CM4000T hálózatanalizátor

CM4250MG
CM4000TMG

Bővítőmodulok
Lásd a 92. oldalon

DB108168

Kiválasztási útmutató

CM4250 CM4000T

Általános adatok
b
0,07 %
0,2 %
512

b
0,07 %
0,2 %
5 MHz

b

b

összes és fázisonként

b

b

összes és fázisonként

b

b

b
b

b
b

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

b
b
63
255
b
b
b
b
b
b

b
63
255
b
b
b
b
b
b
b
b

Kis- és középfeszültségű hálózatokban használható
Áram- és feszültségmérés pontossága
Fogyasztás- és teljesítménymérés pontossága
Mintavétel száma periódusonként

Pillanatnyi effektív értékek mérése
Áram, feszültség, frekvencia
Hatásos és meddő és látszólagos
teljesítmény
Teljesítménytényező

Fogyasztási értékek
Hatásos, meddő és látszólagos fogyasztás
Felhasználó által beállítható összegzési mód

Átlagértékek

CM4000 hálózatanalizátor.

Áramerősség
Pillanatérték és max. érték
Hatásos, meddő és látszólagos telj. Pillanatérték és max. érték
Várható hatásos, meddő és látszólagos átlagteljesítmény
Számítási időintervallum szinkronizálása
Átlagérték számítási mód
rögzített, csúszó

Minőségi jellemzők mérése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Áram/feszültség bemenet modul.
Tápegység csatlakozó.
Karbantartási igényt jelző LED.
Hálózati feszültség jelző LED.
RS485-ös port adatforgalom kijelzőkkel.
A kijelző csatlakozó portja.
Bővítőkártyák helye.
RS232-es port adatforgalom kijelzőkkel.
KYZ impulzuskimenet.
Plombálható zárófedél.

Interharmonics
Felharmonikus torzítás
Egyedi felharmonikustartalom

Áram és feszültség
Kijelzőn keresztül
SMS-szoftverrel

Hullámalak rögzítés
Feszültségletörés és túllendülés érzékelése
Adaptív hullámalak rögzítés (64 s-ig)
Hálózati tranziensek érzékelése és rögzítése (< 1 μs)
Hálózatingadozás (flikker)
Adatrögzítés 100 ms-onként vagy periódusonként
EN50160 szabványmegfelelőség ellenőrzése (1)
Programozható (logikai és matematikai függvények)

Adatrögzítés
E87306

Legkisebb/legnagyobb pillanatértékek
Adatnaplók
Eseménynaplók
Trendek/várható értékek
Riasztások (automatikus riasztás beállítás opcióként)
Riasztás üzenet e-mail-ben
Eseménysorrend rögzítése (SER)
Időbélyeg
GPS szinkronizálás (1 ms)
Memória bővítés

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
ECC21 bővítőmodullal
b
b
b
b
IOC44 kártyával
32MB-ig
32MB-ig

Kijelzés, bemenetek/kimenetek

Hullámalak rögzítés: feszültségletörések és túllendülések
érzékelése.

Kijelző
Többnyelvű menü: Angol, Francia, Spanyol, Német, Olasz, Lengyel
Bekötés önellenőrzés
Impulzuskimenet
Bemenetek/kimenetek legnagyobb száma
Impulzuszámlálás (bemenetek száma)
Közvetlen feszültségcsatlakozás

CMDLC vagy CMDVF
b
b
b
b
b
b
25
25
10
10
690 V
600 V

Adatátvitel
RS485-ös port
2/4 vezetékes
Infravörös port
CMDVF kijelzővel
b
b
RS 232 port
b
b
Modbus protokoll
Ethernet-kártya (ModBus/TCP/IP protokoll)
ECC21 bővítőmodullal
HTML web-szerver
ECC21 bővítőmodullal
Ethernet-átjáró további készülékek csatlakoztatásához
ECC21 bővítőmodullal
(1) Az interharmonics, a jelzőfeszültségek, a hálózatingadozások és a tranziensek kivételével.
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A hálózatanalizátor két kijelzőtípussal rendelkezik: egy folyadékkristályos (LCD) és
egy vákuum-fluoreszcens (VFD) kijelzővel. A kijelzők a hálózatanalizátorok helyszíni
beállítására és üzemeltetésére használhatók.

PB101718_58

CMDLC kijelző
Háttérvilágítással rendelkező, kétsoros, soronként 20 karaktert megjelenítő
folyadékkristályos kijelző. A kijelző négy navigálógombbal, egy kontrasztgombbal és
egy piros színű hibajelző LED-del rendelkezik. A hálózatanalizátorhoz a kijelzővel
szállított, 4,2 méteres hosszúságú CAB12 összekötő kábellel csatlakozik.

Rendelési számok
Folyadékkristályos kijelző CAB12 összekötő kábellel
Összekötő kábelek
1,25 m (4 ft)
Hálózatanalizátor < - > kijelző
3,65 m (12 ft)
9,14 m (30 ft)

Merlin Gerin
CMDLCMG
CAB4
CAB12
CAB30

Square D
CMDLC
CAB4
CAB12
CAB30

PB101720_58

CMDVF kijelző
Négysoros, soronként 20 karaktert megjelenítő vákuum-fluoreszcens kijelző. A
kijelző négy navigálógombbal, egy kontrasztgombbal, egy piros színű hibajelző
LED-del és egy infravörös porttal rendelkezik. Az infravörös port az OCIVF
kiegészítővel együtt használható; segítségével a hálózatanalizátort számítógépről
lehet beállítani és üzemeltetni. A hálózatanalizátorhoz a kijelzővel szállított, 4,2
méteres hosszúságú CAB12 összekötő kábellel csatlakozik.

Rendelési számok
Vákuum-fluoreszcens kijelző CAB12 összekötő
kábellel
Összekötő kábelek
1,25 m (4 ft)
Hálózatanalizátor < - > kijelző
3,65 m (12 ft)
9,14 m (30 ft)

Merlin Gerin
CMDVFMG

Square D
CMDVF

CAB4
CAB12
CAB30

CAB4
CAB12
CAB30

059159

OCIVF optikai adatátviteli csatoló
A CMDVF kijelző infravörös portja és egy PC közötti adatátvitelre szolgál.

Rendelési szám
Optikai adatátviteli csatoló

E87288

1
2
3
4
5
6
7
8

Merlin Gerin
OCIVF

Square D
OCIVF

A kijelző képernyője
Infravörös port (csak a vákuum-fluoreszcens kijelzőn)
Hibajelző LED
Navigáló gombok
Menügomb
Közelítésérzékelő (csak vákuum-fluoreszcens kijelzőn)
Enter gomb
Kontraszt gomb

Kijelző
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059141

ECC21 Ethernet adatátviteli kártya
Az ECC21 egy Ethernet adatátviteli bővítőkártya. A kártya a hálózatanalizátor
bővítőmodulokat befogadó nyílásába helyezhető be. Két fő funkcióval rendelkezik:
b a hálózatanalizátor részére gyors Ethernet-csatlakozást biztosít 10/100 Mbit/s-os
sebességgel rézvezetéken vagy 100 Mbit/s-os sebességgel száloptikai vezetéken
keresztül
b Ethernet átjáró az RS485-ös Modbus portra csatlakoztatott készülékek
számára.
Az ECC21 kártya tartalmaz egy hat HTML oldallal rendelkező szervert, amelyek
egy szabványos web-böngésző segítségével megtekinthetők. Az oldalak, amelyek
a hálózatanalizátorról és a Modbus portra csatlakoztatott készülékekről nyújtanak
információt, az igényeknek megfelően a WPG szoftverrel átalakíthatók.

Rendelési szám
Ethernet adatátviteli kártya

ECC21

059217

CVM42 áram/feszültségmérő
csatlakozómodul
A CVM42 áram- és feszültségmérő csatlakozómodul a CM4250 hálózatanalizátor
adagyűjtő modulja, a modult a hálózatanalizátorba beépítve szállítják. Amennyiben
a hálózatanalizátort újra kell kalibrálni, ez az egyetlen modul, amelyen a kalibrációt
el kell végezni. A modul a helyszínen ki- és beszerelhető, illetve CVMT modulra
(lásd a következő bekezdést) cserélhető, így a CM4250 készülék CM4000T
készülékké alakítható át.

Rendelési szám
CVM42 áram/ feszültségmérő csatlakozómodul CM4250-hez

CVM42

CVMT áram/feszültségmérő
csatlakozómodul
A CVMT áram- és feszültségmérő csatlakozómodul, amely az 5 MHz-es feszültség
mintavételi frekvencia következtében tranziens jelenségek érzékelésére alkalmas.
A CVM42-höz hasonlóan a helyszínen be- és kiszerelhető, a modult a CM4000T
hálózatanalizátorba beépítve szállítják

Rendelési szám
CVMT áram/ feszültségmérő csatlakozómodul CM4000T-hez

CVMT

Memóriabővítő készlet
Ezek a készletek a hálózatanalizátor memóriájának 16 MB-ról 32 MB-ra történő
bővítését teszik lehetővé.

Rendelési számok
16 MB-os készlet
32 MB-os készlet

CM4MEM16M
CM4MEM32M

A hálózatanalizátor bemeneti/kimeneti blokkokkal bővíthető az alábbi célból:
b a villamos létesítmény, a megszakítók állapotának felügyelete és a védelmi
eszközök szelektivitásának ellenőrzése
b egyéb közművek fogyasztásának ellenőrzése a víz- vagy gázórák által kiadott
impulzusok számlálásával
b transzformátorok hőmérsékletének mérése
b paraméterek átadása más rendszereknek analóg csatornákon keresztül
b stb.
A hálózatanalizátor összesen 25 digitális vagy analóg be- és kimenettel bővíthető.
b A bemeneti/kimeneti modulok kétféle módon építhetők be:
b IOC44 kártya használatával,
b vagy az IOX bemeneti/kimeneti bővítőmodul és a modulhoz csatlakozó
különálló bemeneti/kimeneti modulok használatával. Ezek a bővítőmodulok a
helyszínen beépíthetők. A digitális bemenetek állapotváltozásának időbélyege
ms-on belüli pontossággal rendelkezik.
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059142

IOC44 kártya
Az IOC44 egy bemeneti/kimeneti bővítőkártya, amely rendelkezik:
b Négy digitális bemenettel 20 – 138 V AC/DC
b Négy digitális kimenettel, köztük három relékimenettel és egy sztatikus
kimenettel, amely impulzuskimenetként is használható. A hálózatanalizátor
bővítőmodulokat befogadó nyílásaiba helyezhető be.
Három lehetséges konfiguráció alakítható ki:
b Egy IOC44 bővítőkártya
b Két IOC44 bővítőkártya
b Egy IOC44 bővítőkártya és egy ECC21 Ethernet adatátviteli kártya

Rendelési szám
IOC44 kártya

IOC44

059145

IOX bemeneti/kimeneti bővítőmodul
Az IOX bemeneti/kimeneti bővítőbe legfeljebb nyolc dugaszolható bemeneti vagy
kimeneti modul szerelhető be. A teljes egység a hálózatanalizátor oldalához
csatlakozik.
A bemeneti/kimeneti modulok digitális vagy analóg típusúak lehetnek.
Három előszerelt változat áll közvetlenül rendelkezésre, az IOX08, az IOX0404 és
az IOX2411. A felhasználó maga is készíthet egyéb változatokat üres IOX bővítő és
különálló I/O modulok megrendelésével (a kiválasztáshoz lásd az I/O modulokról
szóló részt). Ebben az esetben az IOX bővítőt legfeljebb négy analóg modullal lehet
felszerelni.

Megnevezés
IOX bővítőmodul

IOX08 bővítőmodul
IOX0404 bővítőmodul

4 db digitális, 120 V AC és
4 db analóg, 4-20 mA-es bemeneti modullal felszerelt IOX
bővítőmodul

IOX2411 bővítőmodul

2 db 60 V AC digitális kimeneti
4 db 32 V DC digitális bemeneti
1 db 4-20 mA-es analóg kimeneti és
1 db 0-5 V-os analóg bemeneti modullal felszerelt IOX
bővítőmodul

059144

Két be-/kimeneti blokkal felszerelt IOX bővítőmodul

Üres bővítőmodul nyolc, különálló digitális vagy analóg
bemeneti/kimeneti modulhoz használható csatlakozási
hellyel, melyek közül legfeljebb négy modul lehet analóg.
8 db digitális, 120 V AC bemeneti modullal felszerelt IOX
bővítőmodul

Rendelési számok
Gyárilag szerelt IOX2411 bővítőmodul

IOX bővítőmodul
IOX08 bővítőmodul
IOX0404 bővítőmodul
IOX2411 bővítőmodul

IOX
IOX08
IOX0404
IOX2411
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Bemeneti/kimeneti modulok
A bemeneti/kimeneti modulok az IOX bővítőmodulba szerelhetők be. Egy modul egy
bemenetnek vagy egy kimenetnek felel meg. Számos változat áll rendelkezésre:
digitális és analóg bemenetek és kimenetek különböző feszültségszintekre.

Megnevezés
DI120AC modul
DI240AC modul
DI32DC modul
DO120AC modul
DO240AC modul
DO200DC modul
DO60DC modul
AI05 modul
AI420 modul
AO420 modul

Egy digitális bemenet, 120 V AC
Egy digitális bemenet, 240 V AC
Egy polarizált digitális bemenet, 32 V DC, 0,2 ms kapcsolási idő
Egy digitális kimenet, 120 V AC, legfeljebb 3,5 A
Egy digitális kimenet, 240 V AC, legfeljebb 3,5 A
Egy digitális bemenet, 200 V DC, legfeljebb 3,5 A
Egy digitális bemenet, 60 V DC, legfeljebb 3,5 A
Egy analóg bemenet, 0-5 V DC
Egy analóg bemenet, 4-20 mA
Egy analóg bemenet, 4-20 mA, legnagyobb terhelés: 250 Ω

Rendelési számok
DI120AC modul
DI240AC modul
DI32DC modul
DO120AC modul
DO240AC modul
DO200DC modul
DO60DC modul
AI05 modul
AI420 modul
AO420 modul
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Villamos jellemzők
PB101725_60

A mérés típusa

A mérés
pontossága

Valós effektív érték mérése a 255.
felharmonikusig
Háromfázisú váltakozó áramú hálózatban (3P,
3P+N)
Legfeljebb 512 mintavétel periódusonként
Max. 5 Mhz mint. frekv. tranziensek érzékelésére
(csak CM4000T)
Áramerősség és feszültség A leolvasott érték ±0,04%-a+ a skála végérték ±
0,025%-a
A leolvasott érték ±0,075%-a+ a skála végérték
Teljesítmény
± 0,025%-a
±0,01 Hz 45 - 67 Hz-ig
Frekvencia
±0,1 Hz 350 - 450 Hz-ig
Teljesítménytényező
Fogyasztás:
CM4250/CM4000T

Frissítési idő
A feszültségbemenet
jellemzői

Mért feszültség

±0,002 cosϕ 0,8 kapacitív és 0,5 induktív között
IEC 62053-22 és ANSI C12.20 szerinti 0,2 S
pontossági osztály
1 s normál üzemben
0 – 600 V AC-ig CM4000T-re (közvetlenül)
0 – 690 V AC-ig CM4250-re (közvetlenül)
0 – 1200kV AC-ig (külső feszültségváltóval)
0 – 1,5 Un
> 2 MΩ

Mérési tartomány
Impedancia
Frekvenciamérési tartomány 45-től 67 Hz-ig és 350-től 450 Hz-ig

CM4000 hálózatanalizátor ECC21, IOC44 és IOX2411
bővítőmodulokkal.

Az árambemenet Áramváltó áttétel
jellemzői
Mérési tartomány
CM4250/CM4000T
Megengedett túlterhelés

Tápfeszültség

Bemenetek/
kimenetek

Impedancia
Fogyasztás
AC
DC
Átfedési idő
Impulzuskimenet
IOC44 kártya (külön
kapható)

5 – 30 000 A között beállítható
5 mA – 10 A-ig
15 A folyamatosan
50 A 10 s-ig óránként
500 A 1 s-ig óránként
< 0,1 Ω
< 0,15 VA
100 - 275 V (±10 %) AC, 50 VA
125 - 250 V (±20 %) DC, 30 W
100 ms 120 V AC esetén
Sztatikus kimenet (max. 240 V AC, max. 96 mA)
4 digitális bemenet (20 – 138 V AC/DC)
3 digitális kimenet (5 A, 240 V AC esetén)
1 sztatikus kimenet (max. 96 mA, 240 V AC
esetén)
8 I/O csatlakozó aljzat

IOX bővítőmodul (külön
kapható)
8 digitális bemenet, 120 V AC
IOX08 (külön kapható)
IOX0404 (külön kapható) (1) 4 digitális bemenet, 120 V AC, 4 digitális
kimenet, 4-20 mA
IOX2411 (külön kapható) (1) 2 digitális kimenet, 120 V AC, 4 digitális
bemenet, 32 V DC, 1 analóg bemenet, 0-5 V, 1
analóg kimenet, 4-20 mA

Mechanikai jellemzők
Tömeg
Védettségi fokozat (IEC 60529)
Méretek
IOX modul nélkül
(CM4250/4000T) IOX modullal

1,9 kg
IP52
235,5 x 165,6 x 133,1 mm
235,5 x 216,3 x 133,1 mm

Környezeti feltételek
Üzemi
hőmérséklet

Hálózatanalizátor
CMDLC kijelző
CMDVF kijelző
Tárolási hőm.
CM+kijelzők
Névleges páratartalom
Szennyezettségi fokozat
Beépítési
CVM42
kategória
CVMT
Átütési szilárdság

-25-től +70°C-ig
-20°C-tól +60°C-ig
-20°C-tól +70°C-ig
-40°C-tól +85 °C-ig
5 – 95% rel. páratartalom 40 °C-on
2
IV
II
Az EN 61010, UL508, CSA C22.2-2-4-M1987
szerint

Elektromágneses kompatibilitás
Elektrosztatikus kisüléssel szembeni zavartűrés
Sugárzott elektromágneses térrel szembeni zavartűrés
Gyors villamos tranziens jelenséggel szembeni zavartűrés
Lökőhullámmal szembeni zavartűrés
Vezetett és sugárzott zavarkibocsátás

III-as szint (IEC 61000-4-2)
III-as szint (IEC 61000-4-3)
III-as szint (IEC 61000-4-4)
IV-es szint (IEC 61000-4-5)
e ipari környezet/FCC 15-ös
szakasz, A osztály

Biztonság
e, az IEC 61010 szerint
Európa
UL508 és CSA C22.2-2-4-M1987
Egyesült Államok és Kanada
(1) Üzemi határhőmérséklet: 0°C-tól +60°C-ig. Tárolási határhőmérséklet: -25°C-tól +70°C-ig.
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Adatátvitel
E87307

RS485-ös port (1)
RS232 port (1)

2/4 vezetékes, legfeljebb 38400 Baud, Modbus protokoll
Legfeljebb 38400 Baud, Modbus protokoll, közvetlen csatlakozás
PC-hez vagy modemhez
IrDa, legfeljebb 38400 Baud, Modbus protokoll

Infravörös port (külön
kapható) (1)
ECC21 Ethernet kártya HTML szerverrel (külön kapható) (1)
Rézvezetős Ethernet
10/100 BaseTX, RJ45 csatlakozó, 100 m vezetékhossz
csatlakozás
Száloptikás Ethernet
100 Base FX, LC duplex csatlakozó, 1300 nm, multimodális FO
csatlakozás
62,5/125 μm vagy 50/125 μm gradiens index-szel, 2000 m
vezetékhossz
Protokoll
Modbus/TCP/IP
Átjáró funkció az ECC21
Master Modbus port, 31 slave készülék csatlakoztatása sodrott
kártyához csatlakozó
érpárú vetőkkel, 63 repeaterrel, 2/4 vezetékes, 1200 – 38400
készülékek számára
Baud, kompatibilis a PowerLogic protokollal
HTML szerver
1 alapértelmezett oldal, 5 módosítható oldal

Firmware jellemzők
Adaptív hullámalak rögzítés: transzformátor bekapcsolási
árama

14 adatnapló

96 különböző paraméterig, gyári beállítás, azonnal használható

Egy 100 ms-os adatnapló

Esemény bekövetketésekor paraméterek gögzítése 100 msonként
Esemény bekövetketésekor paraméterek gögzítése 20 msonként vagy 16 ms-onként
-

E87308

Egy 20 ms-os (50 Hz) vagy
16 ms-os (60 Hz) adatnapló
1 legkisebb/legnagyobb
értékek napló
1 legkisebb/legnagyobb/
átlagérték napló
Egy eseménynapló
Trendgörbék

Előrejelzés
Hullámalak rögzítése

E87309

Adaptív hullámalak rögzítés: motorindítás, effektív érték

Riasztások

CM4250 HTML oldal pillanatértékekkel
Memória
Firmware frissítés

23 paraméter 1 és 1440 perc között beállítható rendszeres
időközönként rögzített legkisebb / legnagyobb átlagértékei
1 ms-os pontosságú időbélyeg, 1 ms-os pontosságú GPS
szinkron
Négy trendgörbe típus: 1 perces, 1 órás, 1 napos, 1 hónapos. 8
paraméter legkisebb, legnagyobb és átlagértékének rögzítésére:
- adatrögzítés másodpercenként egy percig az 1 perces görbe esetén
- adatrögzítés percenként egy óráig az 1 órás görbe esetén
- adatrögzítés óránként egy napig az 1 napos görbe esetén
- adatrögzítés naponta egy hónapig az 1 hónapos görbe esetén
A nyolc paraméter értékének előrejelzése a következő négy
órára és a következő négy napra
Alapértelmezett: kézi indítás, 1 periódus, 128 mintavétel, 255.
rendszámú felharmonikus
Hálózati zavar: kézi vagy riasztás általi indítás, beállítható 28
periódus rögzítésétől 512 mintavétellel periódusonként, 915
periódus rögzítéséig 16 mintavétellel periódusonként, a válaszidő
fél periódusnál kisebb, a riasztást megelőző periódusok száma 2
és 10 között állítható be
Adaptív: kézi vagy riasztás általi indítás, 8 másodpercen
keresztül periódusonként 512 mintavétel és 264 másodpercen
keresztül periódusonként 16 mintavétel között beállítható, a
rögzítés előre beállított időtartamig vagy a riasztás bekapcsolt
állapotáig tart (mentés memóriába), a riasztást megelőző
ciklusok száma 2 és 10 között állítható be
Tranziens: feszültségmintavételezés 2 ms-ig 5 MHz-es
mintavételi frekvenciával (83,333 mintavétel periódusonként), 1
μs-nál kisebb tranziens csúcsok rögzítése
Küszöbérték:
- beállítható megszólalási, ejtési és időkésleltetés értékek,
számos bekapcsolási szint rendelhető egy riasztás típushoz
- négy prioritási szint
Három válaszidő: alapesetben 1 s, 100 ms-os gyors, zavar
esetén < 0,5 periódus, tranziens < 1μs
- a NAND, OR, NOR és XOR parancsok segítségével és négy
riasztással logikai függvény hozható létre.
Automatikus riasztás beállítás: a tanulási folyamatot követően a
riasztási küszöbérték beállítása automatikusan történik. A
riasztás a tanulási folyamat alatt meghatározott
referenciaértékektől való eltérés alapján ébred.
Digitális riasztások: digitális bemenetek állapotváltozása
Hullámalak: a riasztás speciális algoritmus alapján ébred, ha az
áram vagy a feszültség hullámalak torzulása egy beállított értéket
meghalad. Lehetővé teszi olyan hálózati zavarok érzékelését,
amelyek a klasszikus küszöbérték riasztásokkal nem
érzékelhetők (pl. kapcsolási tranziensek).
Alapkiépítésban 8 MB, legfeljebb 32 MB-ra bővíthető
Frissítés az adatátviteli portokon keresztül

A kijelző jellemzői
CMDLC (külön kapható)
Háttérvilágítású LCD-kijelző
CMDVF (külön kapható)
Vákuum-fluoreszcens (VFD) kijelző infravörös porttal
Nyelvek
Francia, Angol, Spanyol, Német, Olasz, Lengyel
(1) Valamennyi adatátviteli port használható egyidőben.
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DB108005
DB108006

DB108007

Beépítési lehetőségek

Függőleges beépítés

Vízszintes beépítés

E87285

E87286

A CMDLC/CMDVF kijelzők méretei

E94377

Felszerelés homloklapra
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CM4000 hálózatanalizátor-sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

Felügyeleti készülékek

Háromvezetékes csatlakozás 2 áramváltóval feszültségváltó nélkül

DB108008

Csak ha
U < 305V AC

vagy

Tápfeszültség
Védelem

CMDLC vagy
CMDVF
kijelzőhöz
PC-hez vagy
modemhez

Rövidre
zárható
sorkapocs

Két- vagy háromvezetékes impulzusszámlálóhoz

DB108009

4 vezetékes csatlakozás 4 áramváltóval és 3 feszültségváltóval

Védelem

Védelem

Tápfeszültség

Védelem

Négyvezetékes
csatlakozás másik
master vagy slave
készülékhez

vagy

Kétvezetékes
csatlakozás másik
master vagy slave
készülékhez

Védelem

CMDLC vagy
CMDVF
kijelzőhöz
Rövidre
zárható
sorkapocs

PC-hez vagy
modemhez

Két- vagy háromvezetékes impulzusszámlálóhoz
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Felügyeleti készülékek

CM4000 hálózatanalizátor-sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

DB108011

IOX bemeneti/kimeneti bővítőmodul

DB108010

ECC21 Ethernet adatátviteli kártya

Bemeneti/kimeneti
bővítőmodul csatlakozási példa
Digitális bemeneti modul

Modbus
RS485 port
csavaros
csatlakozás

Digitális kimeneti modul
Négyvezetékes
Kétvezetékes
csatlakozás sodrott csatlakozás sodrott
érpárral slave
érpárral slave
készülékekhez
készülékekhez

Terhelés

Analóg bemeneti modul

Optikai Ethernet port
LC csatlakozóaljzat

Kétszálas optikai kábel 100 BaseFX
Ethernet-csatlakozáshoz. 50/125
μm-es vagy 62,5/125 μm-es
gradiens-jelzőszámú, 1300 nm-es
multimodális optikai szálak.

Analóg árambemenet
Árnyékolt, sodrott érpár

Árnyékolás
Analóg feszültségbemenet
Árnyékolt, sodrott érpár

vagy (*)
RJ45 anya típusú
csatlakozó
Sodrott érpárú 10/100 BaseTX
Ethernet-csatlakozás
RJ45 csatlakozódugóval.

Árnyékolás
Analóg kimeneti modul

(*) Az ECC21 kártya
rézvezetékes Ethernet-csatlakozást vagy
optikai Ethernet csatlakozást tud fogadni,
de a kettőt egyszerre nem.

Árnyékolt, sodrott érpár

Árnyékolás

DB108012

IOC44 bemeneti/kimeneti kártya

Védelem
Terhelés
Terhelés

Legfeljebb 5 A-es
folyamatos terhelés 240 V
AC / 30 V DC esetén
10 A 10 %-os kitöltési
tényezőre
(10 percenként 1 perc)

Kimenetek

Két- vagy háromvezetékes
impulzusszámláló

Bemenetek

Közös
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Max. 96mA
240V AC / 30V DC
esetén

Adatátvitel és felügyelet

Adatátviteli interfészek és
kapcsolódó szolgáltatások

Az elosztószekrényekbe épített készülékek
adatainak gyűjtése és felügyelete lehetővé
teszi az események előrelátását. Ily módon
a felhasználó üzemeltetési, karbantartási és
beruházási költségei csökkenthetők.

Soros kapcsolat
Az adatátviteli technológiáknak köszönhetően a szükséges információk
beszerzéséhez a helyszíni fizikai jelenlét többé nem szükséges. Az adatok a
hálózaton keresztül jutnak el a kívánt helyre.
Minden kiépítésben az adatátviteli interfész jelenti a kapcsolatot a beépített
készülékek és a PC-n futó szoftver között. A kommunikációs interfész biztosítja a
fizikai kapcsolatot és protokollok átalakítását. Az átalakítás azért szükséges, mert a
PC-szintű adatátvitel (Modbus RS232-es és/vagy Ethernet adatátviteli hálózat)
ritkán kompatibilis a készülékek által használt protokollal (pl. a Modbus protokoll
RS485-ös adatátviteli hálózat).

DB109430

Egy célorientált alkalmazási szoftver a lehető legmegfelelőbb módon készíti elő az
információkat adatfeldolgozási célra.

RS232 – RS485
interfész

Modbus soros kapcsolat

Készülék

Készülék

Készülék

Modbus adatátvitel felépítése

Egy soros slave üzemmódban működő EGX100 átjáró lehetővé teszi egy soros
Modbus master készülék számára más készülékek adatainak elérését a Modbus
TCP/IP hálózaton keresztül.

DB109280

Modbus master készülék

Modbus soros
kapcsolat
EGX100 soros
slave üzemmódban

Készülék

Készülék

Készülék

Modbus soros kapcsolat

Készülék

Készülék

Modbus adatátvitel Ethernet hálózaton keresztül
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Adatátviteli interfészek és
kapcsolódó szolgáltatások (folytatás)

Ethernet kapcsolat
E90463

A modern web-technológiák felhasználásával az üzemeltető egy hálózathoz
csatlakoztatott PC segítségével megfelelő biztonsággal hozzáférhet a felügyeleti és
védelmi készülékek paramétereihez.

DB109431

Az Ethernet EGX100 átjáró és az EGX400 szerver csatlakozási felületet biztosít a
Modbus RS485 és az Ethernet Modbus TCP/Iphálózat között.

EGX100

EGX400

Modbus soros kapcsolat: 1 - 32 készülék
Ethernet adatátvitel felépítése

Ezekkel a technológiákkal rendelkezésre álló szolgáltatások jelentős mértékben
leegyszerűsítik a felügyeleti rendszerek létrehozását, karbantartásást és
üzemeltetését.
Az alkalmazási szoftver szabványosításra került: a rendszer web-interfésze nem
igényli felhasználói web-oldalak létrehozását. Feladata egyszerűen a létesítmény
elemeinek azonosítása és ugyanolyan könnyen használható mint bármely
internetes alkalmazás.
Ezek a szolgáltatások részét képezik a Transparent Ready berendezések
kínálatának. Ebben a megközelítésben az első lépés az EGX szerver a WPG
szoftver által létrehozott HTML oldalakkal. A PC-n futó System Manager Software
(SMS) speciális igények esetén bővebb szolgáltatásokat nyújt .
(1) Az ECC21 kártya, amely a CM3000 és CM4000 hálózatanalizátorokhoz külön kapható,
szintén interfészként szolgál a Modbus RS485 és az Ethernet Modbus TCP/IP hálózat között.
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EGX100 Ethernet átjáró

PB101556

E90463

Feladata
Az EGX100 Ethernet átjáróként használható a PowerLogic rendszer készülékei és
más, Modbus protokollt használó adatátviteli készülékek számára.
Az EGX100 átjáró teljes hozzáférést biztosít a hálózathoz csatlakoztatott készülékek
által szolgáltatott állapot és mérési információkhoz, pl. egy PC-re telepített System
Manager Software (SMS) segítségével.
System Manager Software (SMS)
Az SMS felügyeleti szoftver alkalmazása kezelőfelületként ajánlott, mivel biztosítja a
hozzáférést a készülékek állapot és mérési információihoz és összegzett riportok
készítésére is képes.

Felépítés
DB109281

PB101557

SMS

Ethernet Modbus TCP/IP

EGX100 átjáró
Modbus RS485 soros kapcsolat

PM800

Micrologic

PM500

Sepam

Beállítás
Beállítás Ethernet hálózaton keresztül
Az Ethernet hálózathoz való csatlakozást követően az IP-címmel ellátott EGX100
átjáró egy szabványos web-böngésző segítségével hozzáférhető és elvégezhető:
b az IP-cím, alhálózati maszk és az EGX átjáró címének beállítása
b a soros port paramétereinek konfigurálása (átviteli sebesség, paritás, protokoll,
üzemmód, fizikai interfész és időhatár túllépés)
b felhasználói aznosítók létrehozása
b a csatlakoztatott készülékek listájának létrehozása vagy frissítése, a készülékek
Modbus vagy PowerLogic adatátviteli paramétereinek beállítása
b az IP szűrő konfigurálása, a soros készülékek elérésének engedélyezése
érdekében
b az Ethernet és a soros port diagnosztikai adatok elérésének beállítása
b a firmware frissítése.
Beállítás soros kapcsolaton keresztül
A beállítás soros kapcsolaton keresztül egy RS232 kapcsolattal az EGX100-hoz
csatlakozó PC segítségével hajtható végre. Beállítható:
b az IP-cím, alhálózati maszk és az EGX átjáró címe
b a beállítás során használni kívánt nyelv.

Rendelési szám
Merlin Gerin
EGX100 Ethernet átjáró
Square D
EGX100 Ethernet átjáró

EGX100MG
EGX100SD
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EGX400 Ethernet szerver

Feladata

PB100704_68

E90463

Az EGX400 szerver Ethernet átjáróként használható a PowerLogic rendszer
készülékei és más, Modbus protokollt használó adatátviteli készülékek számára.
Az EGX400 jellemzői és előnyei a következők:
b HTML oldalak (beállítás a Web Page Generator „WPG” szoftverrel), amelyek egy
szabványos web-böngészővel hozzáférhetők és amelyek a szerverhez csatlakozó
készülékek paramétereinek megjelenítésére alkalmasak
b a soros készülékek adataiból adatnaplók készítése 5, 10, 15, 30 vagy 60 perces
időközönként
b tárolt adatnaplók elküldése e-mail-ben ütemezett feladatként
b SNMP (Simple Network Management Protocol) támogatás MIB2 (Management
Information Base) felhasználásával
b SNTP (Simple Network Time Protocol) támogatás az időszinkronizálás
érdekében

PB100706_68

System Manager Software (SMS) és Internet böngésző
Az EGX400 szerver kétféle kezelőfelület kialakítását teszi lehetővé:
b az SMS felügyeleti szoftver biztosítja a hozzáférést valamennyi állapot és mérési
információkhoz. Az SMS fejlett riport készítési funkcióval rendelkezik, amely a
minőségi paraméterekről, fogyasztásról vagy egyéb adatokból előre definiált vagy
a felhasználó által definált riportok készítésére képes.
b egy szabványos web-böngésző biztosítja a rendszer főbb adatainak
hozzáférését előre definiált HTML oldalakon keresztül.
b A két megjelenítési mód, az SMS és a web-böngésző, kiegészítik egymást:
b az SMS teljes információhozzáférést biztosít, de a szoftvert minden egyes PC-re
telepíteni kell
b a HTML-oldalakon csak az információk egy része érhető el a hálózathoz
csatlakozó valamennyi PC-n keresztül.

Felépítés
DB109429

Webböngésző

EGX400 Ethernet
szerver

Modbus RS485 soros kapcsolat

PM700

Beállítás
Kezdeti beállítás
A kezdeti beállítás egy RS232 kapcsolattal az EGX100-hoz csatlakozó PC
segítségével hajtható végre. Beállítható:
b az EGX szerver IP-címe
b az Ethernet port típusa (vezetékes vagy optikai)
b a csatlakoztatott készülékek listája a készülékek Modbus vagy PowerLogic
adatátviteli paramétereivel
Beállítás Ethernet hálózaton keresztül
Az Ethernet hálózathoz való csatlakozást követően az IP-címmel ellátott EGX100
átjáró egy szabványos web-böngésző segítségével hozzáférhető és elvégezhető:
b a soros port paramétereinek konfigurálása
b a csatlakoztatott készülékek listájának létrehozása vagy frissítése, a készülékek
Modbus vagy PowerLogic adatátviteli paramétereinek beállítása
b az Ethernet és a soros port diagnosztikai adatok elérésének beállítása
b a firmware frissítése.

Rendelési szám
Merlin Gerin
EGX400 Ethernet szerver
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DB109282

EGX100Ethernet átjáró

EGX100 Ethernet átjáró
EGX400 Ethernet szerver

Műszaki jellemzők
EGX100

EGX400

Tömeg
Méretek (H x W x D)
Beépítés

170 g
91 x 72 x 68 mm
DIN-sínre

Tápfesz. Ethernetről (PoE)
Tápfeszültség

3-as osztály
24 V DC ha a PoE nem
használt

700 g
25 x 190 x 115 mm
Szimmetrikus vagy
asszimetrikus DIN-sínre
Föggőlegesen vagy oldallapra
helyzetben
Nincs
100-240C AC/ 24 V DC
tápegységgel szállítva

Üzemi hőmérséklet
Névleges páratartalom

-25°C-tól +70°C-ig
5 – 95% rel. páratartalom
55°C-on (lecsapódás nélkül)

-30°C-tól +80°C-ig
5 – 95% rel. páratartalom
40°C-on (lecsapódás nélkül

Elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos rendeletek és szabványok

1 24 V DC tápfeszültség csatlakozó.
2 10/100BaseTX (802.3af) Ethernet kapcsolat céljára RJ45
csatlakozóval.
3 Ethernet és soros kapcsolat jelző LED-ek.
4 Tápfeszültség/állapotjező LED.
5 Reset-nyomógomb.
6 RS485 kapcsolat.
7 DIP-kapcsolók beállítási célra és 2/4 vezetékes jumperek.
8 RS232 kapcsolat.
EGX400Ethernet szerver

Zavarkibocsátás (vezetett és
sugárzott)
Zavartűrés ipari
környezetben
- elektrosztatikus kisülés
- sugárzott elektromágneses
tér
- gyors villamos tranziens
jelenség
- lökőhullám
- nagyfrekvenciás vezetett
zavarok
- hálózati frekvenciás
mágneses mezőkkel

EN 55022/EN 55011/
FCC szerinti A osztály
EN 61000-6-2

EN 55022/FCC szerinti A
osztály
EN 61000-6-2

EN 61000-4-2
EN 61000-4-3

EN 61000-4-2
EN 61000-4-3

EN 61000-4-4

EN 61000-4-4

EN 61000-4-5
EN 61000-4-6

EN 61000-4-5
EN 61000-4-8

EN 61000-4-8

EN 61000-4-11

Biztonsággal kapcsolatos rendeletek és szabványok
Nemzetközi (CB tervezet)
USA
Kanada
Európa
Ausztrália/Új-Zéland

IEC 60950
UL508/UL60950
cUL (megfelel a CSA C22.2
60950-nek)
EN 60950
AS/NZS25 60950

UL508
cUL (megfelel a CSA C22.2,
no. 14-M91-nek)

Soros portok

DB100978

Portok száma
Portok típusa

1 Tápfeszültség csatlakozó.
2 Ethernet kapcsolat jelző LED.
3 10/100BaseTX (802.3af) Ethernet kapcsolat céljára RJ45
csatlakozóval.
4 100 Base FX port optikai Ethernet kapcsolat céljára (LC
csatlakozó).
5 COM1: csatlakozóblokk RS485 kapcsolat céljára.
6 COM1 jelző LED-ek.
7 COM2: csatlakozóblokk RS485 kapcsolat céljára.
8 COM1 jelző LED-ek.
9 DIP-kapcsolók a COM1 és COM2 portok beállítására.
10 COM2: Sub D-9 csatlakozó RS232 kapcsolat céljára.

1
RS232 vagy RS485 (2 vagy 4
vezetékes), beállítástól
függően

Protokoll

Modbus RTU/ASCII
PowerLogic® (SY/MAX)
Max. átviteli sebesség (baud 38 400 vagy 57 600 baud
rate)
beállítástól függően
A közvetlenül csatlakoztatha- 32
tó készülékek legnagyobb
száma

2
COM1: RS485 (2 vagy
4 vezetékes)
COM2: RS232 vagy RS485 (2
vagy 4 vezetékes), beállítástól
függően
Modbus RTU/ASCII
PowerLogic® (SY/MAX)
38400 baud
Portonként 32, összesen 64

Ethernet port
Portok száma
Portok típusa

1
Egy 10/100BaseTX (802.3af)
port

Protokoll

HTTP, SNMP, FTP,
Modbus TCP/IP
10/100 MB

2
Egy 10/100BaseTX (802.3af)
port
Egy 100 Base FX port (optikai
csatlakozás)
HTTP, SNMP, SMTP, SNTP,
FTP, Modbus TCP/IP
10/100 MB

Nincs

16 MB

Max. átviteli sebesség (baud
rate)

Web szerver
Memória a felhasználói
HTML-oldalakhoz
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EGX100 Ethernet átjáró
EGX400 Ethernet szerver (folytatás)
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DB109284

DB109283

Beépítés
Beépítés DIN-sínre (EGX100)

DB100970

DB109432

Beépítés oldallapra, DIN-sínre (EGX400)
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DB100972

DB109433

Függőleges beépítés DIN-sínre (EGX400)
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WebPageGenerator (WPG)
szoftver
HTML-oldal generátor (EGX400)

Feladata
PB101560

Használata rendkívül egyszerű, a WebPageGenerator (WPG) HTML-oldalak
létrehozására képes az EGX400 szerver számára. Két funkcióval rendelkezik:
b a szerverhez csatlakozó készülék kiválasztása
b a HTML-oldal testre szabása a kiválasztott készülék számára.
A WPG szoftver a HTML-oldalak testre szabására az alábbi készülékek esetén
képes:
b Sepam 20, Sepam 40, Sepam 80 és Sepam 200 védelmi készülékek
b Micrologic A, P és H védelemmel felszerelt Masterpact megszakítók
b PM500, PM700 és PM800 teljesítménymérők
b CM3000, CM4250 és CM4000T hálózatanalizátorok

Az elosztószekrénybe épített valamennyi készülék összegzett
paramétereit tartalmazó HTML-oldal

A szoftver angol, francia vagy spanyol nyelvű változatban kapható. Ennek ellenére a
szoftver helyi nyelvű web-oldalak létrehozására egyszerűen átalakítható. További
információkra vagy a WPG szoftver rendelésére vonatkozóan keresse fel a
Schneider Electric képviseletét.

PB101561

HTML-oldalak
Az átalakítást követően az EGX400 olyan HTML-oldalakat tartalmaz, amelyekkel a
berendezés távfelügyelete biztonságosan végrehajtható:
b 1. szolgáltatási szint: az összegzett oldalak
b 2. szolgáltatási szint: készüléktípustól függő speciális oldalak.

PB101562

Egy készülék üzemi paramétereit tartalmazó HTML-oldal

Egy készülék tárolt adait megjelenítő HTML-oldal

Összegzett oldalak
Az elosztószekrény átfogó felügyeletére öt összegzett oldal áll rendelkezésre.
Az oldalak a szerverhez csatlakozó készülékek fontosabb paramétereit
tartalmazzák.
b 1. oldal
v a három fázisáram effektív értékének átlaga
v hatásos teljesítmény
v teljesítménytényező
b 2. oldal
v az áram effektív értéke fázisonként
b 3. oldal
v az átlagáram értéke fázisonként
b 4. oldal
v átlagteljesítmény
v csúcsteljesítmény
v időbélyeggel ellátott adatok
b 5. oldal
v hatásos teljesítmény
v meddő teljesítmény
v a fogyasztásmérők utolsó nyugtázásának dátuma és időpontja.
Készüléktípustól függő speciális oldalak
A speciális oldalak a mélyrehatóbb elemzés végrehajtásához szükséges
információkat tartalmaznak, pl.:
b üzemviteli információk:
v az áram pillanatértéke fázisonként
v az átlagáram értéke fázisonként
v hatásos- és meddőteljesítmény
v átlagfeszültség (fázis és vonali)
v legnagyobb asszimetria
v teljesítménytényező
v frekvencia
b eseményekkel kapcsolatos információk:
v az áram legkisebb és legnagyobb értéke
v legnagyobb átlagáram
v az utolsó nyugtázás dátuma és időpontja
b tárolt adatok:
v hat, felhasználó által kiválasztható paraméter (alapértelmezett a fogyasztás)
rögzítése 38 napon keresztül (15 percenként), minden 5, 10, 15, 30 vagy 60
percben, grafikus megjelenítéssel és CSV (Comma Separated, Variable) fájlba
exportálással.
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MPS100 Micro Power szerver

Az MPS100 Micro Power szerver:
b automatikusan üzenetet küld a
karbantartó személyzet számára, ha a
Micrologic
b védelmi egységben bármilyen előre
beállított riasztási esemény vagy kioldás
történik, e-mail-ben vagy SMS-ben
b rendszeres időközönként adatnaplókat
továbbít e-mail-ben.
b az e-mail küldése helyi Ethernet hálózaton
(LAN) vagy modemen keresztül történhet.

A Micro Power szerver megkönnyíti a Masterpact/Compact
megszakítók felügyeletéhez szükséges adatgyűjtést
Napjainkban mind nagyobb igény mutatkozik az ipari és a nagy kereskedelmi
létesítmények villamos elosztórendszereinek felügyeletére. Az egyes berendezések
vezérlésének, a hatékonyság maximalizálásának, a költségek csökkentésének és a
folyamatos üzemvitel növelésének kulcsa a megfelelő eszközök alkalmazásában
keresendő.
Az MPS100 Micro Power szervert úgy tervezték, hogy megfeleljen a mostoha
villamos környezet által támasztott kihívásoknak, és könnyen értelmezhető,
folyamatos információáramlást biztosítson.

A Micro Power szervert a kisfeszültségű főelosztó szekrényen
belüli, emberi felügyelet nélküli üzemre tervezték

PB100804-60

PB100823-42

Az MPS100 olyan önálló eszközinformációs szerver, amely független egységként
képes elvégezni a villamosenergia ellátó rendszerek felügyeletét.
Egy hagyományos web-böngésző segítségével információkat továbbít a villamosenergia-rendszerről helyi Ethernet hálózaton (LAN) vagy modemen keresztül, ezzel
lehetővé válik a villamosenergia-rendszer információinak Ethernet csatlakozással
rendelkező személyi számítógépeken (PC-ken) történő megjelenítése.
A Micro Power Server web-szerverként működik a Micrologic védelmi egységek
és teljesítménymérők (PM500) felügyelete céljából, és automatikusan értesíti a
karbantartó személyzetet, ha a Micrologic védelmi egységben bármilyen előre
beállított riasztási esemény vagy kioldás történik.

Előnyei

PB100799-68

MPS100 Micro Power szerver.

PB100877-67

Főelosztó szekrény.

A főelosztó szekrény felügyelete az MPS100 beépített
web-oldalain keresztül szabványos web-böngészővel.
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b a villamos főelosztó adatainak kiolvasásához nincs szükség külön szoftverre
b telepítésére a helyi PC-n, így nincs szükség külön erre a célra telepített PC-re és
szoftverre
b A Micro Power szerver centralizált felügyeletet tesz lehetővé, így a
berendezések bejárása adatgyűjtési célból többé nem szükséges
b a főelosztó szekrény paramétereinek megtekinthetéséhez modem kapcsolat
(GSM vagy kapcsolt hálózat) elegendő, LAN hálózatot nem igényel
b a karbantartó személyzet értesítése automatikusan történik, bárhol
tartózkodnak is, így nem kell az egész napot a monitor előtt tölteni
b rendszeres időközönként e-mail-ben adatnaplók küldhetők a megfelelő
személyek számára (karbantartók, számvitel, szervíz szolgáltatók)
b hat külső esemény (végálláskapcsolók, segédrelék, PM800 riasztási kimenetek,
és OS/SDE érintkezők állapotváltozások) felügyelete és továbbítása
b a Micrologic védelmi egységek beállítási értékei az MPS100 memóriájában
tárolhatók és szükség esetén lekérdezhetők.
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MPS100 Micro Power Server
(folytatás)

0

Tipikus kiépítés
PB100799-34

Automatikus értesítés

Felügyelet irodai PC-ről

DB103810

Felügyelet otthoni PC-ről

A különböző kiépítési rendszerek kombinálása is megvalósítható

Támogatott Modbus készülékek
PB100803-14

b Micrologic védelmi egységek,
b PowerLogic teljesítménymérők (PM9, PM500, PM700, PM800 …)
Legfeljebb 10 készülék csatlakoztatása ajánlott.

PB100708-17

Műszaki jellemzők

PB100805-23

Micrologic védelmi egység

PM500 teljesítménymérő

Short Message Service
(SMS).
Plaza Hotel főelosztó.
Légkondícionáló
megszakítója földzárlat
miatt kioldott. If=350 A.
06:37 2002.10.12

b a rendszer paraméterei egy PC-re telepített hagyományos web-böngészővel
hozzáférhetők
b valós idejű adatok megjelenítése egyszerűen használható kezelői felület
segítségével (műszerfal-profil).
b Ethernet Modbus TCP/IP hálózati kapcsolat közvetlenül a LAN hálózathoz vagy
b modemen keresztül.
b SMTP kliens (Simple Mail Transfer Protocol), e-mail küldési lehetőség
b helyi adatok naplózása, pl. fogyasztás, teljesítmény, áramerősség, stb…
b a rendszer beépítettt HTML oldalakon keresztül telepíthető és konfigurálható.
b a kezelői felület bármely nyelvre lefordítható, a gyári beállítás az angol és a
francia
b 6 bemenet és 2 kimenet áll rendelkezésre (feszültségfüggetlen kontaktusok)
b DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) kliens.

Műszaki adatok
Tápfeszültség
24 V DC ±15 %, fogyasztás = 250 mA
Üzemi hőmérséklet
0˚C-tól +50˚C-ig
Robusztus kompakt fémház
35 x 218 x 115 mm (H x W x D)
További információk: http://194.2.245.4/mkt/microser.nsf
Felhasználó név: MPS, Jelszó: MPS100

Rendelési számok
Short Message Service (SMS)

MPS100 Micro Power szerver

33507
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Táblázatok: pillanatértékek megjelenítése.

Az SMS-szoftver

PowerLogic® System Manager Software (SMS) teljes funkció kínálattal és
web-technológiákkal rendelkező termékcsalád. A hagyományos, intuitív
megjelenítés következtében az SMS-szoftver következetes villamosenergia- és
létesítményfelügyeletet biztosít. A telepítést követően a rendszer üzemképes és
számos módon képes a rögzített felügyeleti jellemzők megjelenítésére, többek
között több mint 50 valós idejű táblázat, analóg mérőműszer vagy oszlopgrafikon,
riasztási napló hullámalak rögzítéssel, gyári beállítású minőségi paraméterek és
fogyaszási költségellenőrzés segítségével.
b Az SMS-szoftver az egyéni igényeknek megfelelően testreszabható,
felhasználói megjelenítési módok, trendek és riportok hozhatók létre, amelyek a
navigációs kezelőfelületbe automatikusan beépülnek.
b Egyidejű felügyelet az adatátviteli hálózathoz csatlakozó valamennyi,
szabványos web-böngészővel ellátott PC-vel – kliens szoftver telepítése nem
szükséges.
b Intuitív kezelőfelület a gyors rendszernavigáció érdekében.
b A valós idejű adatok és riportok megosztása biztonságos adathozzáféréssel.
b Riasztás küldés e-mai-ben, személyi hívóra vagy más készülékre.
b Megosztott felügyelet és automatikus adatgyűjtés az értelmezhetetlen adathiány
kiküszöbölése érdekében.
b Nyitott rendszerfelépítés hagyományos ipari protokollokkal és számos
intelligens felügyeleti készülék támogatása.
Moduláris kiegészítő egységek grafikai, riportkészítési, számlázási és felhasználói
funkciók céljára.

Az SMS 4.0 termékcsalád
A System Manager 4.0 termékcsalád három, teljes funkció kínálattal rendelkező
szoftverből áll, amelyek megfelelnek a felügyeleti rendszerekben felmerülő
követelményeknek, a kevesebb mint 16 készüléket tartalmazó kis rendszerektől
egészen a több száz készüléket tartalmazó, kiterjedt vállalati rendszerekig.
System Manager DL (SMSDL) szoftver
b Web-technológiákkal rendelkező, kis rendszerekben használható termék.
b Egy böngésző kapcsolat (legfeljebb 6-ra bővíthető) helyi vagy távjelzés céljára.
b Legfeljebb 16 készülék csatlakozás (32-re bővíthető).
b 2GM MSDE adatbázis.
b Information Manager riportok.

DB108489

Oszlopgrafikonok: a fázisáramok megjelenítése.

System Manager Standard (SMSSE) szoftver
b Fejlettebb szintű termék közepes méretű rendszerek (tipikusan 64 vagy
kevesebb készülék) számára
b Egy böngésző kapcsolat (legfeljebb 6-ra bővíthető) helyi vagy távjelzés céljára.
b A beépíthető készülékek száma korlátlan.
b 2GM MSDE adatbázis.
b Information Manager riportok.
System Manager Professional (SMSPE) szoftver
b Vállalati szintű termék kiterjedt rendszerekhez.
b Egyidejűleg 10 böngésző kapcsolat.
b Rendszer- és készülékbeállítás helyileg vagy távvezérléssel.
b A beépíthető készülékek száma korlátlan.
b SMS bővített riportok web megjelenítéshez vagy riportkészítéshez.
b SQL szerver 2000 adatbázis (méretkorlátozás nélkül).

Rendelési számok

E87265

Tárolt adatok: adattrend riportok.

Alapszoftverek
System Manager DL 4.0 (16 készülék, 1 böngésző kliens, 2GM adattár)
System Manager Standard 4.0 (készülékszám korlátozás nincs, 1 böngésző
kliens, 2GM adattár)
System Manager Professional 4.0 (készülékszám korlátozás nincs, 10
böngésző kliens, korlátlan adattár)

SMSDL
SMSSE
SMSPE

Kiegészítő termékek
Web-alapú interaktív grafikus kiegészítő szoftver SMS 4.0-hoz
OPC szerver alkalmazás SMS 4.0-hoz
Bővített riport kiegészítés SMSSE-hez (2)

GFXv4
SMSOPC
SMSADVRPTS

Funkcióbővítő termékek

Riasztások.
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5 további Web-kliens csatlakozás SMSDL, SMSSE és SMSPE-hez
SMSWebXTR
Az SMSDL készülékkorlátját 32 készülékre bővítő
SMSDL32U
SMSDL – SMSSE átalakító
SMSDL2SE
SMSSE2PE
SMSSE – SMSPE átalakító (2)
(1) Az SMS 4.0-hoz rendelhető SMSRX kiegészítő rendelkezésre állásával kapcsolatban
keresse a helyi Schneider Electric képviseletet.
(2) A rendelkezésre állással kapcsolatban keresse a helyi Schneider Electric képviseletet.
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Funkciók

Táblázatok: alapharmonikus vektorok megjelenítése.

Az SMS a funkciók széles skáláját kínálja:
b egyszerű, előre beállított funkciók:
v adattáblázatok
v analóg kijelzők és oszlopdiagramok
v adatnaplózás és trendek
v hullámalak megjelenítés
v felharmonikus analízis
v eseménynaplózás
v legkisebb/legnagyobb értékek nyugtázása
v vezérlés
v készülékek beállítása
b fejlett, a felhasználó által beállítható funkciók:
v felhasználó által definiált táblázatok és riportok
v automatikus feladatok beállítása
v grafikus kezelői felület, amely a GFX kiegészítő szoftverrel testreszabható.

DB108492

Adattáblázatok, analóg kijelzők és oszlopgrafikonok
Az SMS a mért valós idejű paraméterek széles skáláját képes táblázatos formában,
oszlopdiagramon vagy analóg kijelzőkön megjeleníteni. Az SMS a készülékek által
szolgáltatott adatok fogadására és megjelenítésére gyárilag beállításra kerül.
A felhasználók saját igényeiknek megfelelő táblázataikat is elkészíthetik.
Egyszerűen ki kell választani egy vagy több készüléket, a kívánt mérési funkciókat
és a táblázatot a szoftver automatikusan összeállítja.
Naplózás és trendszámítás
Az SMS a készülékek adatait önműködően központi adatbázisába menti. Az adatok
lekérdezhetők táblázatos formában, trendgörbe vagy jelentés formájában
mejeleníthetők vagy kinyomtathatók.

DB108493

Mérés: analóg mérőkészülék felület.

Adatnapló: fogyasztási költségösszesítő.

Hullámalak megjelenítése és felharmonikus-elemzés
Az adatok grafikonok formájában jeleníthetők meg.
Az áramerősség és feszültség hullámalakjai közösen vagy külön-külön is
megjeleníthetők és kinyomtathatók.
Amennyiben a hullámalak rögzítése a négy periódust meghaladja, felharmonikus
rendszámonként megjeleníthető a százalékos felharmonikustartalom és a teljes
felharmonikus torzítás (THD).
Eseménynaplózás
Az SMS a riasztásokat is beleértve minden eseményt rögzít az eseménynaplóban.
Az események bármilyen típusúak lehetnek, a hálózat kiesésétől a beállított értékek
megváltozásáig.
A rendszer minden felhasználói műveletet rögzít, ezek bármikor meg jeleníthetők,
kinyomtathatók vagy törölhetők.
Minden eseményre vonatkozóan a következő mezők jelennek meg a képernyőn:
b a készülék
b a dátum és időpont
b az esemény típusa
b a felhasználó neve.
Ily módon rendszerdiagnosztikai célokra minden szükséges információ lehívható.

DB108494

Az SMS-szoftverrel a riasztások olyan digitális és analóg bemenetekhez is
hozzárendelhetők, amelyek beállítása bizonyos készülékek esetén közvetlenül
történik.
A riasztások feltételéül a felhasználó által beállított értékek is szolgálhatnak.
A riasztási paraméterekhez különböző biztonsági szintek állíthatók be.
Minden egyes szinthez hallható és látható jelzések, jelszó és műveletek tartoznak.
Minden egyes szinthez különböző hangok, színek, műveletek stb. állíthatók be.
Felhasználói jogosultságok kezelése
Az SMS korlátlan számú, saját felhasználói névvel és jelszóval rendelkező
felhasználót tud kezelni. Emellett az SMS kezeli a felhasználói jogosultsági szinteket
is, amelyekkel a stratégiai jellegű funkciókhoz való hozzáférés korlátozható.

Adatnapló: zavaríró.

Vezérlés
A SMS-szoftver készülékek vezérlésére is használható (pl. megszakítók be- és
kikapcsolása). A véletlen vagy jogosulatlan üzemeltetés elkerülése érdekében csak
a megfelelő jogosultsági szinttel rendelkező felhasználók férhetnek hozzá ehhez a
funkcióhoz.
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Felhasználói riportok létrehozása
Az SMS-szoftverrel bármely típusú adatból riport készíthető beleértve a valós idejű
adatokat is.
Az SMS-szoftverrel alapértelmezett vagy a felhasználó által létrehozott riport
formátum készíthető.
A készített riportok HTML formátumban elmenthetők (web-böngészővel történő
megjelenítés vagy pl. Excel programmal történő további átalakítás céljából).
Automatikus feladatok
A rendelkezésre álló feladatok közé tartozik a programok indítása, készülékek
nyugtázása, e-mail küldése, az adatgyűjtés és hullámalak rögzítése.
Egy feladat végrehajtásra kerülhet riasztás észlelésekor vagy a felhasználó által
beállított időpontban.

DB108496

Kapcsolási rajzok: egyvonalas kapcsolási rajz és készülék
összesítő.

GFX kiegészítő szoftver grafikus megjelenítésekhez
A GFX interaktív grafikai bővítés a lehetőségek széles tartományát kínálja, többek
között megrajzolható a létesítmény egyvonalas kapcsolási rajza, a villamos elosztóberendezés és az épületek elrendezési rajza.
A GFX kiegészítő szoftverrel a grafikus megjelenítés a felhasználó igényei szerint
alakítható ki.
Csoportba rendezés
A készülékek csoportokba rendezhetők, így lehetőség nyílik a készülékek kiválasztására funkciójuk vagy a villamos elosztórendszer felépítése szerint.
Ily módon a készülékek és az adatok logikai szerkezetbe rendezhetők, pl. épületek,
feszültségszintek, funkciók stb. szerint.

Kapcsolási rajzok: Épületek összeköttetése.

Készülékek beállítása (hálózatanalizátor)
Az egyszerűbb készülékeket homloklapjukon elhelyezett kezelőszervekkel lehet
beállítani.
Fejlettebb funkciókkal rendelkező készülékek esetében a helyszíni beállítás
gyakran nehéz, egyes funkciók esetében nem is lehetséges.
A szoftver jelentős mértékben megkönnyíti a készülékek beállítását.

DB108497

OPC kiegészítés
Az SMS-szoftver adatokat hívhat le az épületautomatizálás vagy más
rendszerekből az OPC kiegészítőn keresztül.
Súgórendszer
A SMS teljes körű on-line súgórendszert tartalmaz, amely figyelembe veszi, hogy
mely képernyőn van szükség segítségre.
A súgó fejezetekre van osztva, amelyek kinyomtathatók. A legtöbb beállító
párbeszédablakban súgó-gomb is van, amellyel a párbeszédablakra vonatkozó
információ közvetlenül elérhető.

Rendszerinformációk: dokumentáció és kapcsolatok.
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Kiválasztási útmutató
Műszaki jellemzők
Készülékek
Rendszertámogatás: PowerLogic és Modbus/Modbus TCP
kompatibilis készülékek
A csatlakoztatható készülékek száma

Rendszer- és készülékbeállítás: PowerLogic mérő- és felügyeleti
készülékek
Adatgyűjtés
Adatbázis

SMSDL

SMSSE

SMSPE

b

b

b

16
(SMSDL32U-val 32-re
bővíthető)
Helyileg

Virtuálisan korlátlan

Virtuálisan korlátlan

Helyileg

Helyileg és távvezérléssel

MSDE

SQL szerver

Adattár

2GB

Automatikus fájl betöltés a készülékbe
Felügyelet web-technológiával
Előre definiált mérések, táblázatok, oszlopgrafikonok, valós idejû
adatok megjelenítése
Valós idejű trendek, előrejelzések és a minőségi jelemzők
megfelelőségének elemzése
Adatnapló trendek és előre definiált riportok
Riasztás küldés hálózati zavarirány-érzékeléssel

b

MSDE
(SQL Personal Edition
SMSADVRPTS-sel) (1)
2GB (korlátlan
SMSADVRPTS-sel) (1)
b

b

b

b

b

b

b

b
b

b
b

b
b

Hullámalak rögzítés és elemzés, hálózati trantiensek érzékelése, b
zavaríró, FFT, RNS
Előre definiált és a felhasználó által definiált riportok megtekintése b
és küldése e-mail-ben
Riportok létrehozása és ütemezett feladatok beállítása
Helyileg

b

b

b

b

Helyileg (távvezérléssel
SMSADVRPTS-sel) (1)

Helyileg és távvezérléssel

Vezérlő kimenetek

Helyileg

Helyileg

Helyileg és távvezérléssel

bővítő

-

-

bővítő

bővítő
bővítő

b

bővítő
bővítő
bővítő
-

bővítő
bővítő
bővítő

bővítő
bővítő
-

Biztonságos bejelentkezés az adatvédelem érdekében
Képzést nem igényel, böngésző felület – biztosítja a hozzáférést
bármely hálózathoz csatlakozó PC számára

b
b

b
b

b
b

Teljes funkció kínálattal rendelkező megjelenítés egyidejű
böngésző kapcsolattal

1
(WEBXTR-el 6-ra bővíthető)

1
(WEBXTR-el 6-ra
bővíthető)

10 (2)

Korlátlan
b

Kiegészítő termékek
Az SMSDL készülékkorlátját 32 készülékre bővítő (SMSDL32Uval)
Bővített riport kiegészítés(1) (SMSADVRPTS-sel)
Extra web-kliens: 5 további Web-kliens
csatlakozás (WEBXTR-rel)
Interaktív grafikus kiegészítő (GFXv4-el)
OPC szerver SMS 4.0-hoz (SMSOPC-vel)
SMSDL – SMSSE átalakító (SMSDL2SE-vel)
SMSSE – SMSPE átalakító(1) (SMSSE2PE-vel)

-

Web technológiák

(1) A rendelkezésre állással kapcsolatban keresse a helyi Schneider Electric képviseletet.
(2) 10 böngésző kapcsolat engedélyezett. További licencek megvásárolhatók. Az SMSPE kiegészítőt 30 egyidejű böngésző kapcsolattal tesztelték.
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Adatátvitel és felügyelet

SMS kiegészítőmodulok

AlarmBrowser
Az AlarmBrowser a PowerLogic felügyeleti szoftvercsalád kiegészítő moduljaként
telepíthető. Az AlarmBrowser a naplózott eseményeket, riasztásokat, hibákat képes
a felhasználó által testre szabható módon megjeleníteni, kinyomtatni és arhiválni
(rendszerdiagnosztikához nagy segítséget nyújt az üzemeltetők számára). A
szoftver az események, hibák kereséséhez számos szűrési funkciót kínál fel, de a
felhasználó által definiált szűrési profilok is beállíthatók. Lehetőség van az adatok
exportálására is, pl.: excel vagy szöveges állományok formájában.
Az AlarmBrowser segítségével a villamosenergia-rendszerben keletkező
események nyomon követhetők és az üzemeltetők a hibákat gyorsan lokalizálhatják.
A korábban naplózott események megtekintésével lehetőség van a villamosenergiarendszer működésével kapcsolatos ismétlődő problémák megállapítására, javítva a
villamos energia rendelkezésre állását.
AlarmBrowser szoftvermodul

Language Package
Magyar nyelvű megjelenítő szoftvermodul az SMS-szoftver kezelői és a WEB
felületek magyarításához. Feltelepítését követően az SMS-szoftver kezelői felületei
(riasztások, események, mérési mennyiségek) megnevezései magyar nyelven
jelennek meg.
Előnyei
b Magyar szakzsargon szerinti kifejezések használata
b Magyar megnevezések alkalmazása a mért mennyiségek azonosításához
b Események magyar nyelvű megjelenítése, amely könnyebb elemzést,
hibakeresést tesz lehetővé
b WEB-felületek magyar nyelvű megjelenítése
SMS eseménynapló magyar nyelven

PLHistory
A PLHistory az SMS-szoftvercsaládhoz kifejlesztett egyedi kimutatás készítő
szoftvermodul. A program feltelepítését követően beépül az Excel-be és a
PLHistory függvényekkel az SMS-szoftver által mért és eltárolt adatok könnyedén
táblázatos formába rendezhetőek, szabad kezet adva ezáltal a felhasználók
számára az egyedi kimutatások és lekérdezések megvalósítására. A PLHistory
modul nemcsak arra a gépre telepíthető, amelyen az SMS-szoftver található, hanem
a hálózat bármely számítógépére, ezáltal lehetőséget biztosít a felhasználó által
készített távoli lekérdezések megoldására is.

SMS Web-kliens magyar nyelven

PLHistory szoftvermodul
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Előnyei
b Egyedi, felhasználói igények alapján elkészített táblázatos lekérdezések
megvalósítása (egyedi számlák készítése)
b A hálózaton található bármelyik számítógépre telepíthető a PLHistory szoftver,
amely lehetőséget biztosít a távoli lekérdezések elkészítésére
b Excel táblázatos formában történő adatkezelés (alkalmazható: menetrend
megadás elkészítéséhez, költséghelyek szerinti fogyasztási kimutatások
elkészítésére)

Adatátvitel és felügyelet

SMS kiegészítőmodulok

(folytatás)

Funkciók
Leírás

Kompatibilitás

Rendelési számok

AlarmBrowser v1.1

A naplózott események és riasztások archiválását, szűrését, nyomtatását és exportálását végző modul

SMS-1500/3000, SMS 4.0

SMSAB

PLHistory v2.0

Egyedi kimutatás készítő (Excel táblázatos formában)

SMS-1500/3000, SMS 4.0

SMSPLH

Language Package v1.0

Magyar nyelvi megjelenítő szoftvermodul, az SMSszoftver kezelői és a WEB-felületekhez

SMS-1500/3000, SMS 4.0

SMSLPHU
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Jegyzetek
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Jegyzetek

103

Jegyzetek
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A villamosenergia-ellátás felügyelete

Komplex PowerLogic energiamenedzsmentrendszer megvalósítása

Szeretné hatékonyan irányítani létesítményében a villamosenergia-ellátást, optimalizálva a rendelkezésreállást, energiaminőséget
inőséget és az energia
költségeit?
Szolgáltatásunk igénybevételével lehetősége nyílik:
sát megvalósító belső hác aktuális információt szerezni a létesítmény energiaellátását
lózat működési állapotáról;
c nyomon követni az energiaellátás folyamatát, jellemzőit, minőségét;
e állást;
c fejleszteni az energiaellátás biztonságát, a rendelkezésre
c kézben tartani , és csökkenteni az energiafelhasználás költségeit;
öltségeit;
zása révén a felhaszc a PLS (PowerLogic System ) rendszerszemlélet alkalmazása
ciók összehangolánálói energiamenedzsment igények és a PLS nyújtotta opciók
inálására;
sára, átfogó kezelésére, a telepítés és a működtetés koordinálására;
tőségeinek opc a PLS energiamenedzsment-rendszer funkcionális lehetőségeinek
timális kihasználására.
A szolgáltatás tartalma:
c a felhasználói igények feltárása;
smentc a felhasználói igények függvényében az energiamenedzsmentsa, a
rendszer hardver-szoftver konfigurációjának meghatározása,
a;
rendszer alkalmazott funkcióinak definiálása, testreszabása;
c Rendszertervezés;
íc az alkalmazott mérő- és kommunikációs eszközök telepítése, a kommunikációs hálózat kiépítése;
c a PLS rendszermenedzser SMS szoftverének installálása, konfigurálása, az energiamenedzsment-rendszer
üzembe helyezése;
c a rendszer kezeléséhez, működtetéséhez szükséges
ismeretek átadása képzés keretében.
A szolgáltatás előnyei:
c a PowerLogic energiamenedzsment nyújtotta lehetőségek felhasználói igényekhez alkalmazkodó,
testreszabott megvalósítása;
c projekt megközelítés, rendszerszintű előkészítés, lebonyolítás;
c a PLS nyújtotta előnyök (az energiaköltség, energiarendelkezésre állás, energiaminőség optimalizálásából
adódó előnyök) teljesebb kihasználása;
c a felhasználó rendelkezésére álló szakértelem, tapaszta-lat a PLS megvalósítási projekt minden fázisában.
PLS rendszerreferenciák Magyarországon:
c BAT, Pécs
c HARTMANN, Bábolna
c DRV, Mohács
c WEDECO, Vác
c UNILEVER, Nyírbátor
c IBIDEN, Dunavarsány
c CIB Bank LC Irodaház, Budapest
c BUNGE Rt., Martfű
c BERT Kelenföldi Erőmű, Budapest
c BOSCH, Hatvan
c CLAAS, Törökszentmiklós
c LIDL Logisztikai központ, Hejőkürt
c MO-FA, Mohács

A szabványok, specifikációk, és a termékek folyamatosan változnak, a katalógusban közölt információk érvényességérôl kérjük érdeklôdjön.
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