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Energetický manažment
nikdy nebol jednoduchší
Inteligentné rozvádzače s jednoduchou montážou
zabezpečia vašej budove skutočné úspory v 3 krokoch

Meranie
Vstavané a nezávislé možnosti
merania a ovládania

Pripojenie
> Integrované komunikačné
rozhrania
> Pripravené na pripojenie
k platformám energetického
manažmentu

Úspora
> Prijatie opatrení, na základe nameraných
údajov, umožňujúcich efektívnejšie
využívanie energie.
> Monitorovanie a ovládanie v reálnom čase
> Prístup k informáciám o spotrebe energií
a mieste prostredníctvom on-line služieb

Inteligentné rozvádzače vám umožnia šetriť energie
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MERANIE

„Inteligentné rozvádzače“
prinášajú zreteľné informácie
Rozvádzače, zoskupujúce väčšinu komponentov
na ochranu, ovládanie a meranie stavu elektrickej
siete, v súčasnosti predstavujú významné zdroje
údajov lokálne zobrazovaných a odosielaných cez
komunikačné siete.

CLOUD

PRIPOJENIE

… a sú pripravené na pripojenie
k technickému zázemiu
Inteligentné rozvádzače využívajú spoľahlivé
displeje s ľahkou montážou a obsluhou,
ako aj rozhrania Ethernet a Modbus v rámci
komunikačného systému Enerlin’X.
Informácie sa bezpečne odosielajú cez
najefektívnejšie siete:
• Modbus SL vo vnútri rozvádzačov, medzi
komponentmi
• Ethernet, cez kábel alebo WiFi, vo vnútri
budovy, pričom zabezpečuje prepojenie
rozvádzačov a počítačov,
• Ethernet cez DSL alebo GPRS, na prístup k online službám od spoločnosti Schneider Electric.
Energetickí experti, nech sú kdekoľvek, sú odteraz
schopní poskytovať poradenstvo na základe
neustále aktualizovaných údajov z budovy.

ÚSPORA
CLOUD

Monitorovanie a ovládanie
priamo na pracovisku
v reálnom čase

Na dotykovom displeji pripojenom k Ethernetu
• zobrazuje nevyhnutné informácie o spotrebe
elektriny a alarmy týkajúce sa elektrickej siete,
• umožňuje ovládať (otvárať, zatvárať, resetovať
a pod.) rôzne súčasti inštalácie.
Táto dotyková obrazovka je vhodná na kontrolu
a reguláciu hodnôt v reálnom čase priamo na
prednom paneli hlavného rozvádzača.
Na displeji PC s bežným prehliadačom
• zobrazuje monitorovacie webové stránky priamo
v lokálnych ethernetových rozhraniach,
• udalosti alarmov generujú automatické e-mailové
oznámenia,
• umožňuje ovládať (otvárať, zatvárať, resetovať
a pod.) rôzne súčasti inštalácie.
Údaje zobrazené graficky alebo zaznamenané do
súborov sú mimoriadne užitočné pri optimalizácii
spotreby energie v budove.
Napríklad, určite nájdu svoje uplatnenie pri
overovaní zmeny teplotných nastavení, časovom
plánovaní v systéme riadenia budovy alebo
iných automatizovaných zariadeniach.

LVCATENLX_SK

On-line služby
energetického manažmentu
Energetická prevádzka StruXureWare
automatizuje zber údajov prostredníctvom
otvoreného, prispôsobiteľného a zabezpečeného
informačného systému energetického
manažmentu.
S pomocou tímu energetického manažmentu
spoločnosti Schneider Electric sa údaje následne
prevedú na použiteľné informácie, ktoré umožnia
zákazníkom mať neustály prehľad o spotrebe
energií ich prevádzok.
Energetická prevádzka ťaží zo súčasných
investícií spoločnosti do svojich existujúcich
systémov a dá sa využiť na komunikáciu
pokročilej formy výsledkov a výkonových
ukazovateľov širokému spektru prijímateľov
v snahe o dosiahnutie všeobecného povedomia
v danej oblasti v rámci celej organizácie.
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Vďaka pripojeným rozvádzačom
sú všetky energetické údaje
dostupné prostredníctvom siete
Ethernet
Od konvenčného…
Bežné indikátory znázorňujú len základný pohľad
na realitu.
V dnešných časoch sa takéto riešenie stáva
nevhodným, keďže na optimalizáciu efektivity
využívania energie sú nevyhnutné moderné
rozvádzače.

… k on-line meraniu
Táto obrazovka je generovaná on-line službou
spoločnosti Schneider Electric prevádzkovanou
na webovom serveri. V každom rozvádzači
budovy sa za týmto účelom zhromažďujú údaje
o spotrebe energií, stave ochrany obvodov
a aktivite zariadení.
Ethernet je dnes najčastejšie využívaným médiom
na prenos veľkých objemov údajov medzi
elektrickými distribučnými systémami a lokálnymi
dotykovými obrazovkami alebo vzdialenými
servermi

Rozvádzače s „IP pripojením“ sa stali
kľúčovým faktorom v rámci evolúcie
energetického manažmentu a kontinuity
poskytovaných služieb
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Rozvádzače pripojené k sieti
Ethernet
Ethernet:
> Bežne používaný v budovách,
jednoduché pripojenie
Ethernetová sieť sa distribuuje k širokému
spektru používateľov v budovách. Na pripojenie
k jednotlivým rozvádzačom postačuje obyčajný
konektor RJ45.

> Bezdrôtový prístup s Wi-Fi
Je taktiež k dispozícii v budovách, pričom
prevádzkovatelia ho ocenia pri prevádzke i údržbe.

> Prístup z ľubovoľného PC alebo
pomocou Ethernetového displeja
FDM128
• PC: cez bežný internetový prehliadač,
• FDM 128: nainštalovaný na čelnej strane
rozvádzača alebo vo vzdialenej lokalite budovy.

Ethernet umožnil vznik rozvádzačov
„pripravených na inteligentné siete“
Energetický manažment po novom

S

> Generovanie interakcie - Spotreba
Princíp inteligentnej siete (Smart Grid) prináša
precíznu interakciu medzi spotrebiteľmi
a zariadeniami, ktoré produkujú a distribuujú
energiu.
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Táto interakcia v reálnom čase (toto je
novinka) konsoliduje zaťaženie tým, že pokyny
k obmedzeniu prívodu energie vysiela nekritickým
elektrickým zariadeniam.

> Internetové pripojenie
Rozvádzače a výstupné strediská pripojení
k internetu umožnia rozvoj tejto energetickej
stratégie. Ethernet a rýchlosť odozvy
automatizácie budovy výrazne obmedzuje
dopady na prevádzkovú dostupnosť vybavenia.
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Komunikačný systém Enerlin'X
Zberom informácií o stave ističov a akčných prvkov,
a zhromažďovaním nameraných hodnôt, systém Enerlin’X
poskytuje jednoduché a spoľahlivé spojenie s lokálnymi
displejmi a profesionálnymi webovými portálmi.
Enerlin’X

Kombináciou konzistentných brán,
rozhraní a displejov, sa stáva vzájomné
prepojenie rozvádzačov prostredníctvom
webu, realitou.

Vďaka tomu, že systém

Enerlin’X zhromažďuje
základné i pokročilé
údaje, je možné generovať
jednoznačné a relevantné
grafické reporty.
Prehľadné zobrazenie meraní
a trendov umožňuje vďaka
efektívnemu energetickému
manažmentu dosahovať
reálnu úsporu energie.
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V našich laboratóriách bolo uskutočnených
mnoho testov, aby bolo možné s istotou
garantovať spoľahlivosť komunikačnej
architektúry Enerlin’X.
Ilustrovaná technická príručka podrobne
popisuje implementáciu komponentov Enerlin’X
v štandardných rozvádzačoch Prisma.
Konkretizované sú aj aspekty zapájania kabeláže,
čím sa minimalizuje negatívny dopad elektrického
rušenia na komunikačné signály.

Inteligentný rozvádzač
Montážna príručka pre
komunikačné rozvádzače.
Technická príručka
ref. DESW051EN

Dizajn systému Enerlin’X sa vo veľkej miere
nechal inšpirovať najvýznamnejšími očakávaniami
profesionálov:

> konzistentnosť funkcií zoskupených do
inteligentných komponentov
(napr. Acti 9 Smartlink),

> bezchybný rozvod kabeláže, možnosť
rýchleho pripojenia/odpojenia,

> priestorovo úsporné riešenie zapuzdrenia.

Vstavané webové stránky brán Enerlin’X
zjednodušujú a spríjemňujú nastavenia
a konfiguračné testy.

Presná a vhodne
koncipovaná
projektová
dokumentácia sa
generuje automaticky
na účely výkonu údržby
a budúceho rozširovania.
Ostatné stránky sú
venované jednoduchému
monitorovaniu a regulácii
v reálnom čase.
LVCATENLX_SK
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Osvetlenie

10

HVAC

Využitie, údržba

LVCATENLX_SK

Príklady použitia
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Monitorovanie energie

skupiny bankových pobočiek

Banková skupina si želá monitorovať
a znížiť spotrebu energie vo všetkých
svojich pobočkách. Požaduje vytvorenie
prehľadných denných graﬁckých reportov
z monitorovania, ktoré bude možné
prehliadať cez počítač zo sídla spoločnosti
ale i samotnych pobočiek.
Jednotlivé pobočky nemajú zhodné
charakteristiky, vzhľadom na svoju geografickú
polohu, tepelné vlastnosti budovy, pracovnú
dobu a vykonávané aktivity; preto budú na účely
rozdielneho monitorovania vytvorené 3 skupiny
pobočiek.
Výzvou pre pobočky v jednotlivých skupinách
bude znížiť spotrebu, pri zachovaní prijateľnej
kvality prostredia (komfort udržiavaný po celý
deň).
Akékoľvek anomálie sa identifikujú a manažérom

Špecifikácie
Vyžaduje si implementáciu troch
základných funkcií:
> Denné meranie energetickej spotreby
jednotlivých pobočiek;
> Rozpis podľa hlavných použití (globálne,
HVAC, osvetlenie a iné použitia);
> Vzájomné prepojenie poveternostných
podmienok a teploty v priestoroch
prevádzky;
> Centralizácia, tvorba záznamov,
uchovávanie údajov;
> Zabezpečenie prehľadných a pobočkou
prispôsobiteľných denných grafických
reportov.

sa predostrú odporúčania ohľadom možností
zníženia spotreby.
12
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Osvetlenie
V interiéri bežnej
pobočky

Účel: ekonomické využívanie, zachovanie komfortu osôb, súlad s legislatívou

Trendy dizajnu
Dizajn
budov
Presadzujte
a zohľadňujte
osvetlenie denným
svetlom.

Technológia
osvetlenia
Využívajte svietidlá
s nízkou spotrebou:
žiarivky, LED.

Dizajn
budov
Zabezpečte náležitú
tepelnú izoláciu.

Automatizácia
budovy
Niekoľko osvetľovacích zón s individuálnou
a automatizovanou reguláciou, v závislosti od počtu
prítomných osôb, úrovne jasu, časového harmonogramu
obsadenia atď.

HVAC
V interiéri bežnej
pobočky

Automatizácia
budovy
Niekoľko zón s nezávislou reguláciou teploty.
Používateľské nastavenia sú obmedzené na rozsah
±3°C so zastavením vetrania okenným spínačom.

Funkcie implementované s

Inteligentným rozvádzačom
+ on-line energetickými službami

1 | MERANIE
Meranie elektrickej
energie na
osvetlenie
Energia osvetľovacích
okruhov sa monitoruje
prostredníctvom
elektromeru.

2 | PRIPOJENIE

3 | ÚSPORA

Extrahujte
a odosielajte...
údaje z meraní
do displejov
a dátových serverov
špecializovaných na
správu energie.

Displej, ktorý
spracúva hodnoty

Rozhrania poskytujú
prístup k údajom
prostredníctvom
Ethernetovej siete.

Ethernetový LCD
displej zobrazuje
údaje, prehliadač
v PC zobrazuje trendy
a omnoho viac...

Sledujte a analyzujte
trendy za účelom
generovania úspor
optimalizáciou využívania
osvetlenia.

KWH

Cloud

LVCATENLX_SK
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Monitorovanie energie

skupiny bankových pobočiek
Šetrite...
Kľúčom k dosahovaniu úspor sú spoľahlivé
informácie o spotrebe.
Údaje každej pobočky zhromažďuje server
spoločnosti Schneider Electric.
Periodické grafické reporty sa pravidelne generujú
a odosielajú manažérovi zodpovednému za
energetickú efektivitu pracovísk spoločnosti.
On-line služby na serveri spoločnosti
Schneider Electric predstavujú riešenie vhodne
prispôsobené pre dohľad nad spotrebou energie
na viacerých pracoviskách. Vzdialenosti medzi
pracoviskami a ich počet viac nie je obmedzením,
keďže pre všetky je možné zabezpečiť jediný
kontrakt.

Prijme sa rozhodnutie udeliť manažérovi
prístup ku všetkým grafickým reportom
vrátane možnosti niektoré z nich
prispôsobiť.
Manažéri pobočky majú prístup k zjednodušeným
grafickým reportom, ktoré znázorňujú lokálny
výkon a ich skóre na celkovom grafickom reporte.
Prístup je možný z bežného internetového
prehliadača na počítači. Prístup je chránený
pomocou ID a hesla.

Tento zobrazovací panel sa zameriava na výkon HVAC jednej pobočky.
Bol prispôsobený 3 mini-aplikáciami: spotrebou HVAC, teplotou a výkonom
dosiahnutým v porovnaní s cieľom.

14
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Ethernet
Modbus
Pevné zapojenie

Konfigurácia systému Enerlin’X na pobočke
Internet

Energetický server
Com’X 200

Snímače teploty
et
Acti 9 Smartlink Ethern

iCT
iACT 24

iEM2000T

Osvetlenie kancelárií, komerčné
osvetlenie:
monitorovanie, kontrola, meranie.

iC60
iOF+SD24
Monitorovanie
napájacieho
zdroja UPS

Osvetlenie: 2 zóny. Relé s možnosťou manuálneho
vyradenia, monitorované a riadené príslušenstvom iACT24.
Jedno impulzné počítadlo iEM2000 na jednu zónu

iEM3250

iEM3250

Reﬂex iC60

Klimatizácia/vykurovanie:
monitorovanie, kontrola, meranie

Vstupné meranie

CLOUD

UPS: istič hlavného napájacieho zdroja sa monitoruje,
zapojiť je možné aj výstup alarmu UPS (nie je znázornené).
V prípade aktivácie (alebo poruchy UPS) sa vysiela alarm.
Klimatizácia/vykurovanie: napájanie sa privádza
prostredníctvom diaľkovo ovládaného ističa počas
plánovanej otváracej doby pobočky.
3-fázový elektromer iEM3250 Modbus.
Celková spotreba energie pobočky:
3-fázový elektromer iEM3250 Modbus.
Smartlink Ethernet zaručuje:
> monitorovanie stavu osvetlenia, kritických ističov
> ovládanie osvetľovacích zón, klimatizácie/vykurovania
> načítavanie pulzov energie
> komunikáciu s energetickým serverom Com’X200
a možným riadením budovy (časové plánovanie).
Com’X 200 zaručuje:
> zber dát z teplotných snímačov
> záznam údajov, logovanie (snímače + Smartlink)
> vytvorenie webových stránok
> komunikáciu s webom cez GPRS.
Lokálne generované webové stránky je možné zobraziť
prostredníctvom webového prehliadača PC. Server
zhromažďuje energetické údaje, ktoré sa následne
zobrazujú v celkových grafických reportoch dohľadu.
LVCATENLX_SK

Zdieľaný prístup k údajom o energiách je
založený na princípe Cloudu
Údaje z jednotlivých rozvádzačov sa prostredníctvom
webu prenášajú do jedného alebo niekoľkých
vzdialených a zabezpečených serverov („cloud“), kde
sa uchovávajú.
Spracúvajú sa prostredníctvom postupov spoločnosti
Schneider Electric, kde sa zároveň vyhodnocujú
výsledky meraní, náklady a miera úspor, a zároveň sa
generujú grafické reporty.
Tieto grafické reporty je možné zobraziť na
ľubovoľnom počítači s internetovým pripojením ak
máte prístup k prihlasovacím údajom.
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Monitorovanie spotreby energií, správa majetku a údržba

hotela

Manažér hotela si praje:
> Zachovať komfort
prediktívnou
a plánovanou údržbou
> Minimalizovať
diskomfort spôsobovaný
problémami s kritickými
zariadeniami
> Merať spotrebu elektriny
a rôznych kvapalín a ich
priebehy v čase
> Optimalizovať spotrebu
energie správnym
využívaním vybavenia.
Manažér požaduje
sledovanie energetických
reportov prostredníctvom
počítača, s možnosťou ich
pravidelnej úpravy.

16

Špecifikácie
Systém musí rozpoznávať a ohlasovať
problémy na kritických zariadeniach
> Panel požiarneho hlásiča
> Vybavenie HVAC
> Ohrievače vody
> Ističe (hlavné)
Alarmy musia byť ohlasované zvukovým
signálom spolu so zreteľným zobrazením
na monitore. Keď sa blíži termín realizácie
údržby na zariadeniach, je potrebné, aby
sa vygeneroval alarm.
Objemy kvapalín
> Plyn
> Horúca voda
> Studená voda.

Musia sa poskytovať reporty
> Spotreba energie, vývoj v čase
> Objem kvapalín, vývoj v čase
> Vonkašie teplota, vývoj v čase
Spotreba sa musí merať
> Celková
> HVAC
> Osvetlenie
> Izby, po podlažiach
> Ohrievače vody
> Zariadenia na varenie a umývanie riadu.

LVCATENLX_SK

Využívanie,
údržba
V hoteli

Účel: diagnostikovať poruchy, zachovať kontinuitu prevádzky

Trendy dizajnu
Automatizácia
budovy

Technológie
Výber vybavenia
s alarmovými výstupmi.

Monitorovanie
dostupných alarmových
výstupov.

Funkcie implementované s

Inteligentným rozvádzačom
+ LCD displejom

1 | MERANIE
Prevádzkové alarmy
Aktivácia signálov
z ističov, poruchové
signály z požiarnych
hlásičov, bojlerov,
klimatizačnej jednotky
a chladiacich zariadení.
Alarmy údržby
V spojitosti so
životnosťou
vzduchotechniky
(výmena filtrov).

LVCATENLX_SK

2 | PRIPOJENIE
Prenos alarmov
v ethernetovej sieti
Energetický server
Com’X 200 odošle
alarm a sprievodné
informácie do hotelovej
ethernetovej siete.

3 | ÚSPORA
Zobrazenie alarmov
a sprievodných
informácií
LCD dotykový displej
zobrazuje webové
stránky s alarmami
a príslušnými stránkami
pomocníka.
Tieto stránky je
možné zobraziť na
ľubovoľnom PC
pripojenom k hotelovej
sieti, s autorizovaným
prístupom.
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Účel skontrolovať
Účel:
správnosť prevádzky,
zachovať energetickú
účinnosť vybavenia
za každých
poveternostných
podmienok.

Účel: zachovať
energetickú účinnosť
v izbách, merať zisky
dosahované vďaka
zariadeniam s nízkou
spotrebou energie.

Účel: predchádzať
plytvaniu,
optimalizovať
využívanie,
zachovať komfort
osôb

Dizajn
budov

Automatizácia
budovy

Vysoká kvalita tepelnej
Počas prvej sezóny dôkladne
izolácie a vzduchotesnosť skontrolujte správnosť
prevádzky a doladiť parametre
tepelnej regulácie.

Spotreba
vzduchotechniky
+ chladiacich
zariadení
Spotreba
energie
v hosťovských izbách

Technológie
Minibary a televízory
s nízkou spotrebou
energie, LED osvetlenie

Dizajn
budov

Technológie
Efektívne bojlery a umývačky
riadu, sprchové hlavice
šetriace vodu, perlátory na
vodovodných batériách, toalety
s dvojitým splachovaním…

Optimalizujte dĺžku
potrubí s teplou vodou

Teplá voda,
studená
voda, plyn

Funkcie implementované s

Inteligentným
rozvádzačom
+ LCD displejom

1 | MERANIE
Meranie podľa využitia:
celková spotreba izby,
vzduchotechnika,
spotreba chladenia
Z elektromerov
Meranie spotreby vody
a plynu
Z merača vody a plynu
Záznam vonkajšej
teploty

2 | PRIPOJENIE

3 | ÚSPORA

Prenos nameraných
údajov cez
ethernetovú sieť

Zobrazenie
meraných hodnôt
a teploty

Energetický server
Com’X 200 zhromažďuje
a uchováva údaje.

Na dotykovom LCD
displeji a ľubovoľnom
PC s autorizovaným
prístupom, pripojenom
k hotelovej sieti, sú
dostupné webové
stránky.

Prenos do hotelovej
siete sa zabezpečuje
prostredníctvom
ethernetových rozvodov.

Z 0-10 V teplotného snímača

kWh

C°

m3

18
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Použitie v hoteli:

Komunikačná architektúra
systému Enerlin’X
Hlavný rozvádzač NN

Energetický server
Com’X 200

Miestnosti,
podlažie 3
Teplota

ické
Chladiace Vzduchotechn
zariadenie jednotky

Osvetlenie

Miestnosti,
podlažie 1

Miestnosti,
podlažie 2

Hlavný rozvádzač NN,
zapojenie
>> Hlavný prívod
>> Napájanie okruhov
izieb (zoskupené
podľa podlaží)
>> Ochrana okruhov
HVAC.
>> Ochrana osvetlenia
>> Ochrana ostatných
okruhov.
>> Napájanie kuchyne.
Energetický
server Com’X 200
zhromažďuje signály
z vonkajšieho
teplotného snímača,
ako aj údaje
z elektromerov, ako
aj stav a elektrické
hodnoty hlavného
prívodu (Compact
NSX, so spúšťou
Micrologic).
Rozhranie Acti 9
Smartlink Modbus
zhromažďuje signály
z rôznych stavových
kontaktov ističov.

Ethernet
Modbus
ULP
Pevné pripojenie

Podružný rozvádzač NN

Rozvádzač NN
koncových rozvodov,
zapojenie
>> Ističe kuchyne
>> Ističe ohrevu vody.

Umývanie riadu

Kuchynské
vybavenie

Plyn
Plynomer

Studená Teplá
voda 1
voda
Vodomer

LVCATENLX_SK

Teplá
voda 2

Zariadenie Acti 9
Smartlink Ethernet
zhromažďuje
impulzy z plynomeru
a vodomeru, ako
aj stav rôznych
modulárnych ističov.
Sieť Modbus slúži na
zber údajov z meračov
spotreby energií.

Technická miestnosť
19
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Dizajn Inteligentného
rozvádzača

LVCATENLX_SK
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Rozmiestnenie zdrojov
užitočných informácií
v rozvádzači
Ističe Masterpact 1 , Compact 2
Pomocné kontakty indikujú stav ističa.
Vstavané snímače poskytujú elektrické hodnoty.
Stavové kontakty a snímače monitoruje integrovaná riadiaca jednotka
Micrologic.

1
Webové stránky generované rozhraním EFI + bránou

Monitorovanie elektrických hodnôt - stav ističov
Základné snímané hodnoty: Micrologic H (Arch 1) (Micrologic H)
Prúd (A)

Výkon

Parameter

Napätie LL

Minimum

Stav ističa

Napätie LN

Predvoľba

Maximum

Otvorený

Informácie pre údržbu
Micrologic H (Arch 1) (Micrologic H)
Prevádzkové počítadlá ističa
Počítadlá

Hodnota

Celkový počet zopnutí kontaktov (OF)

54

Počet zopnútí kontaktov (OF) od posledného resetu

54

Počet zopnutí kontaktu poruchy (SD)

---

Počet zopnutí kontaktu elektrickej poruchy (SDE)

78

Prevádzkové počítadlá ističa
Počítadlá
Indikátor opotrebenia kontaktov

2

Hodnota
--- %

Počítadlá polohy šasi
Počítadlá

22

Hodnota

Pripojený

62

Odpojený

20

Testovacia poloha

7
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Modulárne ističe, na diaľku ovládané
MCB (Reflex), akčné členy (relé,
impluzné relé) 1
Pomocné kontakty indikujú stav otvorený/zatvorený.
Špecifický vstup akčných členov a zariadení Reﬂex umožňuje diaľkové
ovládanie.

Webové stránky (časť) generované zariadením Acti 9 Smartlink
Ethernet
Digitálne kanály
NÁZOV

2

1
2

STAV

OVLÁDANIE

PRODUKT

OZNAČENIE

Osvetlenie 1.1

OF+SD24

L1.1

Osvetlenie 1.2

OF+SD24

L1.2

Osvetlenie 2.1

OF+SD24

L2.1

Osvetlenie 2.2

OF+SD24

L2.2

Osvetlenie 2.3

OF+SD24

L2.3

Ventilácia 1

OF+SD24

V1

Elektromery 2
Pulzný výstup odosiela jeden pulz každých X Wh.

2

Webové stránky (časť) generované zariadením Acti 9 Smartlink
Ethernet

Monitorovanie elektromerov
Pulzné merače
NÁZOV

PRODUKT

OZNAČENIE

Osvetlenie 1

HODNOTA
1276 kWh

iEM2000T

L1

Osvetlenie 2

5413 kWh

iEM2000T

L2

Analógové snímače 3
Pulzný snímač odosiela signál 0-10 V.

3

Webové stránky (časť) generované zariadením Acti 9 Smartlink
Ethernet

Monitorovacie analógové snímače
Analógové kanály
NÁZOV
Vonkajšia teplota

LVCATENLX_SK

HODNOTA
18 °C

PRODUKT

OZNAČENIE

Crouzet 89750150

Text 1
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Masterpact , Compact NS*
Meranie a pripojenie: popis a elektrické
údaje ističa
Dostupné informácie a funkcie

Micrologic E

Dostupné funkcie
Stavová signalizácia
ZAP./VYP. (O/F)
Nastrádanie pružiny MCH
Pripravené na zopnutie
Elektrická porucha SDE
Pripojené/odpojené/testovacia poloha CE/CD/CT (len CCM)
Ovládacie prvky
MX1 otvorené
XF uzavreté
Merania
Okamžité údaje merania
Priemerné údaje merania
Maximeter/minimeter
Meranie energie
Požadovaný prúd a výkon
Kvalita energie

Micrologic P

Micrologic H*

Typ Micrologicu
E
E
E
E
E

P
P
P
P
P

H
H
H
H
H

E
E

P
P

H
H

E
E
E
E
E

P
P
P
P
P

H
H
H
H
H
H

Prevádzkové stavy
Nastavenie ochrany a alarmov

P

H

História udalostí
História udalostí s časom

E

P
P

H
H

Indikátory údržby

E

P

H

* Micrologic H: len pre Masterpact

Zabudovaná jednotka spúšte a komunikačný modul
Jednotka spúšte Micrologic
Všetky ističe Masterpact sú vybavené jednotkou
spúšte Micrologic. Táto nastaviteľná jednotka je
určená primárne na vypnutie ističa v prípade poruchy
a monitorovanie napájaného okruhu.
Pre diaľkovú signalizáciu je možné naprogramovať
alarmy.
Elektrické merania, prevádzkové údaje pre prediktívnu
údržbu, sa zobrazujú na lokálnom displeji, alebo sú
poskytnuté pre vzdialené monitorovanie.

Komunikačný modul
BCM ULP
Tento modul obsahuje
komunikačný port ULP
pre jednotku spúšte
Micrologic, ktorý
umožňuje sledovanie
a ovládanie zariadenia
z nadradených sietí
(Modbus, Ethernet).

* Compact NS: nie sú zastúpené na týchto 2 stránkach. Funkcie, jednotky spúští, kom. modul a diagramy sú zhodné s tými pre Masterpact

24
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Funkcie komunikačných riešení Enerlin’X
Pevný istič Masterpact

Výsuvný istič Masterpact

Ethernet

Modbus

Modbus

Ethernet

BCM ULP
OF, SDE… kontakty

24VDC

Svorkovnica COM
(E1 až E6)

24VDC

ETH2
ETH1

1

2

ETH2

ETH

ETH

ETH1

2

ETH

J

I
tory

(fac
.YY.ZZ

1

ETH

IFE

s-SL

Modbu

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

set)
(factory
.YY.ZZ
IFE_XX
CT
-100/A
LK/10
ETH1
CT
-100/A
LK/10
tus
ETH2
e Sta
Modul
tus
rk Sta
Netwo

IFE

s-SL

Modbu

11
LV4340

Komunikačné cievky
MX1 a XF

J

I

set)

IFE_XX

Kontakty CE, CD a CT
Jednotka spúšte
Micrologic

11
LV4340

ULP kábel
Vstupno/výstupný modul

alebo

Modul rozhrania IFE

alebo

Modul IFM
ULP systém

C

I1

ULP systém

C

I1

I2

C

I3

I4

I6

C

I5

I4

C

I3

I2

I6

C

I5

+
24VDC

A1
O1
O2
O3

I1
I2
I3
I4
I5
I6

APP

dule

IO Mo

G

G

O3
O2
O1
13

23

33

34

T1

A1
T2
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14

H
D
C

G

MX1
XF

B

A

OF
SD
SDE
PF
CH

C

CT
CD CE

MX1 - XF

E

D

B

F

OF
SDE
PF
CH

A

F

Systém ULP je rýchle
komunikačné rozhranie
určené na monitorovanie
a riadenie ističov.
Je prispôsobené na
použitie v náročnom
prostredí, keďže je
založené na káblovom
prepojení s dĺžkou do
5 metrov.
V ponuke je 6
okonektorovaných káblov
s roznymi dĺžkami.
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Rozhranie IFE:
Rozhranie medzi ULP
a Ethernetom.
Ľubovoľnému ističu
vybavenému portom ULP
poskytne IP adresu.
Rozhranie IFE
sprístupňuje všetky
dostupné údaje z ističa
na displeji kompatibilnom
so sieťou Ethernet (FDM
128), počítači s bežným
prehliadačom alebo
ethernetovom rozhraní.
Verzia rozhrania IFE
s bránou generuje vlastné
webové stránky.

IFM: Rozhranie medzi
ULP a Modbus
Všetky údaje z ističa
vybaveného portom
ULP sprístupňuje
prostredníctvom siete
Modbus. IFM plní funkciu
zariadenia Modbus slave,
s možnosťou prístupu
zo zariadenia Modbus
master
(rozhranie IFE + brána,
Acti 9 Smartlink Ethernet
alebo Com’X 200).

Vstupy/výstupy:
I/O modul
Modul I/O je určený pre
ističe s komunikáciou
cez ULP. Zabezpečuje
monitorovanie polohy
šasi pomocou kontaktov
CE, CD, CT a ovládanie
aplikácií okolo ističa
(osvetlenie alebo reguláciu
záťaže, chladiaci systém,
načítavanie pulzov...).
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Compact NSX
Meranie a Pripojenie: Merané hodnoty
a stav ističa
Dostupné informácie a funkcie

Jednotky spúšte Micrologic pre 3-pólové, 4-pólové ističe Compact

Dostupné funkcie

Typ Micrologicu

Stavová signalizácia
ZAP./VYP. (O/F)

A

E

Nastrádanie pružiny MCH

A

E

Pripravené na zopnutie

A

E

Elektrická porucha SDE

A

E

Pripojené/odpojené/testovacia poloha CE/CD/CT (len CCM)

A

E

MX1 otvorené

A

E

XF uzavreté

A

E

A

E

Ovládacie prvky

Merania
Okamžité údaje merania
Priemerné údaje merania
Maximeter/minimeter

E
A

E

Meranie energie

E

Požadovaný prúd a výkon

E

Kvalita energie

E

Prevádzkové stavy
Nastavenie ochrany a alarmov

E

História udalostí

E

História udalostí s časom
Indikátory údržby

E
A

E

Zabudovaná jednotka spúšte a komunikačný modul
Jednotka spúšte Micrologic

Modul BSCM

Všetky ističe Compact sú vybavené jednotkou
spúšte Micrologic. Táto nastaviteľná jednotka je
určená primárne na vypnutie ističa v prípade poruchy
a monitorovanie napájaného okruhu.

Tento modul obsahuje
komunikačný port ULP
pre jednotku spúšte
Micrologic, ktorý
umožňuje sledovanie
a ovládanie zariadenia
z nadradených sietí
(Modbus, Ethernet).

Pre diaľkovú signalizáciu je možné naprogramovať
alarmy.
Elektrické merania, prevádzkové údaje pre prediktívnu
údržbu, sa zobrazujú na lokálnom displeji, alebo sú
poskytnuté pre vzdialené monitorovanie.
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Funkcie komunikačných riešení Enerlin’X
Pevný istič Compact NSX

Výsuvný istič Compact NSX

Vnútorná svorkovnica
pre komunikáciu cez
NSX kábel
Modul BSCM
Jednotka spúšte
Micrologic
ULP kábel
Vstupno/výstupný modul
Modul rozhrania IFE
Modul IFM
alebo
alebo

ULP systém
ULP systém

Systém ULP je rýchle
komunikačné rozhranie
určené na monitorovanie
a riadenie ističov.
Je prispôsobené na
použitie v náročnom
prostredí, keďže je
založené na káblovom
prepojení s dĺžkou do
5 metrov.
V ponuke je 6
okonektorovaných káblov
s roznymi dĺžkami.
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Rozhranie IFE:
Rozhranie medzi ULP
a Ethernetom.
Ľubovoľnému ističu
vybavenému portom ULP
poskytne IP adresu.
Rozhranie IFE
sprístupňuje všetky
dostupné údaje z ističa
na displeji kompatibilnom
so sieťou Ethernet (FDM
128), počítači s bežným
prehliadačom alebo
ethernetovom rozhraní.
Verzia rozhrania IFE
s bránou generuje vlastné
webové stránky.

IFM: Rozhranie medzi
ULP a Modbus
Všetky údaje z ističa
vybaveného portom
ULP sprístupňuje
prostredníctvom siete
Modbus. IFM plní funkciu
zariadenia Modbus slave,
s možnosťou prístupu
zo zariadenia Modbus
master
(rozhranie IFE + brána,
Acti 9 Smartlink Ethernet
alebo Com’X 200).

Vstupy/výstupy:
I/O modul
Modul I/O je určený pre
ističe s komunikáciou
cez ULP. Zabezpečuje
monitorovanie polohy
šasi pomocou kontaktov
CE, CD, CT a ovládanie
aplikácií okolo ističa
(osvetlenie alebo reguláciu
záťaže, chladiaci systém,
načítavanie pulzov...).

27

Acti 9
Meranie a Pripojenie: stav a ovládanie
zariadení, hodnoty z počítadiel
Dostupné informácie a funkcie

Dostupné funkcie

Istič

Reﬂex
istič

Relé
Pulzné r.

Počítadlo
pulzov

Analógový
snímač

Stavová signalizácia
Zap./Vyp.
Vypnutý poruchou
Ovládacie prvky
Otvorený
Zatvorený
Merania
Pulzy na počítadle (kWh, m3, …)
Analógová hodnota
(teplota, CO2,…)
Počítadlá pre údržbu
Počet vypnutí poruchou
Počet cyklov Zap./Vyp.
Celková doba prevádzky pri zaťažení

Monitorovacie príslušenstvo a počítadlá

iOF+SD24, OF+SD24

iEM2000T

iEM3110

Príslušenstvo k ističom

Elektromery

> 24 V DC nízkoúrovňové
kontakty

> Montáž na DIN lištu
> Určené na meranie spotreby činnej energie
jedno- alebo 3-fázového elektrického obvodu

- Poloha ističa Zap./Vyp.
- Signalizácia vypnutia poruchou

Riadiace príslušenstvo a istič Reflex

iATL 24

iACT 24

RCA iC60

ReﬂexTM iC60

Monitorovanie
a integrované ovládanie
ističa

Impulzné relé, pomocné

Pomocný stýkač

Diaľkové ovládanie ističa

> 24 V:
- Povely pre impulzné relé
- Poloha otvorenia/zatvorenia
impulzného relé

> 24 V:
- Povel pre stýkač
- Poloha otvorenia/zatvorenia stýkača

> Diaľkové otváranie/zatváranie MCB

> 230 V povel pre stýkač
- Rôzne konfigurovateľné kombinácie
lokálneho a diaľkového ovládania

> 24 V DC a 230 V AC povel a poloha
MCB

> 230 V povely pre impulzné
relé
- Rôzne konfigurovateľné
kombinácie lokálneho
a diaľkového ovládania

28

> Diaľkové ovládanie resetu po vypnutí
poruchou

> Rôzne konfigurovateľné kombinácie
lokálneho a diaľkového ovládania

> 24 V DC a 230 V AC
- Povel
- Otvorenie/zatvorenie
- Signalizácia vypnutia
poruchou
> Rôzne konfigurovateľné
kombinácie lokálneho
a diaľkového ovládania

LVCATENLX_SK

Funkcie komunikačných riešení Enerlin’X
Modbus Master

Ethernet

et

Acti 9 Smartlink Ethern

VÝSTUP
0 – 24 V DC

et

Acti 9 Smartlink Ethern
> 7 konektorov:
2 vstupy/1 výstup/
+ 24 V DC na konektor

0-10 V snímač
alebo 4-20 mA

iC60
iOF+SD24

iATL24

iTL

Reﬂex iC60

IEM2000T

é členy
ovládané ističe, akčn

Diaľkovo
a počítadlá

Ističe Acti 9,
pulzné relé
cez
Monitorujú a ovládajú sa
ckých
cifi
špe
om
I/O prostredníctv
L24).
iAT
a
4
D2
adaptérov (iOF+S

> 1 konektor s
i 0-10
2 analógovými vstupm
mA
0
4-2
V alebo
24 V DC
> 1 konektor pre výstup
et poskytuje
Acti 9 Smartlink Ethern
sieťový zber
hlavný port Modbus na
9 Smartlink
údajov z rozhrania Acti
iadení typu
Modbus alebo iných zar
, merače
Modbus slave (počítadlá
výkonu…).

ernetovej brány.

Taktiež plní funkciu eth

ým

mery s impulzn
Reﬂex iC60, relé a elektro
né.
oje
prip
mo
výstupom sú pria

Modbus Slave

s
Acti 9 Smartlink Modbu

Smartlink Ethernet
> 11 konektorov:
2 vstupy/1 výstup/
+ 24 V DC na konektor

Káble Smartlink

24 V DC
> 1 konektor pre výstup
kytuje
Smartlink Modbus pos
s slave pre
dbu
Mo
funkciu rozhrania
9.
i
komponenty Act

Štandardný dizajn pripojenia s príslušnými káblami
bol navrhnutý s cieľom zabezpečiť bezchybné
a rýchle zapájanie kabeláže.

LVCATENLX_SK
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Pripojenie brán a rozhraní
Enerlin’X

Rozhranie IFE
+ brána
Modbus Master

Ethernetové brány

Rozhranie
IFE:

Com’X 200
Modbus Master

Pripojenie

Ethernetové rozhranie

Prepínač

Smartlink
Ethernet
Modbus
Master

Rozhrania k Modbus

Siete Modbus SL
(jeden prvok master na jednu sieť, niekoľko
prvkov slave)

IFM
Modbus Slave

Smartlink
Modbus
Modbus Slave

Meranie

Alebo

Vstupy/
výstupy
Elektromery, ističe a akčné členy Acti 9...

Compact

Multimeter
PM3200

Masterpact

Ethernet
Modbus
ULP
Pevné pripojenie

> Táto schéma znázorňuje zariadenia zapojené pre umožnenie "Merania"
a "Pripojenia", ktoré predstavujú koncept Inteligentného rozvádzača.
> Rozhranie: poskytuje sieťový port pre jedno alebo niekoľko zariadení
(ističe, akčné členy, počítadlá...) z príslušných napevno zapojených alebo
ULP pripojení.
> Brána: zabezpečuje komunikáciu medzi dvomi sieťami s rôznymi
protokolmi (Ethernet a Modbus).

30
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Príklady architektúry
pripojených rozvádzačov
Ethernet
Modbus
ULP
Pevné pripojenie

Ethernetová sieť budovy
Prepínač

Prepínač

Prepínač

Prepínač

Prepínač

Prepínač

DSL modem

DSL modem

Rozvádzače
koncových rozvodov

Malá budova

Hlavný rozvádzač

Stredne veľká budova

Hlavný rozvádzač
Hlavný rozvádzač

Jedinečný rozvádzač
4 Acti 9 Smartlinky zabezpečujú monitorovanie
a ovládanie ističov a akčných členov. Multimeter
(PM) zdieľa rovnakú sieť Modbus; istič Compact sa
monitoruje cez bezpotenciálové kontakty.
Modbus master, Acti 9 Smartlink Ethernet, zhromažďuje
údaje zo zariadení Acti 9 Smartlink Modbus slave
a následne odosiela všetky stavy a hodnoty do
energetického servera Com’X 200 prostredníctvom
ethernetovej komunikácie. Com’X 200 plní funkciu brány
spájajúcej rozvádzač s cloudom prostredníctvom DSL
modemu.
Displej
Sprievodné energetické grafické reporty generované
webovými službami Energy Operation sú dostupné na
ľubovoľnom počítači s internetovým pripojením.

LVCATENLX_SK

4 Acti 9 Smartlinky zabezpečujú monitorovanie
a ovládanie ističov a akčných členov.
Hlavný prívod sa monitoruje a riadi priamo rozhraním +
bránou IFE cez prípojky ULP. Ostatné ističe sú pripojené
k rozhraniam IFM taktiež cez prípojky ULP.
Údaje zo zariadení Acti 9 Smartlink Modbus slave
zhromažďuje prvok master – Acti 9 Smartlink Ethernet.
Rozhranie IFE sústreďuje údaje z:
> Acti 9 Smartlink cez ethernetové spojenie
> IFM cez konektory na DIN lište (pozri stranu 50)
> hlavný prívod cez prípojku ULP.

Rozvádzače koncových
rozvodov
Acti 9 Smartlink Ethernet
zabezpečuje pripojenie
jednotlivých rozvádzačov
k lokálnej ethernetovej
sieti.
Rovnaký princíp ako
v prípade hlavných
rozvádzačov platí aj pre
monitorovanie stavu
a hodnôt.

Displej
Keď sa prijalo rozhodnutie zaviesť lokálne monitorovanie
a ovládanie, k ethernetovej sieti v budove zdieľanej
všetkým rozvádzačom sa pripojí LCD dotykový displej
FDM128 alebo počítač s bežným prehliadačom. Budú
sa tu zobrazovať webové stránky generované lokálnym
rozhraním IFE a zariadením Acti 9 Smartlink Ethernet.
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Komunikačný systém Enerlin’X

Komponenty Enerlin'X

Prehľad produktov

Ethernet sa stal univerzálnym prostriedkom na prepojenie rozvádzačov, počítačov
a komunikačných zariadení v budove. Veľké množstvo informácií, ktoré je možné
preniesť, umožňuje v praxi realizovať pripojenie digitálneho systému Enerlin'X
k webovým službám spoločnosti Schneider Electric. Integrátorom prináša aj mnoho
ďalších výhod vďaka konfiguračným webovým stránkam dostupným na diaľku alebo
prostredníctvom lokálnej ethernetovej siete.

Komunikačný systém Enerlin'X zabezpečuje prístup
k stavovým údajom a údajom o spotrebe energií
a možnosti ovládania zariadení pomocou
komunikačných protokolov Ethernet a Modbus SL.

Modbus SL je najrozšírenejší komunikačný protokol využívaný v priemyselných
sieťach. Pracuje v režime master-slave. Zariadenia (slave) jedno po druhom
komunikujú s bránou (master).

Hlavný rozvádzač

H

G

D

G

G

G

H

C

F
B

A

Rozvádzače koncových

rozvodov
E

Rozvádzače koncových

rozvodo
4 v
E

F

Ethernet
Modbus SL
ULP
Pevné pripojenie

34

Systém ULP je rýchle komunikačné rozhranie
vyhradené na monitorovanie a riadenie ističov.
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Komunikačné zariadenia a displeje Enerlin'X
Názov

Funkcia

Port

Bin.
vstup

Analóg. Bin.
vstup
výstup

Obj. číslo

Com'X 200

Energetický server
s funkciou
ethernetovej brány

Modbus
Master

Ethernetový
kábel + WiFi

6

2

-

EBX200

FDM128

LCD farebná
dotyková
obrazovka
s ethernetovým
rozhraním

-

Ethernet

-

-

-

LV434128

FDM121

LCD displej pre istič ULP

-

-

-

-

TRV00121

Rozhranie
IFE
+ brána

Modbus
Ethernet
Ethernetové
rozhranie (2) a brána Master a ULP

-

-

-

LV434011

Rozhranie
IFE

Ethernetové
ULP
rozhranie pre ističe

Ethernet

-

-

-

LV434010

Acti 9
Smartlink
Ethernet

Ethernetové
rozhranie
s funkciami
vstupov/výstupov
a brány

Ethernet

14

2

7

A9XMEA08

Acti 9
Smartlink
Modbus

Rozhranie Modbus s funkciami
vstupov/výstupov

Modbus Slave

22

-

11

A9XMSB11

IFM

Rozhranie Modbus ULP
pre istič

Modbus Slave

-

-

-

TRV00210

I/O Modul

Vstupno-výstupný
modul pre istič

ULP

6

-

3

LV434063

(k zariadeniu) (k serveru)

A

(1)

B
C
D
e
F
G
H

Modbus
Master

ULP

(1) Brána: prenáša údaje z jednej siete do druhej (t. j.: z Modbus do Ethernetu).
(2) Rozhranie: prenáša údaje zo zariadení do siete (t. j.: z ULP do Modbus).

Uvedenie do prevádzky/nástroje údržby
Webové stránky vstavané v zariadení Com’X 200 a brány Acti 9
Smartlink Ethernet
Prístup zo štandardného počítača s bežným prehliadačom:
bb uvedenie do prevádzky,
bb komunikačná diagnostika,
bb funkčné testy…

Elektrická správa majetku

Nástroje „Plug and play“ na uvádzanie do prevádzky
zabezpečia pokoj v duši všetkým konštruktérom rozvádzačov,
keďže ich rozvádzače bude možné funkčne overiť ešte pred
dodaním.

LVCATENLX_SK

Nahráva sa do štandardného počítača. Šetrí čas, zjednodušuje správu a údržbu
vďaka rozšíreným službám:
bb projektový manažment,
bb konfigurácia ovládačov, brán, …
bb test komunikačných sietí, diagnostická správa…
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Energetický server Com'X 200
Funkcie a charakteristiky

PB112041

Funkcia záznamníka údajov Ethernet GPRS

Energetický server Com'X 200 zhromažďuje a uchováva hodnoty spotreby energií
(voda, vzduch, plyn, elektrina, para) a ďalšie parametre ako teploty, vlhkosť a úrovne
CO2 v budove. Údaje sa pravidelne prenášajú vo forme správy do internetového
databázového servera.

Spracovanie a zobrazovanie údajov

Pri prijatí serverom sú údaje pripravené na spracovanie a zobrazenie v podobe
webových stránok prostredníctvom webových služieb poskytovaných spoločnosťou
Schneider Electric, ako sú StruxureWare Energy Operation a StruxureWare Energy
On Line.
bb Energy Operation.
bb Energy Online.
alebo ľubovoľnou privátnou platformou energetického manažmentu.

Energetický server Com'X 200

Architektúra
PB113149

Prístup na web: na výber 3 médiá.

PB112047

Charakteristiky

Energetický server Com'X 200

pohľad zhora.

bb Od jednoduchej meracej inštalácie s 1 zariadením po rozmerné meracie systémy,
server Com'X 200 zhromažďuje údaje z akýchkoľvek Modbus TCP alebo
sériových zariadení, z ľubovoľných pulzných meračov, akčných členov
a analógových snímačov.
bb Automatické rozpoznávanie pripojených zariadení Modbus.
bb Pripojiteľnosť ku cloudu cez Ethernet, Wi-Fi a GPRS.
bb 2 ethernetové porty na oddelenie cloudovej časti siete od siete zariadení
pripojených k energetickému serveru.
bb Protokoly: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP so správou Proxy.
bb Export údajov: Príprava pre pripojenie k platformám Schneider Electric Service
(Energy Operation, Energy Online) - export do súboru CSV pre iné databázové servery.
bb Konfigurácia cez prehľadné vstavané webové stránky.
bb V súlade s odporúčaným prostredím pre elektrické rozvádzače (teplota,
elektromagnetická kompatibilita).
bb Uchovávanie údajov v prípade výpadku.
bb Lokálne zálohovanie konfiguračných parametrov.
Pri spojení so službami SE:
bb Na diaľku riadená (aktualizácia firmvéru, zálohovanie konfigurácie, riešenie
problémov, nastavenie parametrov)
bb GPRS správa kontraktu s poskytnutou SIM kartou.

Katalógové čísla
Energetický server Com'X 200
Com'X 200 ethernetový záznamník údajov
Wi-Fi USB kľúč
GPRS modem bez SIM karty
Externá anténa GPRS
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200 RUB
EBXA-USB-WiFi
EBXA-GPRS
EBXA-ANT-5M
LVCATENLX_SK

PB112041

Funkcie záznamníka údajov Ethernet GPRS
Charakteristiky
Vstupy
6 digitálnych
vstupov

2 analógové
vstupy

Max. impulzná
frekvencia
Zdroj napájania

25 Hz (min. trvanie 20 ms) IEC 62053-31 trieda A

Zdroj napájania

Zabezpečuje Com'X 200: 12 V DC – 60 mA
Externý: od 10 do 30 V DC
PT100 – PT1000 2-žilové sondy (presnosť 1 %)
Snímače s 4 – 20 mA alebo 0 – 10 V výstupom (presnosť
0,5 %)
Poskytuje Com'X 200: 24 V DC - 50 mA na jeden vstup

Ethernet 1

1 sériový port RS485 Modbus, konektor RJ45,
pre max. 32 komponentov Modbus
2 ethernetové porty RJ45 10/100 Base,
pripravené na DPWS
PoE trieda 3 (802.3af), klient DHCP

Ethernet 2

Klient alebo server DHCP

Kompatibilné
snímače

Komunikácia

PB112050

Energetický server Com'X 200

Sieť merača
Konfigurácia/
prenos údajov

Protokoly
USB porty

LED indikátory

IPv4, IPv6 – HTTP, HTTPS, Modbus TCP/IP
2
Pre pamäťový kľúč USB port na prednej strane
Pre Wi-Fi kľúč
USB port 2 za krytom
11
Stav napájania/bootovania
Stav modemu GPRS a intenzita signálu
Komunikácia cez Modbus
Komunikácia cez Ethernet
Komunikačný režim Wi-Fi (prístupový bod/infraštruktúra)
a stav
Stav digitálnych vstupov a príjem signálov

Zdroj napájania

PB112042

Energetický server Com'X 200 s prednou stranou v otvorenej
polohe; modem GPRS a USB kľúč Wi-Fi sú pripojené.

AC

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

DC
Max. výkon

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

Mechanické
IP
Rozmery (VxŠxH)
Hmotnosť

Predná strana IP40, svorky IP20
91 x 144 x 65,8 mm
450 g

Prostredie
Prevádzková teplota
Teplota uskladnenia
Vlhkosť
Znečistenie

PB112045

Modem GPRS (anténa v sklopenej polohe).

-25 až +60 °C (-13 až +140°F)
-40 až +85°C (-40 až +185°F)
5 až 95 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)
pri +55 ºC
Trieda III

Bezpečnostné normy/predpisy
Medzinárodné (schéma CB)
USA
Kanada
Európa

60950 RUB
UL508
cULus 508
60950 RUB

Značky kvality
CE, UL

PB112044

Externá anténa GPRS.

Wi-Fi USB kľúč

LVCATENLX_SK
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Ethernetový displej
rozvádzača FDM128

Pre ističe Masterpact, Compact
a Acti 9 Smartlink

PB111801

Meracie funkcie Micrologicu je možné v plnej miere
využiť až po pripojení displeja rozvádzača FDM 128.
Pripája sa do ethernetovej siete cez port RJ45
a zobrazuje informácie z jednotky spúšte Micrologic.
Výsledkom je v plnej miere integrovaná jednotka, ktorá
v sebe kombinuje istič a meracie zariadenie. Zobraziť
je možné aj doplnkové prevádzkové funkcie.

PB111802

Displej FDM128.

PB111805

Príslušenstvo na povrchovú
montáž.

FDM128

FDM128 je „inteligentný“ ethernetový displej. Zhromažďuje údaje z max. 8 zariadení
prostredníctvom ethernetovej siete:
bb ističe, ako Masterpact a Compact, individuálne cez svoje ethernetové rozhrania
alebo brány,
bb modulárne ističe, akčné členy, počítadlá a analógové snímače, keď sú zoskupené
a pripojené k rozhraniu Acti 9 Smartlink.
FDM128 generuje a zobrazuje stránku určenú pre každý z pripojených prvkov,
s monitorovaním stavu, hodnôt a v prípade možnosti, ovládacími prvkami.

Monitorovanie a ovládanie zariadení Masterpact, Compact

FDM128 slúži na zobrazovanie údajov z jednotky spúšte Micrologic A/E/P/H
vstavanej do zariadenia Masterpact alebo Compact. Pozostávajú z elektrických
meraní a informácií o vypnutiach poruchou a prevádzke. Nastavenie ochrany sa
nedá zmeniť zo zariadenia FDM128.
Merania sú ľahko dostupné z ponuky.
Vypnutia poruchou sa zobrazujú automaticky.
Kontextové okno zobrazuje popis poruchy s označením časovým údajom, kedy
k poruche došlo.
Signalizácia stavu
Pokiaľ je istič vybavený komunikačným modulom BCM ULP alebo BSCM
a príslušnými stavovými kontaktmi (s/bez jednotky Micrologic), zobraziť je možné
minimálne nasledovné informácie:
bb O/F: ZAP./VYP.
bb SDE: Signalizácia vypnutia poruchou (preťaženie, skrat, zlyhanie uzemnenia).
bb PF: pripravený na zopnutie
bb CH: pružina nastrádaná.
bb CE, CD, CT poloha ističa v šasi v prípade použitia I/O modulu.
Diaľkové ovládanie
Keď je istič vybavený komunikačným modulom BCM ULP alebo BSCM (vrátane
súpravy na pripojenie napätových cievok XF a MX1), displej FDM128 je tiež možné
použiť na ovládanie (otvorenie/zatvorenie) ističa. Dostupné sú dva režimy
prevádzky:
bb lokálny režim: povely na otvorenie/zatvorenie sú povolené z displeja FDM128
a zakázané z komunikačnej siete
bb režim diaľkového ovládania: povely na otvorenie/zatvorenie sú zakázané
z displeja FDM128 a povolené z komunikačnej siete

Monitorovanie a ovládanie zariadenia Acti 9 Smartlink

FDM128 dokáže zobraziť všetky stavové, sumárne a analógové hodnoty zariadení,
pevne pripojených pomocou rozhrania Acti 9 Smartlink, pričom zároveň dokáže
zabezpečiť ovládanie týchto prvkov.
Pripojené zariadenia:
bb Ističe.
bb Elektromery.
bb Analógové snímače.
bb Relé, impulzné relé.
Monitorovanie
Pomocné kontakty O/F: Stav ZAP./VYP. Pomocné kontakty SD: signalizácia
vypnutia poruchou (preťaženie, skrat, zemná porucha). Počítadlá: hodnoty.
Analógové snímače: (teplota, vlhkosť,...)
Diaľkové ovládanie
Ističe s vypínacím príslušenstvom. Relé, impulzné relé. Diaľkovo ovládané ističe
Acti 9 Reflex.

Hlavné charakteristiky

bb 115,2 x 86,4 mm s 5,7" QVGA displejom, 320 x 240 pixelov.
bb Farebný TFT LCD, LED podsvietenie.
bb Široký pozorovací uhol: vertikálne ±80°, horizontálne ±70°.
bb Vysoké rozlíšenie: výborná čitateľnosť grafických symbolov.
bb Rozsah prevádzkovej teploty -10 °C až +55 °C.
bb Označenie CE/UL/CSA (v príprave).
bb Napájanie 24 V DC s toleranciami 24 V (limit 20,4 - 28,8 V DC).
bb Spotreba y 6,8 W.
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Montáž

Displej FDM128 sa do rozvádzača montuje veľmi jednoducho.
bb Štandardný otvor na dvierkach má rozmer Ø 22 mm.
Krytie FDM128 je IP65 spredu a IP54.

Pripojenie

Displej FDM128 je vybavený:
bb 24 V DC svorkovnicou: napájací zdroj s rozsahom 24 V DC (v rozmedzí 20,4 28,8 V DC). Displej FDM128 je na tento účel vybavený 2-bodovým skrutkovým
konektorom na zadnej strane modulu.
bb jeden ethernetový konektor RJ45.
Micrologic sa pripája k internej komunikačnej svorkovnici na zariadení, Masterpact
cez kábel ističa ULP a ethernetové pripojenie cez rozhranie IFE.

Navigácia

Na intuitívnu a rýchlu navigáciu slúži dotyková obrazovka.
Používateľ si môže zvoliť jazyk zobrazovaných textov (čínština, angličtina,
francúzština, nemčina, taliančina, portugalčina, španielčina atď.).
DB414405

Obrazovky
20.12.2011

12:00:05

Hlavná ponuka

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

Product ID

Information

Reset all

Counter
Operation

xxx

Trip SDE

xxx

Close command

xxx

Rýchle zobrazenie Meranie

DB414407

Identifikácia produktu.

20.12.2011

12:00:05

S1-1 - Lighting/Level1
Quick view

Energy

Measures

Ep
Eq
Es

Alarm history
Control

11 318 kWh
257 kVArh
13 815 kVAh

Maintenance

ESC

6/7

Alarmy

Údržba

20.12.2011

Rýchly prístup k základným informáciám
bb „Rýchle zobrazenie“ poskytuje prístup k piatim obrazovkám, ktoré poskytujú
zhrnutie základných prevádzkových údajov (I, U, f, P, E, THD, zap./vyp. ističa).
Prístup k podrobným informáciám
bb „Meranie“ je možné použiť na zobrazenie nameraných údajov (I, U-V, f, P, Q, S, E,
THD, PF) s príslušnými min./max. hodnotami.
bb Alarmy zobrazujú históriu vypnutí poruchou.
bb Služby poskytujú prístup k prevádzkovým počítadlám, funkcii resetu elektromeru
a maximetra, indikátorom údržby, identifikácii modulov pripojených k internej zbernici
a interným nastaveniam FDM128 (jazyk, kontrast atď.).

Komunikačné komponenty a pripojenia FDM128

Meranie: multimeter.
DB414408

Ovládacie prvky

Keď sa obrazovka nepoužíva, automaticky sa prepne na slabé podsvietenie.

3/3

ESC

12:00:05

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

ESC

Product ID

Information

Reset all

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

2/3

Služby.

LVCATENLX_SK
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Displej rozvádzača FDM121
Pre ističe Masterpact , Compact

PB103582

Meracie funkcie Micrologicu je možné v plnej miere
využiť až po pripojení displeja rozvádzača FDM 121.
Pripája sa k doplnkovému modulu COM (BCM ULP)
cez kábel ističa ULP a zobrazuje údaje z riadiacej
jednotky Micrologic. Výsledkom je v plnej miere
integrovaná jednotka, ktorá v sebe kombinuje istič
a multimeter. Zobraziť je možné aj doplnkové
prevádzkové funkcie.

Displej rozvádzača FDM121

Jednotka displeja rozvádzača FDM121 sa dá pripojiť k ističu cez kábel ULP za účelom
zobrazenia všetkých meraní, alarmov a tabuliek udalostí, indikátorov údržby a správy
nainštalovaných zariadení na obrazovke. Výsledkom je autentický multimeter s rozmermi
96 x 96 mm. Zobrazovacia jednotka FMD121 vyžaduje napájací zdroj 24 V DC. FDM121 je
zobrazovacia jednotka rozvádzača, ktorú je možné integrovať do systémov Compact
NSX100 až 630 A, Compact NS alebo Masterpact. Využíva snímače a riadiacu jednotku
spúšte Micrologic. Jednoducho sa obsluhuje a nevyžaduje žiaden špeciálny softvér ani
nastavenia. Po pripojení k systému Compact NSX jednoduchým káblom je okamžite
pripravená na uvedenie do prevádzky. Taktiež poskytuje monitorovanie a riadenie s použitím
vstupno/výstupného modulu, motorového pohonu, alebo modulu stavov ističa. FDM121 je
veľký displej, ktorý je však mimoriadne tenký. Grafická obrazovka s redukovanou mierou
odrazu svetla je podsvietená v záujme dobrej čitateľnosti aj v nepriaznivých svetelných
podmienkach a pohľade pod ostrým uhlom.

Zobrazenie meraní a alarmov Micrologic

PB103807

Displej FDM121.

Zobrazovacia jednotka FDM121 slúži na zobrazenie meraní, alarmov a prevádzkových
informácií zo zariadenia Micrologic 5/6. Nedá sa použiť na zmenu nastavení ochrany. Merania
sú ľahko dostupné z ponuky. Všetky používateľom definované alarmy sa zobrazujú automaticky.
Režim zobrazenia závisí od úrovne priority zvolenej počas nastavenia alarmu:
bb vysoká priorita: kontextové okno zobrazuje popis alarmu s časovým údajom, pričom bliká
oranžový indikátor LED
bb stredná priorita: oranžový indikátor „Alarm“ svieti neprerušovane
bb nízka priorita: na displeji sa nezobrazuje nič.
Všetky poruchy, ktoré spôsobia vypnutie ističa, automaticky generujú alarm vysokej priority, a to
bez nevyhnutnosti akejkoľvek konfigurácie špeciálnych nastavení. Vo všetkých prípadoch sa
aktualizuje história alarmov. Micrologic ukladá informácie do energeticky nezávislej pamäte pre
prípad výpadku napájania jednotky FDM121.

Ukazovateľe stavu a diaľkové ovládanie

PB103581

Príslušenstvo na povrchovú
montáž.

Keď je istič vybavený modulom stavu ističa, displej FDM121 je možné použiť aj na
zobrazenie stavových podmienok ističa:
bb O/F: ZAP./VYP.
bb SD: Vypnutie poruchou
bb SDE: Vypnutie elektrickou poruchou (preťaženie, skrat, zemná porucha).
Keď je systém ističa vybavený vstupno/výstupným modulom, displej FDM121 dokáže
monitorovať a ovládať:
bb polohu ističa v šasi
bb stav ističa
bb ovládanie osvetlenia a záťaže
bb vlastné aplikácie.
Keď je systém ističa vybavený motorovým pohonom, displej FDM121 ponúka možnosť
diaľkového spínania ističa:

Hlavné charakteristiky

Pripojenie k zobrazovacej jednotke
FDM121.

bb 96 x 96 x 30 mm obrazovka vyžaduje 10 mm priestor za dvierkami (alebo 20 mm keď sa
používa 24 V napájací konektor).
bb Biele podsvietenie.
bb Široký pozorovací uhol: vertikálne ±60°, horizontálne ±30°.
bb Vysoké rozlíšenie: výborná čitateľnosť grafických symbolov.
bb LED indikátor alarmu: bliká naoranžovo v prípade zachytenia alarmu a svieti
naoranžovo po resete vykonanom obsluhou v prípade, ak stav alarmu pretrváva.
bb Rozsah prevádzkovej teploty -10 °C až +55 °C.
bb Označenie CE/UL/CSA.
bb 24 V DC napájací zdroj s toleranciami 24 V -20 % (19,2 V) až 24 V +10 % (26,4 V). Keď
sa jednotka FDM121 pripojí ku komunikačnej sieti, kabelážou komunikačného systému sa
môže distribuovať 24 V DC.
bb Spotreba 40 mA.

Montáž

Displej FDM121 sa do rozvádzača montuje veľmi jednoducho.
bb Štandardný výrez na dvierkach má rozmery 92 x 92 mm.
bb Upevňuje sa pomocou svoriek.
Ak sa chcete vyhnúť výrezu na dverách, k dispozícii je príslušenstvo na povrchovú montáž
po vyvŕtaní dvoch otvorov s priemerom 22 mm.
Krytie jednotky FDM121 je IP54 spredu. IP54 zostane zachované pri použití pribaleného
tesnenia, počas inštalácie na rozvádzač.

Pripojenie

Displej FDM121 je vybavený:
bb 24 V DC svorkovnicou:
vv dvomi dvojžilovými zásuvkami v záujme jednoduchého klemovania zbernice
vv s napájacím rozsahom 24 V DC - 20 % (19,2 V) až 24 V DC +10 % (26,4 V).
Pomocný napájací zdroj typu 24 V DC musí byť pripojený k jednému bodu na systéme
ULP. Displej FDM121 je na tento účel vybavený 2-bodovým skrutkovým konektorom na
zadnom paneli modulu. Modul ULP, ku ktorému sa pripája pomocný napájací zdroj,
distribuuje napájanie prostredníctvom kábla ULP ku všetkým modulom ULP pripojeným
k systému, a preto aj k jednotke Micrologic.
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bb dva konektory RJ45.
Micrologic sa pripája k internej komunikačnej svorkovnici na zariadení Masterpact cez
kábel ističa ULP. Pripojenie k jednému z konektorov RJ45 na displeji FDM121 automaticky
zabezpečí komunikáciu medzi jednotkami Micrologic a FDM121, ako aj prívod napájania
k meracím funkciám systému Micrologic.
Keď sa druhý konektor nepoužíva, musí byť osadený terminačným prvkom linky.

I1

310

A

%
I3 302

A

I

I2

315

%
IN 23

%
ESC

1 	
2 	
3 	
4 	
5 	
6 	

A

A

Navigácia

Escape
Down (Nadol)
OK
Up (Nahor)
Context (Kontext)
Indikátor LED alarmu

Na intuitívnu a rýchlu navigáciu slúži päť tlačidiel.
Tlačidlo „Context“ slúži na výber typu zobrazenia (digitálne, stĺpcový graf,
analógové). Používateľ si môže zvoliť jazyk zobrazovaných textov (čínština,
angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, portugalčina, španielčina atď.).

%

Obrazovky

Pri zapnutí sa na obrazovke FDM121 automaticky zobrazí stav ZAP./VYP.
zariadenia.
2 3 4

Produit Id

Micrologic 5.3A
Serial number:

Hlavná ponuka

5 6
DB112138

DB112136

1

U-V

Firmware:

E

1.02
ESC

NonResettableEnergy

1/3

EpIN

5111947

kWh

EpOut

12345678

kWh

Load Profile
0..49%

Údržba

Prístup k podrobným informáciám
bb „Meranie“ je možné použiť na zobrazenie nameraných údajov (I, U-V, f, P, Q, S, E,
THD, PF) s príslušnými min./max. hodnotami.
bb Alarmy zobrazujú aktívne alarmy a históriu alarmov.
bb Služby zabezpečujú prístup k prevádzkovým počítadlám, funkcii resetu
elektromerov a maximetra,
bb indikátorom údržby, identifikácii modulov pripojených k internej zbernici a interným
nastaveniam jednotky FDM 121 (jazyk, kontrast atď.).

2/3
610 H

50...79%

15 H

80..89%

360 H

90..100%

ESC

Alarmy

Rýchly prístup k základným informáciám
bb „Rýchle zobrazenie“ poskytuje prístup k piatim obrazovkám, ktoré poskytujú
zhrnutie základných prevádzkových údajov (I, U, f, P, E, THD, zap./vyp. ističa).

F - PF - cos Φ
OK

Meranie: podponuka.
DB125912

Identifikácia produktu.

Ovládacie prvky

Keď sa obrazovka nepoužíva, nie je podsvietená. Podsvietenie je možné aktivovať
stlačením ľubovoľného tlačidla. Podsvietenie sa vypne po 3 minútach.

PQS

LU432091

ESC

DB112140

I

P07451

Part number:

Rýchle zobrazenie Meranie

Metering

3H

ESC

Komunikačné komponenty a pripojenia FDM121

DB416695

DB416741

Služby.

Ethernet

Modbus-SL

Externý zdroj napájania
24 V DC

Externý zdroj napájania
24 V DC

A

- +

Meranie: merač.

B

- +

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

D

IFM

1.3 m

ETH2

D

IFE

alebo

E
F

C
Červená Čierna

LV434195

LV434196

LV434197

Biela Modrá

E1 E2 E3 E4 E5 E6
B’ / Rx+ D1

A’ / Rx- D0

B / Tx+ D1

0V

A Sieť Modbus.
B Sieť Ethernet.
C Kábel ističa ULP.

Červená Čierna

A / Tx- D0

Customer terminal block

F

C

24 V

B’ / Rx+ D1

A’ / Rx- D0

B / Tx+ D1

0V

A / Tx- D0

LVCATENLX_SK

E1 E2 E3 E4 E5 E6
24 V

ULP kábel ističa
Pripojenia
bb Jednotka Masterpact je pripojená
k zariadeniam ULP (displej FDM121, IFM,
rozhranie IFE alebo vstupno/výstupná
jednotka) cez kábel ističa ULP.
vv Kábel je k dispozícii v troch dĺžkach:
0,35 m, 1,3 m a 3 m.
vv s predlžovacím nástavcom je možné
dosiahnuť dĺžku do 10 m.

Biela Modrá

E

Customer terminal block

D Displej FDM121.
E Ukončovací člen ULP.
F Kábel ULP.
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Rozhranie IFE, rozhranie IFE +
brána: Ethernetové rozhranie,
brána

PB112059-55

Popis rozhrania IFE a rozhrania IFE + brány:
Úvod

bb Rozhranie IFE a rozhranie IFE + brána umožňujú pripojiť ističe NN ako
Masterpact NT/NW, alebo Compact NSX k ethernetovej sieti.

Rozhranie IFE: ref. LV434010

Poskytuje ethernetový prístup k jednému ističu NN.
Funkcia
Rozhranie - jeden istič pripojený k rozhraniu IFE cez port ULP.

Rozhranie IFE + brána: ref. LV434011

Rozhranie IFE, ref.: LV434010

Poskytuje ethernetový prístup k jednému alebo niekoľkým ističom NN.
Funkcie
bb Rozhranie - jeden istič pripojený k rozhraniu IFE cez port ULP.
bb Brána: niekoľko ističov v sieti Modbus je pripojených cez hlavný port Modbus
rozhrania IFE + brány.

Funkcie rozhrania IFE a rozhrania IFE + brány:

DB416830

bb Duálny 10/100 Mb/s ethernetový port na jednoduché klemovanie pripojenia.
bb Webová služba profilu zariadenia na vyhľadanie rozhrania IFE + brány v sieti
LAN.
bb V súlade s ULP pre ľahkú integráciu rozhrania IFE v rozvádzači.
bb Ethernetové rozhranie pre ističe Compact a Masterpact
bb Brána pre zariadenia pripojené cez Modbus-SL (len rozhranie IFE + brána).
bb Vstavané konfiguračné webové stránky.
bb Vstavané monitorovacie webové stránky.
bb Vstavané ovládacie webové stránky.
bb Vstavané upozorňovanie na alarmy e-mailom.

Montáž

Rozhranie IFE, rozhranie IFE + brána sú zariadenia, ktoré sa upevňujú na DIN lištu.
Príslušenstvo umožňuje používateľovi pripojiť niekoľko zariadení IFM (rozhrania
medzi ULP a Modbus) k rozhraniu IFE + bráne bez ďalšieho zapájania kabeláže.

24 V DC napájací zdroj

Rozhranie IFE + brána: ref. LV434011

Rozhranie IFE, rozhranie IFE + brána musia byť vždy napájané prúdom 24 V DC.
IFM zoskupené na rozhraní IFE + bráne sú napájané rozhraním IFE + bránou, čo
znamená, že ich nie je potrebné napájať samostatne. Odporúča sa používať
napájací zdroj triedy 2 s max. výstupom 24 V DC, 3 A.

Aktualizácia firmvéru rozhrania IFE a rozhrania IFE + brány:
DB406743

Firmvér sa dá aktualizovať pomocou:
bb FTP
bb zákazníckeho technického nástroja.

Požadované komunikačné moduly ističa

Pripojenie k rozhraniu IFE, rozhraniu IFE + bráne si vyžaduje komunikačný modul
vstavaný do ističa:
bb Compact NS: Komunikačný modul BCM ULP
bb Compact NSX: kábel NSX a/alebo modul BSCM
bb Masterpact NT/NW alebo Compact NS, (pevné, elektricky ovládané):
Komunikačný modul BCM ULP
bb Výsuvný Masterpact NT/NW alebo výsuvny Compact NS: BCM ULP a jeho
príslušný I/O modul.
Všetky konfigurácie pripojenia pre Masterpact NT/NW, Compact NS, vyžadujú kábel
ističa ULP. Izolovaný kábel NSX je povinný v prípade systémového napätia nad
hranicou 480 V AC. Keď sa druhý konektor ULP RJ45 nepoužíva, musí byť osadený
terminačným prvkom ULP (TRV00880).
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Všeobecné charakteristiky
Charakteristiky prostredia
V zhode s normami
Certifikácia
Teplota prostredia
Relatívna vlhkosť
Stupeň znečistenia
Odolnosť voči ohňu

24VDC

ETH1

ETH2

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

Mechanické charakteristiky
Odolnosť voči nárazom
Odolnosť voči sínusoidným vibráciám
A
I

J

Elektrické charakteristiky

B

Odolnosť voči elektromagnetickému
výboju
Odolnosť voči radiačným poliam
Odolnosť voči napäťovým výbojom
Spotreba

K
ETH1

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

ETH2

V súlade s IEC/EN 61000-4-3
10 V/m
V súlade s IEC/EN 61000-4-5
120 mA na vstupe 24 V

Mechanické charakteristiky
IFE

IFE-XX.YY.ZZ (factory set)

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

Modbus-SL

Network Status

T

LV434011

C
D
E
F

R

H

G

Rozmery
Montáž
Hmotnosť
Krytie nainštalovaného I/O modulu
Pripojenia

72 x 105 x 71 mm (2,83 x 4,13 x 2,79 palca)
na DIN lištu
182,5 g
bb Na prednom paneli (montáž na stenu) IP4x
bb Konektory: IP2x
bb Ostatné časti: IP3x
Svorkovnice skrutkového typu

Technické charakteristiky - 24 V DC napájací zdroj
Typ zdroja napájania
Nominálny výkon
Vstupné napätie

Typ s regulovaným spínaním
72 W
100–120 V AC pre jednu fázu
200–500 V AC medzi fázami
Filter PFC
Podľa IEC 61000-3-2
Výstupné napätie
24 V DC
Výstupný prúd napájania
3A
Poznámka: Odporúča sa používať napájací zdroj triedy 2 s max. výstupom 24 V DC, 3 A.

Popis webovej stránky rozhrania IFE a rozhrania IFE + brány:
Monitorovacia webová stránka
Údaje v reálnom čase 67
Záznamník zariadenia

bb
bb

Ovládacia webová stránka
Ovládanie jedného zariadenia

bb

Diagnostická webová stránka
L

A Komunikačný port Ethernet 1 a Ethernet 2.
B 24 V DC svorkovnica napájacieho zdroja.
C Indikátory LED ethernetovej komunikácie:
bb žltá farba: 10 Mb
bb zelená farba: 100 Mb.
D Stavový indikátor LED modulu:
bb nesvieti: nie je pod napätím
bb svieti nazeleno: zariadenie je v prevádzke
bb svieti načerveno: závažná porucha
bb bliká nazeleno: pohotovostný režim
bb bliká načerveno: drobná porucha
bb bliká nazeleno/načerveno: automatický test.
E Stavový indikátor LED siete:
bb nesvieti: nie je pod napätím/nebola pridelená platná IP
adresa
bb svieti nazeleno: aktívne pripojenie, platná IP adresa
bb svieti naoranžovo: predvolená IP adresa
bb svieti načerveno: duplicitná IP adresa
bb bliká nazeleno/načerveno: automatický test.
F Plombovateľný priehľadný kryt.
G Stavový indikátor LED ULP.
H Tlačidlo Test (prístupný uzavretý kryt).
I Uzamykanie.
J Stavový indikátor prenosov v sieti Modbus (len LV434011).
K Označenie názvu zariadenia.
L ULP porty.

LVCATENLX_SK

Štatistiky
Informácie o zariadení
Informácie IMU
Čítanie registrov zariadení
Kontrola komunikácie

bb
bb
bb
bb
bb

Webová stránka údržby
Denník údržby
Počítadlá pre údržbu

bb
bb

Webová stránka konfigurácie
Lokalizácia/názov zariadenia
Ethernetová konfigurácia (duálny port)
Konfigurácia IP
TCP/IP filtrovanie Modbus
Sériový port
Dátum a čas
Konfigurácia e-mailového servera
Alarmy zasielané e-mailom
Zoznam zariadení
Záznamník zariadenia
Export záznamníka zariadenia
Parametre SNMP
Prepojenia na dokumentáciu
Predvoľby
Ovládanie rozšírených služieb
Používateľské kontá
Prístup k webovým stránkam

bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb

43

DB123430

Komponenty Enerlin'X

e
Piktogramy regionálneho schválenia

Acti 9 Smartlink

IEC/EN 61131-2
Zariadenia Acti 9 Smartlink Modbus Slave a Acti 9 Smartlink Ethernet slúžia na
prenos údajov zo zariadení Acti 9 do PLC alebo monitorovacieho systému
prostredníctvom komunikačného systému:
bb Sériová linka Modbus pre zariadenie Acti 9 Smartlink Modbus Slave
bb Modbus Ethernet TCP/IP alebo http pre Acti 9 Smartlink Ethernet.

Funkcie

Softvér Acti 9 Smart Test pre PC

bb Test elektrickej kontinuity
bb Funkčné testovanie zariadení
bb Tlač reportov
bb Tlač zjednodušenej schémy zapojenia
bb Archivácia projektov
bb Kompatibilný so systémami Windows XP,
Windows 7, Windows 8
bb Lokality na prevzatie: webové stránky Schneider
Electric:
vv schneider-electric.com

DB406513

DB405140

DB404502

PB107797-47

Prenos údajov medzi sieťou a zariadeniami Acti 9
bb Ističe, kombinované ističe s prúdovým chráničom, prúdové chrániče:
vv stav otvorenia/uzavretia
vv vypnutie poruchou
vv počet cyklov otvorenia/zatvorenia
vv počet vypnutí poruchou.
bb Stýkače, impulzné relé:
vv ovládanie otvárania
vv ovládanie zatvárania
vv stav otvorenia/uzavretia
vv počet cyklov otvorenia/zatvorenia
vv celková doba prevádzky pri zaťažení (zariadenie zopnuté).
bb Diaľkovo ovládaný istič/Reflex iC60:
vv ovládanie otvárania
vv ovládanie zatvárania
vv stav otvorenia/uzavretia
vv stav aktivácie
vv počet cyklov otvorenia/zatvorenia
vv celková doba prevádzky pri zaťažení
bb Merače výkonu:
vv počet zaznamenaných pulzov
vv nastavenie hodnoty pulzu (napr. kWh)
vv celková zaznamenaná spotreba
vv odhad spotreby energie.
bb Analógové snímače pre Acti 9 Smartlink Ethernet:
vv snímač teploty
vv snímač vlhkosti,
vv detektor CO2,
vv optický detektor
vv ...
Všetky údaje sa ukladajú do pamäte: počet cyklov, spotreba, doba prevádzky,
a uchovajú sa aj v prípade výpadku napájania.
Acti 9 Smartlink dokáže realizovať výmenu údajov aj s ľubovoľným zariadením
vybaveným 24 V DC digitálnymi vstupmi/výstupmi.
Nevyžaduje sa žiadna konfigurácia pripojených zariadení.
Keď sa zariadenie Acti 9 Smartlink zapne, komunikácia sa automaticky nastaví na
komunikačné parametre Modbus Master alebo Ethernet (PLC, ovládacia stanica).

Inštalácia

bb Montáž do rozvádzačov:
vv šírka 24 modulov v jednom rade
vv minimálny rozstup medzi lištami 150 mm.
bb Montáž na
vv DIN lištu, s montážnou súpravou A9XMFA04
vv Linergy FM 80 A, s pribalenými poistnými svorkami
vv Linergy FM 200 A, s montážnou súpravou A9XM2B04.

Test

bb Test komunikácie a zapojenia kabeláže pre pripojené zariadenia je možné
vykonať pomocou softvéru Acti 9 Smart Test.
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Katalógové čísla
Acti 9 Smartlink
Typ

Počet
1
1
1
2

A9XMSB11

1
1
1
1
2

A9XMEA08

1

A9XCATM1

6
6
6

A9XCAS06
A9XCAM06
A9XCAL06

Dlhý: 870 mm

6

A9XCAU06

Konektory

5-kolíkové konektory (Ti24)

12

A9XC2412

Montážna súprava

Na DIN lištu (4 adaptéry)
1
Linergy FM 200 A (4 adaptéry)
1
Uzamykanie pre Linergy FM 80 A (2 svorky) 1

Acti 9 Smartlink Modbus Slave
Súčasť dodávky
Konektor Modbus
Konektor pre 24 V DC napájací zdroj
Poistné svorky na montáž na
Linergy FM 80
Acti 9 Smartlink Ethernet
Súčasť dodávky
Konektor pre 4-bodový analógový výstup
Konektor Modbus
Konektor pre 24 V DC napájací zdroj
Poistné svorky na montáž na
Linergy FM 80

PB113286-68

Acti 9 Smartlink Modbus Slave

Acti 9 Smartlink Ethernet

24V
Q

PB107754-12

DB404941

Príslušenstvo

0V

PB107756-7

A9XCAU06

PB107755-5

I2
I1

Pripojenie káblom USB/Modbus pre test Acti 9 Smartlink
Prefabrikované káble
S 2 konektormi
Krátky: 100 mm
Stredný: 160 mm
Dlhý: 870 mm
S 1 konektorom

Náhradné diely

A9XMFA04
A9XM2B04
A9XMLA02

PB107804-43

Pripojiteľné zariadenia
S rozhraním Ti24
Referencia

Popis

iACT24

Typ

A9C15924

iATL24

A9C15424

iOF+SD24

A9A26897

OF+SD24

A9N26899

RCA

Pozri modul
CA904011
Pozri modul
CA904012

Nízkoúrovňové riadiace a signalizačné príslušenstvo pre
stýkače iCT
Nízkoúrovňové riadiace a signalizačné príslušenstvo pre
stýkače iTL
Nízkoúrovňové signalizačné príslušenstvo pre iC60, iID, ARA,
RCA, iSW-NA
Nízkoúrovňové signalizačné príslušenstvo pre C60, C120, DPN,
RCCB/ID, C60H-DC
Diaľkové ovládanie s rozhraním Ti24

Reflex iC60

Reflex iC60 s rozhraním Ti24

Bez rozhrania Ti24

Meracie zariadenia s pulzným výstupom, napr. IEM2000T
Merače impulzov v súlade s normou IEC 62053-21
24 V DC indikátory, produktový rad Harmony XVL
Záťaže nepresahujúce 100 mA, 24 V DC
Svetlocitlivé spínače: príklad IC2000
Časovače, termostaty, časové spínače, zariadenia na redukciu záťaže
Všetky 24 V DC pomocné kontakty, IEC 61131-2 typ 1

S analógovými výstupmi

Snímače teploty a vlhkosti, s 0-10 V alebo 4-20 mA výstupom
CO2 a optické detektory, s 0-10 V alebo 4-20 mA výstupom

LVCATENLX_SK
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Acti 9 Smartlink (pokr.)

Komponenty Enerlin'X

Všeobecné technické charakteristiky
Zdroj napájania
Nominálny
Maximálny prúd na vstupe
Maximálny nárazový prúd na vstupe

24 V DC ± 20 %
1,5 A
3A

Merač
Kapacita

232 pulzov na vstup

Charakteristiky vstupu
Počet kanálov
Typ vstupu
Maximálna dĺžka kábla
Menovité napätie
Medzné hodnoty napätia
Nominálny prúd
Maximálny prúd
Čas filtrovania

Acti 9 Smartlink Modbus Slave
Acti 9 Smartlink Ethernet

V stave 1
V stave 0

Izolácia
Ochrana pred záporným napätím

11 dvoj-vstupových kanálov
7 dvoj-vstupových kanálov
Prúdový zberač typu 1 IEC 61131-2
500 m
24 V DC
24 V DC ± 20 %
2,5 mA
5 mA
2 ms
2 ms
Bez izolácie medzi kanálmi
Áno

Charakteristiky výstupu
Počet výstupných kanálov
Typ výstupu
Maximálna dĺžka kábla
Menovité napätie
Čas filtrovania

Acti 9 Smartlink Modbus Slave
Acti 9 Smartlink Ethernet

Napätie
Maximálny prúd
V stave 1
V stave 0

Pokles napätia (napätie v stave 1)
Maximálny nárazový prúd na vstupe
Zvodový prúd
Prepäťová ochrana

11
7
24 V DC 0,1 A zdroj prúdu
500 m
24 V DC
100 mA
2 ms
2 ms
1 V max.
500 mA
0,1 mA
33 V DC

Charakteristiky prostredia
Teplota
Tropikalizácia
Odolnosť voči poklesu napätia
Krytie
Stupeň znečistenia
Nadmorská výška
Odolnosť voči vibráciám
Odolnosť voči nárazom
Odolnosť voči elektrostatickému výboju

Prevádzka
Podľa IEC 60068.2.6
Podľa IEC 60068.2.2 7
Podľa IEC 61000-4-2

Odolnosť voči magnetickým poliam
Odolnosť voči prechodným javom

Podľa IEC 61000-4-3
Podľa IEC 61000-4-4

Odolnosť voči rušeniu vysokofrekv. elektromag.
poliami
Odolnosť voči magnetickému poľu pri sieťovej
frekvencii
Odolnosť voči korozívnemu ovzdušiu
Odolnosť voči ohňu

Podľa IEC 61000-4-6

-25 °C ... +60°C (v prípade vertikálnej montáže obmedzená na 50 °C)
-40 °C…+80 °C
Trieda 2 (relatívna vlhkosť 93 % pri 40 °C)
10 ms, trieda 3 podľa IEC 61000-4-29
IP20
3
0 … 2000 m
1 g/± 3,5 mm - 5 Hz až 300 Hz - 10 cyklov
15 g/11 ms
Vzduch: 8 kV
Kontakt: 4 kV
10 V/m - 80 MHz až 3 GHz
1 kV pre vstupy/výstupy a komunikáciu cez Modbus.
2 kV pre 24 DC napájací zdroj - 5 kHz - 100 kHz
10 V od 150 kHz do 80 MHz

Podľa IEC 61000-4-8

30 A/m

Podľa IEC 60721-3-3
Pre diely pod napätím
Pre ostatné diely
Podľa IEC 60068.2.52

Stupeň 3C2 na H2S/SO2/NO2/Cl2
Pri 960 °C 30 s/30 s podľa IEC 60 695-2-10 a IEC 60 695-2-11
Pri 650°C 30 s/30 s podľa IEC 60 695-2-10 a IEC 60 695-2-11
Stupeň 2
V súlade so smernicou RoHS

Test soľným postrekom
Prostredie

Prevádzková
Uskladnenia

Ďalšie charakteristiky
Doba uchovania v pamäti

10 rokov

Prefabrikované káble – charakteristiky
Dielektrický odpor
Minimálny odpor v ťahu
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20 N
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Acti 9 Smartlink Modbus Slave
Charakteristiky spojenia Modbus
Spojenie
Prenos

Prenosová rýchlosť
Prenosové médium

Protokol
Typ zariadenia
Rozsah adries Modbus
Maximálna dĺžka zbernice
Typ konektora zbernice

Modbus, RTU, RS485 sériové pripojenie
9600 baudov ... 19200 baudov, s automatickým prispôsobovaním
Tienený kábel, krútená dvojlinka
Master/Slave
Slave
1 až 99
1000 m
4-kolíkový konektor

Technické charakteristiky zariadenia Acti 9 Smartlink Ethernet
Charakteristiky spojenia Ethernet
Spojenie
Protokol

10/100 MB Ethernet
Modbus TCP server
http (webové stránky)
Statické alebo dynamické (dodáva sa s predvoleným dynamickým
režimom)

Režim adresovania

Charakteristiky brány
Protokol
Počet prvkov Modbus slave
Rozsah adries Modbus

Modbus TCP/IP → Modbus SL
8
1 až 247

Charakteristiky spojenia Modbus Master
Spojenie
Prenos

Prenosová rýchlosť
Prenosové médium

Maximálna dĺžka zbernice
Typ konektora zbernice

Sériové pripojenie Modbus, RTU, RS485
9600 baudov ... 19200 baudov, s automatickým prispôsobovaním
Tienený kábel, krútená dvojlinka
1000 m
4-kolíkový konektor

Charakteristiky analógových vstupov
Počet
Typ
Presnosť merania
Rozlíšenie
Čas odozvy
Izolácia
Zdroj napájania
Typ kábla
Maximálna dĺžka kábla
Ochrana

2
Samostatná konfigurácia pre každý vstup, buď 0-10 V, alebo 4-20 mA
1/100 celej škály
12 bitov
500 ms
Bez izolácie medzi kanálmi
0-24 V DC
Tienený kábel, krútená dvojlinka
30 m
Ochrana pred skratom

DB124330

Rozmery (mm)
359
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22.5

Acti 9 Smartlink Modbus Slave
DB406390

359

42

22.5

Acti 9 Smartlink Ethernet

Hmotnosť (g)
Acti 9 Smartlink
Typ
Acti 9 Smartlink Modbus Slave
Acti 9 Smartlink Ethernet

LVCATENLX_SK

195
180
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Acti 9 Smartlink Ethernet

PB113286-175

Konektor Ti24
7 vstupných/výstupných
kanálov

Chránené na vstupe voči
prepólovaniu napätia
Chránené na výstupe proti
preťaženiu
bb Kolík 1: 0 V
bb Kolík 2: I1 Vstup 1
bb Kolík 3: I2 Vstup 2
bb Kolík 4: Q Výstup
bb Kolík 5: +24 V DC

Konektor pre 24 V DC
napájací zdroj
Chránené voči prepólovaniu
napätia
bb Kolík1: 0 V
bb Kolík2:+24 V DC

Ethernetový konektor

100 base T - RJ45

Signalizácia

bb Signalizácia prevádzky
komunikačného systému a stavu
zariadenia Acti 9 Smartlink Ethernet

Analógový konektor

2 konfigurovateľné vstupné body,
buď 0-10 V alebo 4-20 mA
bb Kolík1: 0 V
bb Kolík2: AI1 Vstup 1
bb Kolík3: AI2 Vstup 2
bb Kolík4: +24 V DC

Konektor sériového
portu
Modbus RS485 (Master)
bb Kolík1: D1 Modbus
bb Kolík2: D0 Modbus
bb Kolík3: tienenie
bb Kolík4: spoločné/0 V

Acti 9 Smartlink Modbus Slave
Konektor Ti24
11 vstupných/výstupných
kanálov
Konektor pre 24 V DC
napájací zdroj

RS485 Modbus (Slave)
bb Kolík 1: D1 Modbus
bb Kolík 2: D0 Modbus
bb Kolík 3: tienenie
bb Kolík 4: spoločné/0 V

Chránené voči prepólovaniu
napätia
bb Kolík1: 0 V
bb Kolík2:+24 V DC

PB107753-175

Chránené na vstupe voči
prepólovaniu napätia
Chránené na výstupe proti
preťaženiu
bb Kolík 1: 0 V
bb Kolík 2: I1 Vstup 1
bb Kolík 3: I2 Vstup 2
bb Kolík 4: Q Výstup
bb Kolík 5: +24 V DC

Konektor sériového
portu

Signalizácia

bb Signalizácia prevádzky
komunikačného systému a stavu
zariadenia Acti 9 Smartlink Modbus
Slave

Otočné prepínače

bb Nastavenie adresy
v sieti Modbus

48

LVCATENLX_SK

LVCATENLX_SK

49

Komunikačné rozhranie IFM
Modbus

Komponenty Enerlin'X

PB103798

Funkcia

Komunikačné rozhranie IFM - Modbus je nevyhnutné na pripojenie zariadenia
Masterpact alebo Compact k sieti Modbus, pokiaľ je tento istič vybavený portom ULP
(Universal Logic Plug). Port je k dispozícii na BCM ULP alebo BSCM module.
IFM sa v systémovej dokumentácii k pripojeniu ULP definuje ako IMU (inteligentná modulárna
jednotka).

Po pripojení Modbus master považuje istič za prvok slave. Jeho elektrické hodnoty,
stav alarmu a signály otvorenia/zatvorenia je možné monitorovať alebo regulovať
pomocou PLC alebo ľubovoľným iným systémom.

Charakteristiky
ULP port

2 zásuvky RJ45, interné paralelné zapojenie.
bb Pripojenie jedného ističa (nakoniec pomocou príslušného I/O modulu).
bb Terminačný prvok linky ULP alebo zobrazovacej jednotky FDM121 sa musí
pripojiť k druhej zásuvke RJ45 ULP.
Zásuvky RJ45 privádzajú prúd 24 V DC zo zásuvky Modbus.
Vstavaná testovacia funkcia určená na kontrolu správnosti pripojenia ističa
a zobrazovacej jednotky FDM121.

Komunikačné rozhranie IFM Modbus.
Ref.: TRV00210.

Port Modbus slave

G-GR-0004686.2

bb Horná zásuvka pre konektor so skrutkovacou svorkou, poskytujúca svorky pre:
vv 24 V DC napájací vstup (0 V, +24 V)
vv Linku Modbus (D1, D2, zem).
bb Bočná zásuvka pre konektor s možnosťou umiestnenia na lištu DIN.
Horná aj bočná zásuvka sú interne paralelne zapojené.
bb Niekoľko IFM je možné skladať na seba za súčasného zdieľania spoločného
napájania a linky Modbus bez individuálneho zapojenia.
bb Na prednej strane:
vv Nastavenia adresy Modbus (1 až 99): 2 otočné spínače
vv Uzamykanie Modbus: povolí alebo zakáže diaľkovo ovládať istič a meniť
parametre IFM.
bb Samonastavovací komunikačný formát (baudová frekvencia, parita).

A

B

C
D

e
F

I

G

 onektor so
A K
skrutkovacou svorkou
Modbus.

e Indikátor LED aktivity
ULP.

 dresové prepínače
B A
Modbus.

G Mechanická zámka.

C LED indikátor prenosov
v rámci siete Modbus.
D Uzamykanie Modbus.
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H

F Tlačidlo Test.
H Konektory ULP RJ45.
I Prepojovacia pomocná
prípojka.
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Katalógové čísla
Komunikačné rozhranie IFM Modbus
Typ
Modul komunikačného rozhrania IFM -Modbus
Zlučovacie príslušenstvo - ak sa použije viac ako
1 IFM modul
Terminačný prvok linky ULP
2-vodičový modul izolovaného opakovača RS 485
(sieť Modbus mimo rozvádzača)

Súprava

Kat. č.

10

TRV00210
TRV00217

-

TRV00880
TRV00211

Technické charakteristiky
Komunikačné rozhranie IFM Modbus

Rozmery
Maximálny počet súčasne zapojených IFM
Krytie
Diel prečnievajúci za kryt
nainštalovaného
Ostatné diely modulu
modulu
Konektory
Prevádzková teplota
Napätie napájacieho
zdroja
Spotreba
Typická
Maximum

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

Certifikácia
CE
UL
CSA

IEC/EN 60947-1
UL 508 - Priemyselné riadiace zariadenia
č.. 142-M1987 - Zariadenia riadenia
procesov
bb CAN/CSA C22.2 č. 0-M91 Všeobecné požiadavky - Kanadský
elektrický kódex, časť
bb CAN/CSA C22.2 č. 14-05 Priemyselné riadiace zariadenia

Zjednodušená inštalácia IFM
DB406745

G-GR-0004690.2

Prepájanie IFM

Príslušenstvo na prepájanie

Max. 12 prepojených IFM

DB406744

Prepojenie rozhrania IFE + brány s IFM

LVCATENLX_SK
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I/O modul

DB416829

Popis

I/O (vstupno/výstupný) modul pre NN istič je súčasťou systému ULP so vstavanými
funkciami a aplikáciami v záujme uspokojenia širokého spektra aplikačných potrieb.
Architektúra systému ULP sa dá zostavovať bez akýchkoľvek obmedzení s použitím
najrôznejších ističov.
I/O modul je v súlade so systémovými špecifikáciami ULP.
Dva I/O moduly sa dajú pripojiť k tej istej sieti ULP.
NN ističe, ktorých funkčnosť môže byť rozšírená pomocou I/O modulu:
bb Masterpact NW
bb Masterpact NT
bb Compact NS1600b-3200
bb Compact NS630b-1600
bb Compact NSX100-630 A.

I/O (vstupno/výstupný) modul a jeho možnosti

I/O modul obsahuje:
bb 6 digitálnych vstupov, ktoré sú samonapájané, buď pre NO a NC suchý kontakt
alebo počítadlo pulzov
bb 3 digitálne výstupy, tvorené bistabilným relé (max. 5 A)
bb 1 analógový vstup pre teplotný snímač Pt100.

I/O modul.
Ref.: LV434063.

Preddefinované aplikácie

Preddefinované aplikácie umožňujú jednoduchým spôsobom zmeniť funkčnosť
IMU:
bb výber aplikácie pomocou otočného spínača na I/O module, ktorým sa definuje
aplikácia s preddefinovaným priradením vstupov a výstupov, ako aj schéma
zapojenia
bb nevyžaduje sa žiadne ďalšie nastavovanie pomocou Zákazníckeho
nastavovacieho nástroja.
Vstupy/výstupy nepriradené k preddefinovaným aplikáciám sú voľné pre ďalšie
používateľom definované aplikácie:
bb stav šasi
bb stav ističa
bb stav šasi a nastavenie údržby znižovania spotreby (ERMS)
bb ovládanie osvetlenia a záťaže
bb vlastné.

4

1

5

Používateľom definované aplikácie sa spracúvajú I/O modulom nad rámec zvolenej
preddefinovanej aplikácie.
Používateľom definované aplikácie sú k dispozícii v závislosti od:
bb zvolenej preddefinovanej aplikácie
bb zdrojov I/O modulu (vstupy a výstupy) nepoužívaných aplikáciou.
Zdroje vyžadované používateľom definovanými aplikáciami sú priradené pomocou
Zákazníckeho nastavovacieho nástroja:
bb ochrana
bb ovládanie
bb energetický manažment
bb monitorovanie.

6

9

7
8

Montáž

I/O modul je zariadenie, ktoré sa montuje na lištu DIN.
DB416828

3
2

DB416828

DB416827

Používateľom definované aplikácie

Otočný spínač výberu aplikácie

Otočný spínač výberu aplikácie slúži na výber preddefinovanej aplikácie.
Má 9 polôh a každá poloha je priradená k preddefinovanovej aplikácii.
Z výroby nastavená poloha spínača je preddefinovaná aplikácia 1.

Nastavenie uzamykacej konzoly

Nastavenie uzamykacej konzoly na prednom paneli I/O modulu umožňuje nastaviť
I/O modul pomocou Zákaznickeho nastavovacieho nástroja.
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DB416862

Všeobecné charakteristiky
Charakteristiky prostredia

I1

C

I2

I3

C

I4

I5

C

V súlade s normami
Certifikácia
Teplota prostredia
Relatívna vlhkosť
Hladina znečistenia
Odolnosť voči ohňu

I6

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

Mechanické charakteristiky
Odolnosť voči nárazom
Odolnosť voči sínusoidovým vibráciám

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

Elektrické charakteristiky
A

Odolnosť voči elektromagnetickému
výboju
Odolnosť voči radiačným poliam
Odolnosť voči napäťovým výbojom
Spotreba

B

I1

24VDC

C

I2

I3

C

I4

I5

C

M

3
2

1

6

APP

9

7
8

I1

AI

I2

L

I3

O1

I4

O2

I5

O3

I6

K

T

J

IO

O2
23

O3
24

33

34

T1

I

13

E
F

LV434063

14

14

23

A1
T2

H

24

33

34

T1

Rozmery
Montáž
Hmotnosť
Krytie nainštalovaného I/O modulu

D

G

O1
13

10 V/m
V súlade s IEC/EN 61000-4-5
165 mA

Fyzické charakteristiky

I6

C
5

4

V súlade s IEC/EN 61000-4-3

T2

Pripojenia

71,7 x 116 x 70,6 mm
Lišta DIN
229,5 g
bb Na prednom paneli (nástenná montáž rozvádzača)
IP4x
bb Súčasti vstupov/výstupov: IP3x
bb Konektory: IP2x
Svorkovnice skrutkového typu

Technické charakteristiky - 24 V DC napájací zdroj
Typ zdroja napájania
Nominálny výkon
Vstupné napätie

Typ s regulovaným spínaním
72 W
100–120 V AC pre jednu fázu
200–500 V AC medzi fázami
Filter PFC
V súlade s IEC 61000-3-2
Výstupné napätie
24 V DC
Výstupný prúd napájania
3A
Poznámka: Odporúča sa používať UL napájaci zdroj alebo napájací zdroj triedy 2 s max.
výstupom 24 V DC, 3 A.

Digitálne vstupy
Typ digitálneho vstupu

Samonapájaný digitálny vstup s prúdovými
obmedzeniami podľa IEC 61131-2 typu 2 (7 mA)
19,8 – 25,2 V DC, 6,1–8,8 mA

Limitné hodnoty na vstupe v stave 1
(uzavretie)
Limitné hodnoty na vstupe v stave 0
0 – 19,8 V DC, 0 mA
(otvorenie)
Maximálna dĺžka kábla
10 m
Poznámka: V prípade dĺžky od 10 m do 300 m je nevyhnutné použiť tienený vinutý kábel.
Tienený kábel je pripojený k vstupno/výstupnému funkčnému uzemneniu I/O modulu.

Digitálne výstupy
1
2

O

N

A 24 V DC svorkovnica napájacieho zdroja.
B Svorkovnica digitálneho vstupu:
6 vstupov, 3 spoločné a 1 tienenie.
C 6 stavových indikátorov LED vstupu.
D Stavový indikátor LED analógového vstupu.
e 3 stavové indikátory LED výstupu.
F Identifikačné označenia vstupno/výstupného aplikačného
modulu.
G Plombovateľný priehľadný kryt.
H Svorkovnica analógového vstupu.
I Svorkovnice digitálneho výstupu.
J Stavový indikátor LED ULP.
K Tlačidlo Test/reset (prístupné pri zavretom kryte).
L Nastavenie uzamykacej konzoly.
M Otočný spínač výberu aplikácie: 1 až 9
N Spínač pre adresovanie vstupov/výstupov (I/O 1 alebo I/O 2).
O Konektory ULP.

LVCATENLX_SK

Typ digitálneho výstupu
Nominálne zaťaženie
Nominálny prenosový prúd
Maximálne prepínacie napätie
Maximálny prepínací prúd
Maximálny prepínací výkon
Minimálne prípustné zaťaženie
Kontaktný odpor
Maximálna prevádzková frekvencia
Ochrana digitálneho výstupného relé
externou poistkou
Maximálna dĺžka kábla

Bistabilné relé
5 A pri 250 V AC
5A
380 V AC, 125 V DC
5A
1250 VA, 150 W
10 mA pri 5 V DC
30 mΩ
bb 18000 operácií/hod. (mechanické)
bb 1800 operácií/hod. (elektrické)
Externá poistka 5 A alebo menej
10 m

Analógové vstupy
Analógový vstup I/O modulu sa dá pripojiť k teplotnému snímaču Pt100
Rozsah
-30 až 200 °C
Presnosť
±2 °C od -30 do 20 °C
±1 °C od 20 do 140 °C
±2 °C od 140 do 200 °C
Obnovovacia frekvencia
5s
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Nástroje pre návrh a monitorovanie

Softvér Electrical Asset Manager

DB406746.eps

Úvod

Electrical Asset Manager je softvérová aplikácia , ktorá používateľovi asistuje pri
správe projektu v rámci fáz návrhu, testovania, uvádzania do prevádzky na mieste
určenia a údržby počas životného cyklu projektu.
Používateľovi umožňuje pripraviť nastavenia zariadení off-line (bez pripojenia
k zariadeniu) a nakonfigurovať po pripojení k zariadeniam.
Poskytuje aj mnoho ďalších funkcií s pridanou hodnotou, ako je bezpečné uloženie
v cloude, správne rozmiestnenie zariadení v rámci rozvádzača, správa hierarchickej
štruktúry inštalácie atď..

Kompatibilné zariadenia (konfigurácia a správa zariadení)
DB406747.eps

Electrical Asset Manager je kompatibilný s nasledujúcimi zariadeniami:
bb Compact NSX100-630 (IEC)
bb Compact NS630b-3200 (IEC)
bb Istič Masterpact NT/NW (IEC a UL)
bb Acti 9 Smartlink.
bb Kompatibilné zariadenia (správa zariadení v rámci projektu)
bb Odpínače (produkty Compact NSX a Masterpact)
bb Zariadenia od tretích strán.

Referencie:
Softvérový balík Electrical Asset Manager môžete prevziať z našej webovej stránky
na adrese www.schneider-electric.com.

DB406748.eps

Charakteristiky

Electrical Asset Manager nahrádza zákaznícke technické nástroje Schneider
Electric, ako sú Remote Setting Utility (RSU) a Remote Control Utility (RCU), pričom
pridáva doplnkové funkcie.

DB406749.eps

Electrical Asset Manager podporuje pripojenie komunikačných zariadení Schneider
Electric za účelom:
bb tvorby projektov vyhľadaním zariadení, výberom zariadení a importom súboru Bill
of Material (BOM),
bb monitorovania stavu ochrany a stavu vstupov/výstupov,
bb načítania informácií (alarmy, merania, parametre),
bb kontroly selektivity medzi dvomi zariadeniami,
bb odovzdávania a preberania konfigurácie alebo nastavení v hromadnom režime
do/z niekoľkých zariadení súčasne,
bb realizácie povelov a uskutočňovania testov,
bb generovania a tlače správy s nastaveniami zariadenia a správy o komunikačnom
teste,
bb správy niekoľkých zariadení s modelom elektrickej a komunikačnej hierarchie,
bb správy projektových dokumentov,
bb kontroly konzistentnosti nastavení v zariadeniach pripojených ku komunikačnej
sieti,
bb porovnania konfiguračných nastavení medzi PC a zariadením (on-line),
bb prevzatia najnovšej verzie firmvéru.
Electrical Asset Manager umožňuje používateľovi po uložení projektu do cloudu
spoločnosti Schneider Electric využiť pokročilé funkcie softvéru.
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DB406750.eps

Funkcie
Off-line režim
Projekt sa dá vytvoriť v off-line režime 2 rôznymi spôsobmi:
bb prostredníctvom importu súboru BOM,
bb prostredníctvom výberu zariadenia.
Používateľ ďalej môže otvoriť existujúci projekt a upraviť jeho nastavenia off-line.
Používateľ môže na zariadeniach projektu vykonať kontrolu krivky selektivity
a kontrolu kompatibility firmvéru.

DB406751.eps

On-line režim
Okrem off-line metód sa projekt dá vytvoriť aj v on-line režime prostredníctvom
vyhľadania zariadenia.
Keď je projekt vytvorený, využívať je možné nasledujúce funkcie (nad rámec funkcií
dostupných v off-line režime):
bb porovnávanie parametrov zariadení s parametrami projektu,
bb načítavanie parametrov z projektu do zariadení a opačne,
bb preberanie firmvéru do zariadenia,
bb monitorovanie merania, údržby, stavu zariadenia a stavu vstupov/výstupov,
bb riadiace funkcie.

DB406753.eps

DB406752.eps

Používateľské rozhranie
Softvér Electrical Asset Manager poskytuje rýchly priamy prístup k projektu
a zariadeniam začleneným do projektu prostredníctvom niekoľkých záložiek.
bb Projekt: slúži na zadanie projektových informácií vrátane údajov zákazníka, referencií
projektu a pridanie dokumentov viažucich sa na projekt.
bb Konfigurácia: slúži na vytvorenie stromovej štruktúry projektovej architektúry;
tabuľkové zobrazenie zariadení pridaných do projektu; nastavenie parametrov
zariadení; prenos nastavení zariadení; vypínacích charakteristík ističov prevzatie
najnovšieho firmvéru; realizáciu komunikačného testu pre všetky zariadenia
a vygenerovanie správy o výsledkoch testu.
bb Monitorovanie: používateľovi umožňuje v reálnom čase monitorovať hodnoty
jednotlivých zariadení prostredníctvom pomocných záložiek s názvom
Monitorovanie, Záznamy a Riadenie.
bb Správy: karta správ vám umožňuje vygenerovať a vytlačiť správu o projektových
nastaveniach. Údaje používateľa a charakteristiky projektu sa vyplnia automaticky
údajmi zadanými na stránke projektu.
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Nástroje pre návrh a monitorovanie

Softvér Acti 9 Smart Test pre PC

Úvod

Softvér Acti 9 Smart Test pre PC slúži na testovanie zariadení Acti 9 Smartlink po
uvedení do prevádzky.
Umožňuje realizovať kompletný test sústav systému Acti 9 Smartlink ešte pred
zahájením používania.

Kompatibilné zariadenia

b Acti 9 Smartlink Ethernet.
b Acti 9 Smartlink Modbus.
b PC s operačným systémom Windows XP SP3, Windows Vista (32 bitový a 64
bitový), Windows 7 (32 bitový a 64 bitový) alebo Windows 8 (32 bitový a 64 bitový).

Účel

b Testovanie siete Ethernet alebo Modbus.
b Test zapojenia komponentov pripojených k systému Acti 9 Smartlink
(ističe, relé…).
b Test funkčnosti komponentov.
b Generovanie správ o výsledkoch testov.
b Vytváranie, ukladanie a obnova konfigurácie systému Acti 9 Smartlink.
b Aktualizácia firmvéru.

Komunikačný test
Test zapojenia

iOF+
SD24

iC60

iATL24

IEM2000T

Reﬂex iC60

iTL

0 - 10
V snímač
alebo 4-20 mA

Funkčný test

Charakteristiky
Kapacita

Počet súčasne testovaných systémov Acti 9 Smartlink v rovnakej sieti Modbus:
b 1 zariadenie Acti 9 Smartlink Ethernet (Modbus master) + 0 až 8 zariadení Acti 9
Smartlink Modbus (slave)
b 1 až 10 zariadení Acti 9 Smartlink Modbus (slave).

Používateľské rozhranie

Na výber je 9 jazykov (čínština, holandčina, angličtina, francúzština, nemčina,
taliančina, portugalčina, ruština, španielčina).

Prevzatie

Softvér a používateľskú príručku môžete bezplatne prevziať na adrese www.
schneider-electric.com.

Požadované prostredia testovania
B
A

A

A Acti 9 Smartlink Ethernet

(Modbus Master).
B Ethernetový kábel
s duálnymi koncovkami
RJ45 1.
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B

A Acti 9 Smartlink Modbus (slave)
B USB-RS 485 krížený kábel pre

Modbus SL
(ref. A9XCATM1)
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Snímky obrazovky
Vytváranie, ukladanie a obnova projektov

Počnúc hlavným prehľadom, výberom funkčných tabuliek, noviniek.

Konfigurácia siete

Je potrebné zadefinovať jednotlivé prvky master a slave.
Acti 9 Smartlink Ethernet (Modbus master): IP adresa, označenie, počet prvkov
slave, port atď.
Acti 9 Smartlink Modbus (Slave): Adresa Modbus, označenie.

Konfigurácia a testovanie systému Acti 9 Smartlink v skratke
Každý kanál systému Acti 9 Smartlink je charakterizovaný na špecifickej karte
označenej číslom kanálu.

A

A

B

B
C
D

C

E
D

F
G

A
B

B
H

E

C
D
E

I
J

F

K

F

G
H
A Stavová ikona komunikácie
B Karty Acti 9 Smartlink
C Verzia firmvéru a sériové číslo
D Adresa Acti 9 Smartlink Modbus
E Nástroje zariadenia
F Zariadenia pripojené ku kanálom zariadení Acti 9 Smartlink
G Tlačidlo resetu konfigurácie
H Stav a hodnoty kanálu

L

G
A Označenie funkcie zariadení
B Odobratie zariadenia
C Typ pripojeného zariadenia
D Hodnota registra vstupu 1

(načítaná hodnota)

E Hodnota registra vstupu 2

(načítaná hodnota)

F Hodnota registra výstupu

(zapísaná hodnota))

G Povoľuje kontrolu správania

jednotlivých zariadení

A Označenie funkcie zariadenia na vstupe 1
B Odobratie zariadenia
C Kalkulačka delta pulzov na vstupe 1
D Pripojené počítadlo na vstupe 1
E Hodnota merača na vstupe 1
F Váha pulzu na vstupe 1

G Označenie funkcie zariadenia na vstupe 2
H Kalkulačka delta pulzov na vstupe 2
I Pripojené počítadlo na vstupe 2
J Hodnota merača na vstupe 2

K Váha pulzu na vstupe 2
L Povoľuje kontrolu správania jednotlivých

zariadení

Správa o výsledkoch testu

Komunikačné a funkčné aspekty každého zariadenia Acti 9 Smartlink je možné
otestovať pomocou softvéru.
Pritom sa automaticky vygeneruje správa, ktorú je možné použiť ako súčasť
projektovej dokumentácie.
Kontrolný test
Pre každý kanál, ktorý sa dá ovládať (t. j. je pripojený k relé), používateľ nechá
softvér vygenerovať signál ZAP. – VYP. adresovaný do výstupu. Výsledok je možné
fyzicky pozorovať a zaznamenať do správy o výsledkoch testu.
Monitorovací test
Pre každý kanál, ktorý je možné monitorovať (t. j. je pripojený k ističu), používateľ na
ističi aktivuje otvorenie/zatvorenie vypnutie poruchou. Výsledok sa zobrazí na
stránke testu a zaznamená do správy o výsledkoch testu.
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Prehľad meračov a príslušenstva
pre funkcie „merania“

Register
komerčných odkazov

Elektromery
Typ

Pulzný výstup

Modbus

Séria

iEM2000T, iEM2010

iME1zr

iEM3110, iEM3210

iEM315x, iEM325x, iEM335x

Multifunkčné merače
Typ

Pulzný výstup

Modbus

Séria

PM5100

ION6200

Alarm Ethernet

PM3000

PM5310

PM800

PM5320

Ističe s integrovaným meraním

Príslušenstvo pre Acti 9 na pripojenie k systému Smartlink

Rad

Typ

Monitorovanie ističov

Monitorovanie akčného člena
a diaľkové ovládanie

Séria

iOF+SD24 OF+SD24

iATL 24

Compact NSX +
Micrologic E

Masterpact +
Micrologic E, P, H

iACT 24

RCA iC60

Kompatibilné počítadlá, multimetre (staré série)
Počítadlá pulzov
ME1Zr, ME3zr, ME4zr, PM9p, PM200p, EN40 P

Multimetre – komunikačný protokol Modbus
PM9c, rad PM500, rad PM700, PM1200, rad EM6400

Ostatné zariadenia
Analógové
snímače

Brány série Modbus/TCP/IP Modbus
EGX100 - EGX300

RTD (Pt100, Pt1000)
4...20 mA snímač
0...10 V snímač
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Register komerčných odkazov

Produkt

Popis

Počet Objednávacie číslo

Rozhrania + brány
Com'X 200 ethernetový energetický
server

EBX200

Rozhranie IFE + brána

LV434011

Acti 9 Smartlink Ethernet

A9XMEA08

Rozhrania
Acti 9 Smartlink Modbus

A9XMSB11

IFM

TRV00210

Rozhranie IFE:

LV434010

Vstupno/výstupný modul
LV434063

I/O modul

Displeje
Ethernetový displejový modul FDM128

LV434128

Displej rozvádzača FDM121

TRV00121

Príslušenstvo pre Com'X200
GPRS modem

EBXA-GPRS

Anténa pre GPRS modem

EBXA-ANT-5M

Wi-Fi USB modem

EBXA-USB-WIFI

Príslušenstvo pre Acti 9 Smartlink
Spojenie káblom USB/Modbus
Predpripravené káble, 2 konektory

pre test zariadenia Acti 9 Smartlink

1

A9XCATM1

Krátke: 100 mm

6

A9XCAS06

Stredný rozmer: 160 mm

6

A9XCAM06

Dlhé: 870 mm

6

A9XCAL06

Dlhé: 870 mm

6

A9XCAU06

Konektory

5-kolíkové konektory (Ti24)

12

Montážna súprava

Lišta DIN (4 nožičky, 4 remienky, 4 adaptéry) 1

Predpripravené káble, 1 konektor

Náhradné diely

A9XC2412
A9XMFA04

Linergy FM 200 A (4 adaptéry)

1

A9XM2B04

Zámka pre Linergy FM 80 A (2 svorky)

1

A9XMLA02

Pripojovacie adaptéry pre komponenty Acti 9
iACT24
iATL24
iOF+SD24
OF+SD24
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Nízkoúrovňové riadiace a signalizačné
príslušenstvo pre stýkače iCT
Nízkoúrovňové riadiace a signalizačné
príslušenstvo pre stýkače iTL
Nízkoúrovňové signalizačné príslušenstvo
pre iC60, iID, ARA, RCA, iSWNA
Nízkoúrovňové signalizačné príslušenstvo
pre C60, C120, DPN, RCCB/ID, C60H-DC

A9C15924
A9C15424
A9A26897
A9N26899
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Testované, overené a zdokumentované architektúry
Inteligentných rozvádzačov (TVD)
Testované v špecializovaných laboratóriách tímom expertov vo všetkých možných

konfiguráciách

Overené úplná funkčná kompatibilita zariadení
Zdokumentované, s používateľskou príručkou, preddefinovanými CAD návrhmi

Schneider Electric
Slovakia s.r.o.

Karadžičova 16
821 08 Bratislava
Tel.: 02 - 4552 4010
Fax.: 02 - 4552 4000

Jesenského 16
010 01 Žilina
Tel.: 041 - 564 3617
Fax.: 041 - 564 3616
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