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PowerLogic Rendszer
Energiamenedzsment, elszámolási mérés és villamos energia minőség felügyelet

Villamos hálózat menedzsment



 

PowerLogic technológia a Schneider Electrictől megvalósítja 
az Ön teljes energiamenedzsment megoldása egy részét. Mint 
a globális energiamenedzsment specialistája, teljes energia, 
épület és folyamatmenedzsmentet kínálunk, amellyel segítjük 
Önt az energiafelhasználása optimalizálásában, a költségei és 
teljesítményei javításában, a kényelme és biztonsága 
növelésében valamint szünetmentes szolgáltats szállításában, 
miközben felelősséggel gondoskodunk a földünk jövőjéről. 
A szakértő szolgáltatásaink segítik Önt az 
energiafelhasználása auditálásában és az energia akcióterve 
felépítésében. A teljesítménytényező javításától kezdve, a 
felharmonikusok szűrésén és a frekvenciaváltókon keresztül, 
a HVAC és világításvezérlésig komplett energiahatékonysági 
technológiát biztosítunk. 

Schneider Electric hisz benne, hogy minden üzlet képes a 

produktivitás növelésére, miközben kevesebb fogyasztás 

mellett 10-30%-os energiafelhasználás megtakarítás érhető el. 

Az energia-megtakarítás csökkenti a költségeket és a 

szennyezést, ehhez viszont szükség van eszközökre, hogy 

felfedhessünk minden lehetőséget, elkerülhessük a 

kockázatokat, folyamatokat indíthassunk epirosmények 

elérése érdekében és ellenőrizhessük, hogy sikerült-e elérni 

a kitűzött célokat. Schneider Electric rendelkezik ezekkel az 

eszközökkel, a világ legfejlettebb intelligens energia 

technológia rendszerével: PowerLogic

A PowerLogic mérők és szoftverek sorozata segít minden 

energiaféle menedzselésében a nap minden 

másodpercében. A PowerLogic rendszer lehetővé teszi az 

érdekelteknek az elnök-vezérigazgatótól a létesítmény- és 

energiafelelősökig, hogy gyorsan reagálhassanak potenciális 

problémákra és menedzselhessék energiáikat pénzügyi és 

környezetvédelmi kérdésekben. 

A PowerLogic technológia kulcs teljesítmény mutatókat (KPI) 

és analitikai megoldásokat szolgáltat, amellyel stratégiai 

egyensúlyt tud teremteni a kibocsátás, hatékonyság, 

megbízhatóság és a költségek között.

PowerLogic Rendszer…  
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Betekintés az energiafelhasználásba és a felügyeletbe 
a PowerLogic™ rendszerrel
PowerLogic energia- és teljesítménymenedzsment rendszer

Energiabetekintés = energiafelügyelet

A PowerLogic megoldások segítik az energia termelőket és felhasználókat világszerte, hogy a legjobbat hozzák ki energiájukból. A PowerLogic 

megoldások révén lehetővé válik az üzleti versenyképesség növelése, mivel teljesen áttekinthetővé és érthetővé válik a szervezet egyedülálló 

energiatérképe. A PowerLogic technológia olyan eszközöket ad a felhasználó kezébe, amellyel javítani lehet az energiahatékonyságot, 

csökkenteni lehet a működési költségeket, növelni lehet a produktivitást és az energiarendszer megbízhatóságát. A PowerLogic rendszer részeit 

képző mérési készülékek, kommunikációs hardverek és továbbfejlesztett analitikus szoftverek intelligens felületként kötik össze a különböző 

energiaféleségeket. Felügyeli a kulcs energiapontokat és bemeneti adatokat a nap 24 órájában, majd feldolgozza és előállítja azokat időben 

megfelelő információvá mindenkinek, akinek szüksége van rá.

Ipar

Kritikus
infrastruktúra

Utilities

Épületek

Szolgáltatók

Intelligens

villamos energia

és teljesítmény

minőségmérők

PowerLogic 

szoftver

A PowerLogic rendszer előnyei

A PowerLogic megoldások a világ legnagyobb és legfejlettebb energiamenedzsment termékei. 

Világszerte szervezetek ezrei választják a PowerLogic rendszert, annak legfontosabb előnyei miatt: 

 b Gyors és számszerűsíthető beruházási megtérülés az alacsony költséggel járó üzemeltetésen és funkcionalitáson keresztül, amely 

többszörösen megtérülő pénzügyi befektetést hoz.

 b Átfogó moduláris, skálázható alkotóelemek, amelyek lehetővé teszik a megfizethető rendszerbővítést az igények és a rendelkezésre álló 

források tükrében.

 b Elejétől a végéig tartó együttműködő-képesség a zökkenőmentes üzleti, könyvelési, BAS és SCADA alkalmazások integrációjához.

 b Kompatibilis, egymást jól kiegészítő, egy gyártótól származó komplett sorozat, Schneider Electric energia és automatizációs megoldás.

 b Támogatás a számos globális mérés pontossági, valamint villamos energia és teljesítmény minőség felügyeleti szabványhoz.

• energiaelőállító állomások 

• energiaátviteli állomások 

• energiaelosztó állomások

• bérlők

• karbantartás

• HVAC

• folyamatok

• helyi előállítás 

• energiaelosztás

• szerverek

• szerverleágazások 

áramkörei

• UPS – szünetmentes 

tápegység
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Élvonalbeli technológia a profitabilitás növelése érdekében

A PowerLogic technológia átalakítja a komplex dinamikus adatokat időszerű és könnyedén érthető információvá úgy, hogy kormányzó szerepet 

tölt be az energia előállítását és elosztását végző szolgáltató oldal és a megbízható és költséges energiafelhasználást megvalósító felhasználói 

oldal között. Az üzleti élet fel tudja használni ezt az erőteljes eszközt arra, hogy javítsa a taktikai lépéseit és a stratégiai döntéshozatalát. 

Az egyszerű létesítménytől a teljes vállalatig, a PowerLogic mérők felügyelik a kulcselosztási pontokat a nap 24 órájában. Akár generátorok-

ból, alállomásokból, betáplálásokból, leágazásokból, terhelésekből vagy 3. féltől származó készülékekből áll a rendszer a PowerLogic 

technológia megfigyel, eltárol és riportot készít minden valósidejű feltételről és hisztorikus teljesítményadatról. Az intuitív web alapú felület 

minden érdekelt számára elérhetőséget nyújt az adatokhoz, valamint továbbfejlesztett analitikus jelentésekhez, riasztásokhoz és vezérlőka-

pacitásokhoz. Átfogó energiamenedzsment programot nyújt a teljesítmények megfigyelésével és azzal, hogy képessé teszi Önt a hatékony 

döntéshozatalra.

ELŐÁLLÍTÁSELŐÁLLÍTÁS FELHASZNÁLÁSFELHASZNÁLÁS
Energiaelérhetőség és 
megbízhatóság

 b  A villamos energia minőségi 

jellemzők érvényesítése az 

energiaszerződés értelmében

 b  Az energiacsökkentő berendezések 

megbízható működésének 

ellenőrzése

 b  Energiaproblémák válaszidejének 

javítása

 b  A meglévő infrastruktúra 

kapacitásainak jobb kihasználása a 

túlméretezés elkerülése

 b  Proaktív szervizelés az élettartam 

megnövelése érdekében

Energiahatékonyság és 
költségcsökkentés

 b Mérési hatékonyság, lehetőségek 

feltárása és a megtakarítások 

ellenőrzése

 b Üvegházhatású gázok 

kibocsátásának menedzselése

 b Energiaköltség allokációja 

részlegekre vagy folyamatokra

 b Csúcsfelhasználások egyengetése 

és teljesítménytényező feljavítás

 b Terheléscsökkentési programok 

(pl. igény szerinti előállítás)

 b Tárgyalási pozíciók erősítése 

energiakereskedői díjakról

 b Számlázási ellentmondások 

beazonosítása, alszámlák kiállítása 

bérlők felé 

Energiaelérhetőség  
és megbízhatóság

 b  Az átviteli és elosztási hálózat 

megbízhatósága

 b  Fokozott alállomási 

automatizáció

 b  A létező infrastruktúra 

maximális kihasználása 

Elszámolási mérés és 
villamos energia 
minőségi jellemzők

 b  Mérési pontosság maximalizálása 

minden átadási ponton

 b  Megfelelés az új villamos energia 

minőségi szabványoknak 

 b  A villamos energia minőségi 

problémák forrásának analizálása és 

elszigetelése

Betekintés az energiafelhasználásba és a felügyeletbe 
a PowerLogic™ rendszerrel (folytatás)

Alkalmazások

Energia elérhetőség 

és megbízhatóság

Elszámolási mérés 

és villamos energia 

minőségi jellemzők

Teljesítmény 

elérhetőség és 

megbízhatóság

Energiahatékonyság

és költség-

csökkentés
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Ipar

A finanszírozástól a tervezésig, a PowerLogic technológia energiaintelligenciát és 

beavatkozási képességet ad az ipar professzionális résztvevőinek, hogy stratégiai 

döntéseiket megfelelő alapokon hozzák meg, valamint létrehozzanak optimális 

energetikai gyakorlatokat. Segít az üzemeltetési költségek csökkentésében és 

abban, hogy megfeleljen az újabb és újabb kibocsátási szabványoknak anélkül, 

hogy kompromisszumokat hozna a termelési beosztás vagy minőség területén. A 

PowerLogic technológia az energiaelosztás, épület és biztonsági rendszer 

fontosabb pontjait megfigyeli. A vállalati szintű szoftver pedig segíti Önt abban, 

hogy maximalizálja a meglévő energiaféleségek felhasználását, növelje az 

energiahatékonyságot és elkerülhesse a meddőteljesítmények miatti büntetéseket. 

Használja a rendszert a láthatatlan energiaproblémák felfedésére, amelyek 

csökkentik termékei élettartamát vagy leállásokat okoznak.

Piaci szegmensek 

Épületek

Épületüzemeltető menedzserek képessé válnak az energiafelhasználás és a 

szervízelési költségek csökkentésre anélkül, hogy bérlők, alkalmazottak, tanulók, 

betegek vagy vásárlók kényeleme vagy produktivitása csökkenne. A PowerLogic 

rendszer megfigyeli minden szolgáltató és készülék körülményeit és vállalati szintű 

szoftverrel segíti Önt a villamos megbízhatóság növelésének analízisében. 

Előrevetítheti energiaigényét, optimalizálhatja a több-telephelyes szerződéseit és 

pontosan allokálhatja vagy alszámlázhatja költségeit. Kulcs teljesítménymutatók 

(KPI) segítik megtalálni és fenntartani az energiamegtakarításokat, csökkentik a 

kibocsátást és a „zöld” épületek szabványmegfelelést, így növelheti az 

eszközértéket és megtarthatják bérlőiket vagy újakat vonzhatnak.

• költségallokáció

• beszerzés optimalizáció

• teljesítménytényező javítás

• mérés és ellenőrzés

• infrastruktúra optimalizáció

• villamosenergia-minőség 

analizálása

• bérlői alszámlázás

• költségallokáció

• energiahatékonyság / 

telephelyek összehasonlítása 

(benchmarking)

• beszerzés optimalizáció

• energia elérhetősége

• igény szerinti előállítás / 

terheléscsökkentés
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Kritikus infrastruktúra

PowerLogic technológia segít abban, hogy a folyamatos és biztonságos 

energiaellátás gazdaságos legyen. Akármilyen adatokat kezel is, a 

kommunikációs, szállítmányozási vagy környezeti szolgáltatásokban, az 

energiához köthető leállások kockázatának minimalizálása és a költségek 

alacsonyan tartása mindig prioritást élvez. A PowerLogic megoldások megfigyelik 

az összes energia és hűtő/fűtő rendszert és pontosan felügyelik azok 

energiafelhasználását. A vállalati szintű szoftver pedig betekintést nyújt 

diagnosztikákba és mérőszámokba, hogy segítse Önt a biztonsági rendszerek 

megbízhatóságának ellenőrzésében, továbbá, hogy maximalizálhassa a meglévő 

kapacitások felhasználását, hogy ne kelljen újakat kiépíteni. Növelheti 

energiahatákonyságát és erősítheti az energia beszerzési pozícióit még több 

telephely esetén is.

Szolgáltatók
A ma energiapiaca sokkal komplexebb, mint eddig valaha. Akár előállít, átvisz vagy 

eloszt villamos energiát, több érdekeltnek és több ponton kell megosztott 

hozzáférést biztosítania az időszerű energia adatokhoz és folyamatosan javítania 

kell az energia elérhetőségén, miközben csökkentenie kell az áringadozást és 

figyelemmel kell kísérnie az emelkedő igényeket és átviteli felhalmozódásokat. A 

PowerLogic energiainformációs rendszer segíti Önt abban, hogy ezeknek a 

kihívásoknak megfeleljen:

 b Minden fontosabb átadási pont mérése a lehető legnagyobb pontossággal.

 b A felhasználóknak szállított villamos energia minőségi jellemzőinek javítása.

 b A hálózat és készülékek megbízhatóságának és hatékonyságának biztosítása.

A továbbfejlesztett energia és teljesítmény hálózatanalizátor rendszerektől a vállalati 

szintű analitikus szoftverekig a PowerLogic megoldások olyan, üzleti szempontból 

kritikus információkat szolgáltatnak, amelyeket a hagyományos mérő- és a SCADA 

rendszerek nem tudnak. Energia intelligenciát és felügyeletet biztosítanak ahhoz, 

hogy megfigyelhesse a teljesítményt, a kritikus feltételekről információk birtokában 

maradhasson és képessé váljon stratégiai döntések meghozatalára. A PowerLogic 

rendszer segít a megbízhatóság növelésében, a források felhasználásának 

maximalizálásában és a szolgáltatások javításában.

• infrastruktúra optimalizáció

• villamos energia minőségi 

megfelelés analizálása

• riasztás és eseménynaplózás

• energiahatékonyság

• költségallokáció

• beszerzés optimalizáció

• elszámolási mérés

• villamos energia elérhetősége és megbízhatósága

Piaci szegmensek (folytatás)
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Áramváltók Táblaműszerek

TI Név iAMP / iVLT AMP / VLT
áramváltó Funkció ampermérő, voltmérő ampermérő, voltmérő 

Beépítés
b  21 – 35 mm átmérőjű szigetelt kábelre 

húzható áramváltó

b  gyűjtősínre húzható áramváltó

b  kábelcsatlakozás

Alkalmazás
Mérések
Mérések I / U I / U

Energiahatékonyság és 
költségek

Alszámlázás és 
költségallokáció

Lekötés és terhelés 
menedzsment

Számla analízis

Energiaelérhetőség és 
megbízhatóság
Megfelelés felügyelet

Feszültségletörések és 
túllendülések, tranziensek

Felharmonikusok

Elszámolási mérés
Elszámolási mérés

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők
b  az áramváltó áttétele: 40/5 – 6000/5

b  pontosság: 0,5 – 3 osztály

b  legnagyobb névleges üzemi feszültség: 

720 V AC

b  trópusi klímaálló kivitelben kapható

b  dupla szekunder kimenettel rendelkező 

kivitelben kapható

Mérési pontosság 1,5-es pontossági 
osztály

± 0,5 % ± 1 digit 1,5-es pontossági osztály

Beépítés DIN-sínre szerelhető 
4 x 18 mm-es modul

DIN-sínre szerelhető 
2 x 18 mm-es modul

süllyesztett beépítés
72 x 72 mm
96 x 96 mm

Feszültségmérés VLT: 500 V AC-ig 
közvetlenül vagy külső 
feszültségváltóval

VLT : 600 V AC-ig 
közvetlenül vagy külső 
feszültségváltóval

VLT: 500 V AC-ig közvetlenül 
vagy külső feszültségváltóval

Árammérés AMP: 30 A-ig 
közvetlenül vagy külső 
áramváltóval

AMP: 10 A-ig 
közvetlenül vagy külső 
áramváltóval

AMP: 
külső áramváltóval 

Kommunikációs portok

Bemenetek/Kimenetek

Memóriakapacitás

18. oldal 28. oldal 29. oldal 30. oldal

Termékkiválasztási útmutató A PowerLogic sorozat 
áttekintése
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Fogyasztásmérők

iFRE iCH / iCI iEM2000 iME1 iEM3000
frekvenciamérő üzemóra-számláló

impulzusszámláló
fogyasztásmérő

F óra/impulzus E

± 0,5 % ± 1 digit 0,5S - 1-es pontossági osztály

DIN-sínre szerelhető
2 x 18 mm-es modul

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

DIN-sínre szerelhető 
1,2 vagy 5 x 18 mm modul

400 V AC közvetlenül 400 V AC közvetlenül

40 - 63 A közvetlenül vagy 
külső áramváltóval

29. oldal 34. oldal 38. oldal 42. oldal

Termékkiválasztási útmutató A PowerLogic sorozat 
áttekintése (folytatás)
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A PowerLogic sorozat 
áttekintése (folytatás)

Termékkiválasztási útmutató

Több áramkörös 
mérés 

Költséghatékony teljesítménymérők Fejlett 
teljesítménymérők

Név BCPM PM1000 / 
PM1200

ION6200 PM3000 PM5100/5300/5500

Funkció Áramköri leágazások tömeges 
mérése

IEC 61036 szabvány szerint 
1-es pontossági osztály

teljesítménymérő teljesítménymérő

0,5S-es pontossági 
osztály

MSZ EN 60687

teljesítménymérő

MSZ EN 61557-12 
PMD/S-/K55/0,5

teljesítménymérő

MSZ EN 61557-12 PMD/SD 
vagy SS/K55/0,5 PMD/SD 
vagy SS/K55/0,2 
(csak PM5500)

Alkalmazás
Mérések
Mérések I, U, F, P, Q, S, PF, E

(teljesítmény- és áram 
lekötés)

I, U, F, P, Q, S, PF, E
(teljesítmény- és 
áram lekötés)

I, U, F, P, Q, S, PF, E 
(teljesítmény- és 
áram lekötés)

I, U, F, P, Q, S, PF, E
(teljesítmény- és 
maximum lekötés)

I, U, F, P, Q, S, PF, E, THD,
Min/Max, I/O, riasztás
(teljesítmény- és áram lekötés)

Energiahatékonyság és költségek
Alszámlázás és költségallokáció

Lekötés és terhelés menedzsment

Számla analízis

Energia elérhetőség és megbízhatóság
Felharmonikusok

Feszültségletörések és 
túllendülések, tranziensek

Megfelelés felügyelet

Elszámolási mérés
Elszámolási mérés

Műszaki jellemzők
Mérési pontosság 1-es pontossági osztály (fő-

áramkör hatásos fogyasztás)
1-es pontossági 
osztály (hatásos 
fogyasztás)

0.5S-es pontossági 
osztály

0,5S-es pontossági 
osztály (hatásos 
fogyasztás)

0,5S pontossági osztály 
(hatásos fogyasztás)0,2S 
pontossági osztály (PM55xx 
esetén)

Beépítés Szerelőlapon vagy szerkény-
ben

süllyesztett kivitel 
96 x 96 mm

süllyesztett kivitel
106,7 x 106,7 mm

DIN-sínre szerelhető 
4 x v18 mm modul

süllyesztett kivitel és DIN-sínre 
szerelhető
96 x 96 mm

Feszültségmérés 90 – 277 V fázis-nullavezető 
feszültség bemenetek

480 V AC L-L / 277 V 
AC L-N

60-400 V AC L-N 450 V AC közvetlen 
vagy külső 
feszültségváltóval 

20 V L-N / 35 V L-L to
277 V L-N /480 V L-L
/600 V L-L (PM55xx)

Árammérés Áramváltó szalagok áramköri 
leágazások tömeges mérésé-
hez és külső áramváltó a fő-
áramkör méréséhez

külső áramváltóval külső áramváltóval külső áramváltóval külső áramváltóval

Kommunikációs portok 1 a főáramkörhöz 1 (csak PM1200) 1 1 2

Bemenetek/Kimenetek 0 / O 2 1 / O 4 I/O6 I/O (PM55xx)

Memóriakapacitás 256 kB1,1 MB (PM55xx)

54. oldal 60. oldal 66. oldal 74. oldal 90. oldal
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Felsőkategóriás hálózatanalizátorok

PM810 PM820/
PM850

PM870 ION7330/7350 ION7550 ION7650 ION8800
A B C

teljesítménymérő és alapvető hálózatanalizátor

MSZ EN 61557-12 

PMD/SD/K70/0.5

PMD/SS/K70/0.5

teljesítménymérő és alapvető 
hálózatanalizátor

MSZ EN 61557-12

PMD/SD/K70/0.5

PMD/SS/K70/0.5

hálózatanalizátor

MSZ EN 62052-11

MSZ EN 62053-22/23 0,2S 
pontossági osztály

MSZ EN 61000-4-30

hálózatanalizátor

MSZ EN 62052-11

MSZ EN 62053-22/23 0,2S pontossági 
osztály

MSZ EN 61000-4-30

I, U, F, P, Q, S, PF, E, THD, Min/Max, felharmo-
nikus, riasztás, I/O (I,U aszimmetria, lekötés, 
óra/kal (PM810 PM810LOG kiegészítővel))

I, U, F, P, Q, S, PF, E, THD, 
felharmonikus riasztás, I/O,
Teljesítmény- és áram lekötés

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

w/PM810LOG

letörés/
túllendülés 

csak PM850

PM850 only

0,5S - 0,2S pontossági osztály
(hatásos fogyasztás)

0,5S-es pontossági osztály 0,2S pontossági osztály
(hatásos fogyasztás)

0,2S pontossági osztály
(hatásos fogyasztás)

süllyesztett kivitel és DIN-sínre szerelhető
96 x 96 mm

Süllyeszthető kivitel és 
DIN-sínre szerelhető
96 mm x 96 mm 
TRAN 60 x 100 x 164.5 mm

DIN 192
standard kivágás
(186 x 186 mm)

DIN 43862 rack

600 V AC L-L / 
347 V AC L-N

600 V AC L-L / 
347 V AC L-N

600 V AC L-L / 
347 V AC L-N

50-347 VAC L-N 3P (87-600 L-L)
50-300 VAC L-N 3P (100-600 L-L)

57-347 V L-N AC vagy 
100-600 V L-L AC

57-288 V L-N AC vagy 
99-500 V L-L AC

külső 
áramváltóval

külső 
áramváltóval

külső 
áramváltóval

külső 
áramváltóval

külső 
áramváltóval

külső áramváltóval külső áramváltóval

3 3 3 3 3 5 5

18 I/O 18 I/O 18 I/O 8 I/O 8 I/O akár 32 I/O akár 16 I/O

80 kByte 
PM810 LOG-al

80 / 800 kByte 800 kByte 300 kByte 300 kByte akár 10 MB akár 10 MB

98. oldal 112. oldal 120. oldal 130. oldal

Termékkiválasztási útmutató A PowerLogic sorozat 
áttekintése (folytatás)
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A PowerLogic sorozat 
áttekintése (folytatás)

Termékkiválasztási útmutató

Kommunikáció Felügyeleti szoftverek

Név COM’X 200 EGX300 ION7550RTU Power Monitoring 
Expert

PowerScada Expert

Funkció GPRS-el bővített 
Ethernet átjáró

Integrált Ethernet 
szerver

Ethernet szerver + 
fedélzeti I/O

Teljesítmény felügyelet Hálózati védelem és 
felügyelet

Tulajdonságok
RS485 / Ethernet átjáró

Támogatott készülék EM3000 sorozat, 
iEM3000 sorozat, 
PM800 sorozat, 
ION6200, ION7300, 
Acti 9 Smartlink, 
Masterpact, 
PM5000 sorozat, 
Comapact NSX, 
iEM1, iEM2000, 
iEM3000, PM3000 
sorozat

PM9, minden 
PM700, PM800
sorozat, 
minden CM3000,
CM4000 sorozat,
ION8800, ION8600,
ION7550/7650,
Sepam,Micrologic,
Compact NSX, 
minden iEM sorozat, 
minden PM3200 
sorozat, PM5000

ION8800, ION8600,
ION7550/7650,
ION6200, Modbus
készülékek

ION8800, ION8600,
ION7550/7650,
PM800 sorozat,
ION7300 sorozat,
PM710, PM750,
ION6200, PM5000,
minden CM3000, 
CM4000 sorozat, BCPM,
Sepam, Micrologic,
Compact NSX, 
Twido moduláris PLC

Sepam sorozat 40
Micrologic 5.0P
Micrologic 6.0P
PM800 sorozat
BCPM/BCM42
CM4000 sorozat

Webszerver standard 
HTML oldalakkal

Webszerver testre szabható 
HTML oldalakkal

Valósidejű adatok

Hisztorikus adatok Multifunkciós 
exportálási 
lehetőségek

Automatikus jelentéskészítés 

Riasztás és eseménynapló

Hullámalak megjelenítés

Animált felhasználói grafikák

Felhasználói riportok kézi/
automatikus készítése

Műszaki jellemzők 
Ethernet portok
Modbus TCP/IP protokoll

10/100 Base 
TX port

10/100 Base 
TX port

10/100 Base 
TX port

RS485 (kétvezetékes / 
négyvezetékes) portok

1 1 1

A közvetlenül beköthető 
készülékek száma 

32 64 64

RS232 konfigurációs portok 1 1

Egyéb GPRS, WiFi, 
Ethernet

Alapszintű felügyelet 
a beépített 
webszervernek 
köszönhetően

modem port
I/O ( 24 I/30 O max)

Beépítés DIN-sínre 
szerelhető

DIN-sínre szerelhető DIN 192 kivágás 
(186 x 186 mm)

142. oldal 144. oldal 148. oldal 162. oldal 168. oldal
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Termékkiválasztási útmutató Általános szoftverinformációk

A szoftver a helyszíni üzemeltetés kiszolgáló eszköze. 

Egy létesítmény működése hasonló egy élő szervezet 

működéséhez. A villamosenergia-rendszer 

üzemeltetője a rendszer működését befolyásoló 

változásokat nem tudja irányítani, de meg kell 

győződnie arról, hogy a létesítményhez eljut a 

működéséhez szükséges villamos energia. Az 

orvoshoz hasonlóan a villamos energiarendszer 

üzemeltetőjének megelőző intézkedéseket kell 

eszközölnie, a bekövetkező zavarokat ki kell vizsgálnia 

és ki kell javítania. A cél a létesítmény folyamatos 

üzemének fenntartása másodlagos hatások 

bekövetkezése nélkül. A szoftver lehetővé teszi az 

üzemeltető számára a villamosenergia-rendszerben 

bekövetkező zavarok okának kivizsgálását.

Napjainkban egyre több készülék rendelkezik Kommunikációs lehetőséggel.

A rendelkezésre álló mérési adatok száma szintén növekszik, ezért igény van olyan 

eszközre, amely ezt az adatmennyiséget megfelelő módon kezelni képes.

A szoftver elsődleges célja, hogy a bonyolult létesítmények kezelését 

leegyszerűsítse oly módon, hogy az ember által üzemeltethető legyen:

 b a létesítmény és annak működésének érthetővé tétele

 b a villamos energia jelenléte érzékelhető és látható legyen.

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

A mért adatok csoportosítása és használata
A mért adatok egy részét a felhasználás előtt rendszerezni kell, fel kell dolgozni vagy 

speciális eszközzel ki kell egészíteni.

A készülék beállítása
Egy egyszerű készülék beállítása a homloklapján található kezelőszervekkel 

végezhető el.

Fejlett funkciókkal rendelkező készülékek esetében a helyi beállítás gyakran 

körülményes és egyes funkciókra vonatkozóan nem is hajtható végre.

A szoftver jelentős mértékben megkönnyíti a készülék beállítását. 

Automatikus feladatok
A szoftver képes automatikus feladatok végrehajtására, amelyeket indíthat:

b a dátum

b az esemény

b a riasztás

A feladatok vonatkozhatnak készülékekre (nyugtázás, egyedi funkció indítása) vagy 

a rendszer üzemeltetőjére (e-mail küldése stb.).

Kézi vezérlés
A felügyeleti szoftverrel lehetőség van a készülékek kézi vezérlésére (pl. egy 

megszakító be- vagy kikapcsolása).

Egyes vezérlési/felügyeleti funkciókat (a villamos elosztási rendszer automatikus 

működtetése) a PowerLogic rendszerbe integrált PLC-k hajthatnak végre.

Hozzáférés a weben keresztül
Az információkat a felhasználó számára át kell alakítani majd ezt követően 

számukra hozzáférhetővé kell tenni. A szoftver az átalakítást a felhasználói riportok 

létrehozása útján végzi. Ezek a riportok egy PC-re telepített szabványos 

webböngésző segítségével hozzáférhetők.

Szoftver és felépítés
A szoftvernek ki kell elégítenie a változatos igényeket:

 b egy- vagy több felhasználós üzemmód

 b adatok rendszerezése a felhasználói igényeknek megfelelően

 b alkalmazhatóság a különböző helyszíni topológiák esetén

 b adatforgalom más rendszerekkel

 b stb.

A követelményekből látható, hogy egy termék nem elegendő; egy szoftvercsaládra 

van szükség.

P
E

8
6
1
9
4
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Rendelési számok jegyzéke

Rend.sz. Megnevezés Oldal

15100
15125 CMV voltmérő választókapcsoló, DIN-sínre 33

15126 CMA ampermérő választókapcsoló, DIN-sínre 33

15200
15201 VLT digitális voltmérő, DIN-sínre 29

15202 AMP közvetlen csatlakozású digitális 
ampermérő, DIN-sínre

29

15208 FRE digitális frekvenciamérő, DIN-sínre 29

15209 AMP áramváltóhoz csatlakoztatható digitális 
ampermérő, DIN-sínre

29

15400
15440 CH üzemóra-számláló, DIN-sínre (230 V AC) 34

15443 CI impulzusszámláló, DIN-sínre 35

15600
15607 CH üzemóra-számláló, 48 x 48 (24 V AC) 34

15608 CH üzemóra-számláló, 48 x 48 (230 V AC) 34

15609 CH üzemóra-számláló, 48 x 48 (12–36 V DC) 34

16000
16003 AMP analóg ampermérő, 72 x 72, motoros 

leágazásokhoz (műszerskála nélkül szállítva)
30

16004 AMP analóg ampermérő, 72 x 72, normál 
leágazásokhoz (műszerskála nélkül szállítva)

30

16005 VLT analóg voltmérő, 72 x 72 30

16006 Műszerskála, 0-30-90 A, AMP 16003-hoz 30

16007 Műszerskála, 0-75-225 A, AMP 16003-hoz 30

16008 Műszerskála, 0-200-600 A, az AMP 16003-hoz 30

16009 Műszerskála, 0-50 A, AMP 16004-hez 30

16010 Műszerskála, 0-100 A, AMP 16004-hez 30

16011 Műszerskála, 0-200 A, AMP 16004-hez 30

16012 Műszerskála, 0-400 A, AMP 16004-hez 30

16013 Műszerskála, 0-600 A, AMP 16004-hez 30

16014 Műszerskála, 0-1000 A, AMP 16004-hez 30

16015 Műszerskála, 0-1250 A, AMP 16004-hez 30

16016 Műszerskála, 0-1500 A, AMP 16004-hez 30

16017 CMA ampermérő választókapcsoló, 48 x 48 32

16018 CMV voltmérő választókapcsoló, 48 x 48 32

16019 Műszerskála, 0-2000 A, AMP 16004-hez 30

16029 AMP közvetlen csatlakozású analóg ampermérő, 
DIN-sínre

28

16030 AMP áramváltóhoz csatlakoztatható analóg 
ampermérő leágazásokhoz (műszerskála nélkül 
szállítva) , DIN-sínre

28

16031 Műszerskála, 0-5 A, AMP 16030-hez 28

16032 Műszerskála, 0-50 A, AMP 16030-hez 28

16033 Műszerskála, 0-75 A, AMP 16030-hez 28

16034 Műszerskála, 0-100 A, AMP 16030-hez 28

16035 Műszerskála, 0-150 A, AMP 16030-hez 28

16036 Műszerskála, 0-200 A, AMP 16030-hez 28

16037 Műszerskála, 0-250 A, AMP 16030-hez 28

16038 Műszerskála, 0-300 A, AMP 16030-hez 28

16039 Műszerskála, 0-400 A, AMP 16030-hez 28

16040 Műszerskála, 0-500 A, AMP 16030-hez 28

16041 Műszerskála, 0-600 A, AMP 16030-hez 28

16042 Műszerskála, 0-800 A, AMP 16030-hez 28

16043 Műszerskála, 0-1000 A, AMP 16030-hez 28

16044 Műszerskála, 0-1500 A, AMP 16030-hez 28

16045 Műszerskála, 0-2000 A, AMP 16030-hez 28

16060 VLT analóg voltmérő (0-300 V), DIN-sínre 28

16061 VLT analóg voltmérő (0-500 V), DIN-sínre 28

16073 AMP analóg ampermérő, 96 x 96, motoros 
leágazásokhoz (műszerskála nélkül szállítva) 

31

Rend.sz. Megnevezés Oldal

16074 AMP analóg ampermérő, 96 x 96, normál 
leágazásokhoz (műszerskála nélkül szállítva)

31

16075 VLT analóg voltmérő, 96 x 96 31

16076 Műszerskála, 0-30-90 A, AMP 16073-hoz 31

16077 Műszerskála, 0-75-225 A, AMP 16073-hoz 31

16078 Műszerskála, 0-200-600 A, az AMP 16073-hoz 31

16079 Műszerskála, 0-50 A, AMP 16074-hez 31

16080 Műszerskála, 0-100 A, AMP 16074-hez 31

16081 Műszerskála, 0-200 A, AMP 16074-hez 31

16082 Műszerskála, 0-400 A, AMP 16074-hez 31

16083 Műszerskála, 0-600 A, AMP 16074-hez 31

16084 Műszerskála, 0-1000 A, AMP 16074-hez 31

16085 Műszerskála, 0-1250 A, AMP 16074-hez 31

16086 Műszerskála, 0-1500 A, AMP 16074-hez 31

16087 Műszerskála, 0-2000 A, AMP 16074-hez 31

16088 Műszerskála, 0-2500 A, AMP 16074-hez 31

16089 Műszerskála, 0-3000 A, AMP 16074-hez 31

16090 Műszerskála, 0-4000 A, AMP 16074-hez 31

16091 Műszerskála, 0-5000 A, AMP 16074-hez 31

16092 Műszerskála, 0-6000 A, AMP 16074-hez 31

A
A9MEM2000T 40A fogyasztásmérő impulzus kimenettel, 

képernyő nélkül
38

A9MEM2000 iEM2010 MID-es 1 fázisú fogyasztásmérő 40A 
kijelzővel

38

A9MEM2010 iEM2010 MID-es 1 fázisú fogyasztásmérő 40A 
kijelzővel és impulzuskimenettel

38

A9M17065 ME1 1P digitális fogyasztásmérő 38

A9M17066 ME1z 1P digitális fogyasztásmérő 38

A9M17067 ME1zr 1P digitális fogyasztásmérő 38

A9MEM3100 iEM3100 alapszintű fogyasztásmérő 42

A9MEM3110 iEM3110 fogyasztásmérő impulzuskimenettel 42

A9MEM3115 iEM3115 többtarifás fogyasztásmérő 42

A9MEM3135 Digitális fogyasztásmérő,3F,63A,M-Bus,MID

A9MEM3150 iEM3150 fogyasztás-és villamos paraméter mérő 
plusz RS485 kommunikációs port

42

A9MEM3155 iEM3155 fejlett többtarifás fogyasztás-és 
villamos paraméter mérő plusz RS485 
kommunikációs port

42

A9MEM3165 Digitális fogyasztásmérő,3F,63A,Bacnet,MID 42

A9MEM3175 Digitális fogyasztásmérő,3F,63A,Lon,MID 42

A9MEM3200 iEM3200 alapszintű fogyasztásmérő 42

A9MEM3210 iEM3210 fogyasztásmérő impulzuskimenettel 42

A9MEM3215 iEM3215 többtarifás fogyasztásmérő 42

A9MEM3235 Digitális fogyasztásmérő,3F,áramv,M-Bus,MID

A9MEM3250 iEM3250 fogyasztás-és villamos paraméter mérő 
plusz RS485 kommunikációs port

42

A9MEM3255 iEM3255 fejlett többtarifás fogyasztás-és 
villamos paraméter mérő plusz RS485 
kommunikációs port

42

A9MEM3265 Digitális fogyasztásmérő,3F,áramv,Bacnet,MID 42

A9MEM3275 Digitális fogyasztásmérő,3F,áramv,Lon,MID 42

B
BCPMA084S 84 áramkör BCPM 3/4" áramváltó távolság- 

továbbfejlesztett
54

BCPMA184S 85 áramkör BCPM 1" áramváltó távolság- 
továbbfejlesztett

54

BCPMA042S 42 áramkör BCPM 3/4" áramváltó távolság- 
továbbfejlesztett

54

BCPMA142S 43 áramkör BCPM 1" áramváltó távolság- 
továbbfejlesztett

54

BCPMB084S 84 áramkör BCPM 3/4" áramváltó távolság- 
közepes

54
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Rendelési számok jegyzéke 
(folytatás)

Rend.sz. Megnevezés Oldal

BCPMB184S 85 áramkör BCPM 1" áramváltó távolság- 
közepes

54

BCPMB042S 42 áramkör BCPM 3/4" áramváltó távolság- 
közepes

54

BCPMB142S 43 áramkör BCPM 1" áramváltó távolság- 
közepes

54

BCPMC084S 84 áramkör BCPM 3/4" áramváltó távolság- alap 54

BCPMC184S 85 áramkör BCPM 1" áramváltó távolság- alap 54

BCPMC042S 42 áramkör BCPM 3/4" áramváltó távolság- alap 54

BCPMC142S 43 áramkör BCPM 1" áramváltó távolság- alap 54

BCPMSCA30S 30 áramkör BCPM A tulajdonságcsomag 
áramkör bontható áramváltó

54

BCPMSCA42S 42 áramkör BCPM A tulajdonságcsomag 
áramkör bontható áramváltó

54

BCPMSCA60S 60 áramkör BCPM A tulajdonságcsomag 
áramkör bontható áramváltó

54

BCPMSCA84S 84 áramkör BCPM A tulajdonságcsomag 
áramkör bontható áramváltó

54

BCPMSCB30S 30 áramkör BCPM B tulajdonságcsomag 
áramkör bontható áramváltó

54

BCPMSCB42S 42 áramkör BCPM B tulajdonságcsomag 
áramkör bontható áramváltó

54

BCPMSCB60S 60 áramkör BCPM B tulajdonságcsomag 
áramkör bontható áramváltó

54

BCPMSCB84S 84 áramkör BCPM B tulajdonságcsomag 
áramkör bontható áramváltó

54

BCPMSCC30S 30 áramkör BCPM C tulajdonságcsomag 
áramkör bontható áramváltó

54

BCPMSCC42S 42 áramkör BCPM C tulajdonságcsomag 
áramkör bontható áramváltó

54

BCPMSCC60S 60 áramkör BCPM C tulajdonságcsomag 
áramkör bontható áramváltó

54

BCPMSCC84S 84 áramkör BCPM C tulajdonságcsomag 
áramkör bontható áramváltó

54

C
CAB4 PM/CM <-> képernyőcsatlakozó-kábel (1,25 m) 100

CAB12 PM/CM <-> képernyőcsatlakozó-kábel (3,65 m) 100

CAB30 PM/CM <-> képernyőcsatlakozó-kábel (9,14 m) 100

E
EBX200 Com'X 200 Energiaszerver, Ethernet adatgyűjtő 142

EBXA-ANT-5M Külső GPRS antenna, jelerősítő 142

EBXA-GPRS GPRS modem SIM kártya nélkül 142

EBXA-USB-WiFi Wi-Fi USB pendrive, Com X'200-hoz utólag 
csatlakoztatható Wi-Fi

142

EGX100MG EGX100 Ethernet átjáró 144

EGX300 EGX300 Ethernet szerver 146

I
IE7CENCZZNPEZZ Mérnöki licensz PME 7.2 rendszerhez (tartalmaz 

egy webes hozzáférést is)
166

IE7CWNCZZNPEZZ Web kliens PME 7.2 rendszerhez, 
felhasználónként egy

166

IE7CZNCZZSPEZZ Korlátlan mérnök és web kliens engedély PME 
7.2 rendszerhez

166

IE7DENCZZNPEZZ Belépő szintű készülék licensz PME 7.2 
rendszerhez

166

IE7DMNCZZNPEZZ Közepes szintű készülék licensz PME 7.2 
rendszerhez

166

IE7DSNCZZNPEZZ Magas szintű készülék licensz PME 7.2 
rendszerhez

166

IE7DZNCZZSPEZZ Korlátlan készülék licensz PME 7.2 rendszerhez 166

IE7SONCZZSPEZZ OPC DA Szerver PME 7.2 rendszerhez 166

IE7SPNCZZSPEZZ StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 
elsődleges szerver (alapszoftver + DVD + mérnök 
licensz)

166

IE7SQLCZSNPEZZ Microsoft SQL Server 2012 Standard adatbazis 166

IE7SSNCZZSPEZZ Másodlagos szerver PME 7.2 rendszerhez 166

Rend.sz. Megnevezés Oldal

M
M6200 ION6200 Teljesítménymérő 66

M7330 ION7330 Stand Alone Fejlett Teljesítménymérő 112

M7350 ION7350 Stand Alone Alapvető Hálóztanalizátor 112

M7550 ION7550 hálózatanalizátor 120

M7650 ION7650 hálózatanalizátor 120

M8800A ION8800A hálózatanalizátor 130

M8800B ION8800B hálózatanalizátor 130

M8800C ION8800C hálózatanalizátor 130

METSEPM1000 PM1000 teljesítménymérő 60

METSEPM1200 PM1000 teljesítménymérő kommunikációval 60

METSEPM3200 PM3200 Teljesítménymérő In, U, V, PQS, E, PF, 
Hz Min/Max

74

METSEPM3210 PM3210 Teljestménymérő + Impulzus kimenet 74

METSEPM3250 PM3250 Teljesítménymérő + RS485 - Modbus 
kommunikáció

74

METSEPM3255 PM3255 Teljsítménymérő +Modbus + Digitális 
Ki-, Bemenet, Programozható memória

74

METSEPM5100 PM5100 Teljesítménymérő, min/max napló, DO 
(kWh), 100-415 V AC

90

METSEPM5110 PM5110 Teljesítménymérő, RS 485 (Modbus), min/
max napló, riasztások, DO (kWh), 100-415 V AC

90

METSEPM5111 PM5111 Teljesítménymérő, MID, RS 485 
(Modbus), min/max napló, riasztások, DO (kWh), 
100-415 V AC

90

METSEPM5310 PM5310 Teljesítménymérő, RS 485 (Modbus), 
memória, 2DI / 2DO, riasztások, 100-415 V AC

90

METSEPM5330 PM5330 Teljesítménymérő, RS 485 (Modbus), 
memória, 2DI / 2DO / 2 Relé kimenet, riasztások, 
100-415 V AC

90

METSEPM5331 PM5331 Teljesítménymérő, MID, RS 485 
(Modbus), memória, 2DI / 2DO / 2 Relé kimenet, 
riasztások, 100-415 V AC

90

METSEPM5320 PM5320 Teljesítménymérő,Ethernet, memória, 
2DI / 2DO, riasztások, 100-415 V AC

90

METSEPM5340 PM5340 Teljesítménymérő, Ethernet, memória, 2DI 
/ 2DO / 2 Relé kimenet, riasztások, 100-415 V AC

90

METSEPM5341 PM5341 Teljesítménymérő, Ethernet, memória, 2DI 
/ 2DO / 2 Relé kimenet, riasztások, 100-415 V AC

90

METSEPM5560 PM5560 Teljesítménymérő, Modbus és Ethernet, 
memória, 4 DI / 2 DO, riasztások, 100-480 V AC

90

METSEPM5561 PM5561 Teljesítménymérő, MID, Modbus és 
Ethernet, memória, 4 DI / 2 DO, riasztások, 
100-480 V AC

90

METSEPM5563 PM5563 Teljesítménymérő, kijelző nélkül (DIN), 
Modbus és Ethernet, memória, 4 DI / 2 DO, 
riasztások, 100-480 V AC

90

M (Áramváltó)
METSECT5CC004 TI áramváltó 40/5A (O21) klímaálló szigetelt 

kábelhez (CC)
20

METSECT5CC005 TI áramváltó 50/5A (O21) klíma álló szigetelt 
kábelhez (CC)

20

METSECT5CC006 TI áramváltó 60/5A (O21) klíma álló szigetelt 
kábelhez (CC)

20

METSECT5CC008 TI áramváltó 75/5A (O21) klíma álló szigetelt 
kábelhez (CC)

20

METSECT5CC010 TI áramváltó 100/5A (O21) klíma álló szigetelt 
kábelhez (CC)

20

METSECT5CC013 TI áramváltó 125/5A (O21) klíma álló szigetelt 
kábelhez (CC)

20

METSECT5CC015 TI áramváltó 150/5A (O21) klíma álló szigetelt 
kábelhez (CC)

20

METSECT5CC020 TI áramváltó 200/5A (O21) klíma álló szigetelt 
kábelhez (CC)

20

METSECT5CC025 TI áramváltó 250/5A (O21) klíma álló szigetelt 
kábelhez (CC)

20

METSECT5COVER Plombálható fedél TI áramváltóhoz 20



16

Rendelési számok jegyzéke 
(folytatás)

Rend.sz. Megnevezés Oldal

METSECT5CYL1 Aluminium betétcső átmérő 12,5 mm TI 
áramváltóhoz

20

METSECT5CYL2 Aluminium betétcső átmérő 8,5 mm TI 
áramváltóhoz

20

METSECT5DA020 TI áramváltó 200/5A (32x65) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DA)

22

METSECT5DA025 TI áramváltó 250/5A (32x65) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DA)

22

METSECT5DA030 TI áramváltó 300/5A (32x65) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DA)

22

METSECT5DA040 TI áramváltó 400/5A (32x65) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DA)

22

METSECT5DA050 TI áramváltó 500/5A (32x65) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DA)

22

METSECT5DA060 TI áramváltó 600/5A (32x65) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DA)

22

METSECT5DA080 TI áramváltó 800/5A (32x65) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DA)

22

METSECT5DA100 TI áramváltó 1000/5A (32x65) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DA)

22

METSECT5DA125 TI áramváltó 1250/5A (32x65) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DA)

22

METSECT5DA150 TI áramváltó 1500/5A (32x65) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DA)

22

METSECT5DB100 TI áramváltó 1000/5A (38x127) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DB)

22

METSECT5DB125 TI áramváltó 1250/5A (38x127) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DB)

22

METSECT5DB150 TI áramváltó 1500/5A (38x127) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DB)

22

METSECT5DB200 TI áramváltó 2000/5A (38x127) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DB)

22

METSECT5DB250 TI áramváltó 2500/5A (38x127) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DB)

22

METSECT5DB300 TI áramváltó 3000/5A (38x127) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DB)

22

METSECT5DC200 TI áramváltó 2000/5A (52x127) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DC)

22

METSECT5DC250 TI áramváltó 2500/5A (52x127) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DC)

22

METSECT5DC300 TI áramváltó 3000/5A (52x127) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DC)

22

METSECT5DC400 TI áramváltó 4000/5A (52x127) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DC)

22

METSECT5DD100 TI áramváltó 1000/5A (34x84) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DD)

22

METSECT5DD125 TI áramváltó 1250/5A (34x84) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DD)

22

METSECT5DD150 TI áramváltó 1500/5A (34x84) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DD)

22

METSECT5DE100 TI áramváltó 1000/5A (54x102) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DE)

22

METSECT5DE125 TI áramváltó 1250/5A (54x102) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DE)

22

METSECT5DE150 TI áramváltó 1500/5A (54x102) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DE)

22

METSECT5DE200 TI áramváltó 2000/5A (54x102) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DE)

22

METSECT5DH125 TI áramváltó 1250/5A (38x102) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DH)

22

METSECT5DH150 TI áramváltó 1500/5A (38x102) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DH)

22

METSECT5DH200 TI áramváltó 2000/5A (38x102) klíma álló, 
gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DH)

22

METSECT5MA015 TI áramváltó 150/5A klíma álló, (O27) kábelhez 
vagy (10x32 és 15x25) gyűjtősínhez (MA)

20

METSECT5MA020 TI áramváltó 200/5A klíma álló, (O27) kábelhez 
vagy (10x32 és 15x25) gyűjtősínhez (MA)

20

METSECT5MA025 TI áramváltó 250/5A klíma álló, (O27) kábelhez 
vagy (10x32 és 15x25) gyűjtősínhez (MA)

20

Rend.sz. Megnevezés Oldal

METSECT5MA030 TI áramváltó 300/5A klíma álló, (O27) kábelhez 
vagy (10x32 és 15x25) gyűjtősínhez (MA)

20

METSECT5MA040 TI áramváltó 400/5A klíma álló, (O27) kábelhez 
vagy (10x32 és 15x25) gyűjtősínhez (MA)

20

METSECT5MB025 TI áramváltó 250/5A klíma álló, (O26) kábelhez 
vagy (12x50 és 15x32) gyűjtősínhez (MB)

20

METSECT5MB030 TI áramváltó 300/5A klíma álló, (O26) kábelhez 
vagy (12x50 és 15x32) gyűjtősínhez (MB)

20

METSECT5MB040 TI áramváltó 400/5A klíma álló, (O26) kábelhez 
vagy (12x50 és 15x32) gyűjtősínhez (MB)

20

METSECT5MC025 TI áramváltó 250/5A klíma álló, (O32) kábelhez 
vagy (10x40 és 20x32 és 25x25) gyűjtősínhez (MC)

20

METSECT5MC030 TI áramváltó 300/5A klíma álló, (O32) kábelhez 
vagy (10x40 és 20x32 és 25x25) gyűjtősínhez (MC)

20

METSECT5MC040 TI áramváltó 400/5A klíma álló, (O32) kábelhez 
vagy (10x40 és 20x32 és 25x25) gyűjtősínhez (MC)

20

METSECT5MC050 TI áramváltó 500/5A klíma álló, (O32) kábelhez 
vagy (10x40 és 20x32 és 25x25) gyűjtősínhez (MC)

20

METSECT5MC060 TI áramváltó 600/5A klíma álló, (O32) kábelhez 
vagy (10x40 és 20x32 és 25x25) gyűjtősínhez (MC)

20

METSECT5MC080 TI áramváltó 800/5A klíma álló, (O32) kábelhez 
vagy (10x40 és 20x32 és 25x25) gyűjtősínhez (MC)

20

METSECT5MD050 TI áramváltó 500/5A klíma álló, (O40) kábelhez 
vagy (12x50 és 20x50) gyűjtősínhez (MD)

20

METSECT5MD060 TI áramváltó 600/5A klíma álló, (O40) kábelhez 
vagy (12x50 és 20x50) gyűjtősínhez (MD)

20

METSECT5MD080 TI áramváltó 800/5A klíma álló, (O40) kábelhez 
vagy (12x50 és 20x50) gyűjtősínhez (MD)

20

METSECT5ME015 TI áramváltó 150/5A klíma álló, (O22) kábelhez 
vagy (10x30 és 11x25 és 12x20) gyűjtősínhez (ME)

20

METSECT5ME020 TI áramváltó 200/5A klíma álló, (O22) kábelhez 
vagy (10x30 és 11x25 és 12x20) gyűjtősínhez (ME)

20

METSECT5ME025 TI áramváltó 250/5A klíma álló, (O22) kábelhez 
vagy (10x30 és 11x25 és 12x20) gyűjtősínhez (ME)

20

METSECT5ME030 TI áramváltó 300/5A klíma álló, (O22) kábelhez 
vagy (10x30 és 11x25 és 12x20) gyűjtősínhez (ME)

20

METSECT5ME040 TI áramváltó 400/5A klíma álló, (O22) kábelhez 
vagy (10x30 és 11x25 és 12x20) gyűjtősínhez (ME)

20

METSECT5ME050 TI áramváltó 500/5A klíma álló, (O22) kábelhez 
vagy (10x30 és 11x25 és 12x20) gyűjtősínhez (ME)

20

METSECT5ME060 TI áramváltó 600/5A klíma álló, (O22) kábelhez 
vagy (10x30 és 11x25 és 12x20) gyűjtősínhez (ME)

20

METSECT5MF025 TI áramváltó 250/5A klíma álló, (O35) kábelhez 
vagy (10x40) gyűjtősínhez (MF)

20

METSECT5MF030 TI áramváltó 300/5A klíma álló, (O35) kábelhez 
vagy (10x40) gyűjtősínhez (MF)

20

METSECT5MF040 TI áramváltó 400/5A klíma álló, (O35) kábelhez 
vagy (10x40) gyűjtősínhez (MF)

20

METSECT5MF050 TI áramváltó 500/5A klíma álló, (O35) kábelhez 
vagy (10x40) gyűjtősínhez (MF)

20

METSECT5VF050 TI áramváltó 500/5A klíma álló, (11x64 és 31x51) 
függőleges gyűjtősínhez (VF)

22

METSECT5VF060 TI áramváltó 600/5A klíma álló, (11x64 és 31x51) 
függőleges gyűjtősínhez (VF)

22

METSECT5VV500 TI áramváltó 5000/5A klíma álló, (55x165) 
függőleges gyűjtősínhez (VV)

22

METSECT5VV600 TI áramváltó 6000/5A klíma álló, (55x165) 
függőleges gyűjtősínhez (VV)

22

O
OPTICAL-PROBE Optikai kommunikációs interfész 134

P
PLS109922 PowerLogic SCADA doboz DVD-vel és USB 

kulccsal
172

PLS109912 PowerLogic SCADA doboz DVD-vel és 
párhuzamos kulccsal

172

PLS109921 PowerLogic SCADA további extra USB kulccsal 172

PLS109911 PowerLogic SCADA további extra párhuzamos 
kulccsal

172

PLS101110 PowerLogic SCADA 75 szerverlicensz 172
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Rendelési számok jegyzéke 
(folytatás)

Rend.sz. Megnevezés Oldal

PLS101111 PowerLogic SCADA 150 szerverlicensz 172

PLS101112 PowerLogic SCADA 500 szerverlicensz 172

PLS101113 PowerLogic SCADA 1500 szerverlicensz 172

PLS101114 PowerLogic SCADA 5000 szerverlicensz 172

PLS101115 PowerLogic SCADA 15000 szerverlicensz 172

PLS101199 PowerLogic SCADA korlátlan szerverlicensz 172

PLS102010 PowerLogic SCADA 75 vezérlő klienslicensz 172

PLS102011 PowerLogic SCADA 150 vezérlő klienslicensz 172

PLS102012 PowerLogic SCADA 500 vezérlő klienslicensz 172

PLS102013 PowerLogic SCADA 1500 vezérlő klienslicensz 172

PLS102014 PowerLogic SCADA 5000 vezérlő klienslicensz 172

PLS102015 PowerLogic SCADA 15000 vezérlő klienslicensz 172

PLS102099 PowerLogic SCADA korlátlan vezérlő 
klienslicensz

172

PLS102088 PowerLogic SCADA Redundáns (CC változó 
licensz)

172

PLS102210 PowerLogic SCADA 75 Webvezérlő licensz 172

PLS102211 PowerLogic SCADA 150 Webvezérlő licensz 172

PLS102212 PowerLogic SCADA 500 Webvezérlő licensz 172

PLS102213 PowerLogic SCADA 1500 Webvezérlő licensz 172

PLS102214 PowerLogic SCADA 5000 Webvezérlő licensz 172

PLS102215 PowerLogic SCADA 15000 Webvezérlő licensz 172

PLS102299 PowerLogic SCADA korlátlan webvezérlő licensz 172

PLS102288 PowerLogic SCADA Redundáns (CC változó 
licensz)

172

PLS103099 PowerLogic SCADA Csak kliens számára 
megtekinthető licensz

172

PLS103088 PowerLogic SCADA Redundáns (VOC változó 
licensz)

172

PLS103299 PowerLogic SCADA Webnézet csak kliens 
számára megtekinthető licensz

172

PLS103288 PowerLogic SCADA Redundáns: WVOC (változó 
licensz)

172

PLS101110-11 PowerLogic SCADA 75-150 Szerverlicensz bővítése 172

PLS101111-12 PowerLogic SCADA 150-500 Szerverlicensz 

bővítése

172

PLS101112-13 PowerLogic SCADA 500-1500 Szerverlicensz 

bővítése

172

PLS101113-14 PowerLogic SCADA  1500-5000 Szerverlicensz 

bővítése

172

PLS101114-15 PowerLogic SCADA  5000-15000 Szerverlicensz 

bővítése

172

PLS101115-99 PowerLogic SCADA  15000 korlátlan szerverlicensz 

bővítése

172

PLS102010-11 PowerLogic SCADA  75-150 Vezérlési licensz 

bővítése

172

PLS102011-12 PowerLogic SCADA  150-500 Vezérlési licensz 

bővítése

172

PLS102012-13 PowerLogic SCADA  500-1500 Vezérlési licensz 

bővítése

172

PLS102013-14 PowerLogic SCADA  1500-5000 Vezérlési licensz 

bővítése

172

PLS102014-15 PowerLogic SCADA  5000-15000 Vezérlési licensz 

bővítése

172

PLS102015-99 PowerLogic SCADA  korlátlan vezérlési licensz 

bővítése

172

PM750HWKIT Set of connectors replacement (PM750  only) 82

PM700MG PM700 teljesítménymérő 82

PM700PMG PM700P teljesítménymérő 82

PM710MG PM710 teljesítménymérő 82

PM750MG PM750 teljesítménymérő 82

PM810LOG Választható naplózási modul PM810-hez 100

PM810MG PM810 teljesítménymérő integrált kijelzővel 99

PM810RDMG Mérő és távoli kijelző készlet 99

PM810UMG PM810 teljesítménymérő kijelző nélkül 99

PM820MG PM820 teljesítménymérő integrált kijelzővel 99

Rend.sz. Megnevezés Oldal

PM820RDMG Mérő és távoli kijelző készlet 99

PM820UMG PM820 teljesítménymérő kijelző nélkül 99

PM850MG PM850 teljesítménymérő integrált kijelzővel 99

PM850RDMG Mérő és távoli kijelző készlet 99

PM850UMG PM850 teljesítménymérő kijelző nélkül 99

PM870MG PM870 teljesítménymérő integrált kijelzővel 99

PM870RDMG Mérő és távoli kijelző készlet 99

PM870UMG PM870 teljesítménymérő kijelző nélkül 99

PM8ECC PM8ECC modul PM800 sorozathoz 100

PM8M22 PM8M22 modul PM800 sorozathoz 100

PM8M2222 PM8M2222 modul PM800 sorozathoz 100

PM8M26 PM8M26 modul PM800 sorozathoz 100

PM8RDA Csak távoli kijelző adapter 99

PM8RDMG Távoli kijelző és adapter 3,55 m kábellel 99

PM870MG PM870 teljesítménymérő integrált kijelzővel 99

PM870RDMG Mérő és távoli kijelző készlet 99

PM870UMG PM870 teljesítménymérő kijelző nélkül 99

R
RJ11EXT RJ11 bővítőkészlet az RJ11 aljzat homloklapra 

szereléséhez
100
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Áramváltók TI áramváltók 

Az X/5 A áttételű áramváltó szekunder körében 0–5 A nagyságú áram folyik, amely

egyenesen arányos a primer oldalon folyó áramerősséggel. Kétféle kialakításban áll

rendelkezésre:

Így jól alkalmazhatóak mérőeszközökkel kombinálva:

 b ampermérőkkel

 b fogyasztásmérőkkel

 b teljesítménymérőkkel 

 b vezérlőrelékkel

 b hálózatanalizátorokkal

Áramváltó kiválasztása - a vezeték tulajdonságaival 
kapcsolatos szempontok
A választás során figyelembe kell venni a vezeték profilját és a primer áramkör 

maximális áramerősségét.

Áramváltó átmenő primer körrel
Vezeték típusa Kábel Vegyes: sínek illetve kábelek Függőleges vagy vízszintes sínek  Vízszintes sínek

Javasolt 
áramváltó és 
beszerelés

D
B

4
1
5
9
8
6
.e

p
s

D
B

4
1
5
9
2

0
.e

p
s

D
B

4
1
5
9
8

8
.e

p
s

D
B

4
1
5
9
8
9
.e

p
s

D
B

4
1
5
9
2
1
.e

p
s

D
B

4
1
5
9
8
7
.e

p
s

Névl. árame. (A) 40 - 250 150 - 800 200 - 4000 500 - 600 5000 - 6000

Áramváltó
belső profilja

C típus M típus D típus (1) V típus

MA
  

MB
  

MC

VF VV
MD

  

ME
  

MF

(1) Két szekunder csatlakozóval (párhuzamos belső kábelezés - csak egy szekunder tekercselés) 
könnyebb kábel-hozzáférés érdekében. Figyelem: egyszerre csak egy szekunder tekercselést 
szabad használni

Speciális beszerelés: henger használatával
Ha a vezeték vagy az áramváltó függőleges  elhelyezése nem lehetséges, akkor az 

áramváltó megfelelő elhelyezését egy henger alakú fém távtartóval biztosítják. 

Csavarral és anyával kerül rögzítésre.

Csavaros és anyás primer csatlakozású áramváltó
(példa: henger használata sínnel ill. kábellel
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0
0
5
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16550 (réz) METSECT5CYL1 (aluminium)

Ip Is
Primer ák. Szekunder

ák.N

Ph

Mérő-
eszközök

Terh.

D
B

4
1
6
1
8
6
-H

U
N

.e
p

s

Áramváltók alkalmazásának ábrája

                                Fontos figyelmeztetés!

 b  A mérőeszközzel összekötött áramváltó szekunder 
áramkörét tilos megszakítani, mialatt a primer kör 
feszültség alatt van.

 b  Mielőtt a szekunder áramkörön bármilyen feladatot 
végezne, az áramváltó szekunder kapcsait rövidre 
kell zárni.



 19

Áramváltók TI áramváltók

Áramváltók kiválasztása - Villamos szempontok az 
Ip/5 A-nál

 b Azt javasoljuk, hogy a legmagasabb mért áramerősségnél (In) éppen csak 

nagyobb áttételt alkalmazza.

Példa: 

In = 1103 A; a választandó áttétel = 1250/5.

 b Alacsonyabb névleges áramerősségnél:

40/5-től 75/5-ig, digitális eszközöket magában foglaló alkalmazásnál nagyobb 

névleges áramerősséget javaslunk, pl. 100/5.

Ennek az az oka, hogy az alacsonyabb névleges áramerősségű eszközök esetén a 

pontosság rosszabb, így pl. egy 40 A-es mérés pontosabb lesz 100/5 áramváltóval 

mint egy 40/5 áramváltóval.Direkt mérés lehetőségét is érdemes meggondolni 

(iEM3100 63A-ig, iEM3300 125A-ig).

 b A motorindító berendezések speciális esete:

a motorindítási áram méréséhez Ip = Id/2 primer áramú áramváltót válasszon 

(Id = a motorindítási áram).

A mérési megoldás megerősítése pontossági 
osztályozás szerint
Az áramváltó megfelelő alkalmazásának érdekében a pontossági osztályt is 

figyelembe kell venni. A pontossági osztályt a tervezők illetve a mérőkészülék 

korlátai határozzák meg. A mérési kör összes leadott teljesítménye (mérőeszköz + 

kábelek) ne legyen nagyobb az áramváltóra megadott határértéknél. Ezek a 

határértékek különböző osztályokra érvényesek. A követelményeknek való 

megfelelés érdekében szükség esetén másik kábelt, áramváltót, illetve mérőeszközt 

kell kiválasztani.

Rézkábel 
keresztm. 
(mm2)

Teljesítmény 
méterenként 
20 °C-on

Schneider 
elektromos eszköz

Bemenet 
fogyasztása (VA)

Áramerősség-mérő
72 x 72 / 96 x 96

1.1

Analóg ampermérő 1.1
iEM3000 0.3
PM700, PM5000, 
PM800,

0.15

PM3000 0.3

1 1
1.5 0.685
2.5 0.41
4 0.254
6 0.169
10 0.0975
16 0.062
A kábeleken a teljesítmény minden 10 °C 
hőmérséklet-változásnál 4 %-kal nő.

Példa az alkalmazásra
Projekt leírása: 200 A, kábelátmérő: Ø27, pontossági osztály: 1.

A választásunk a METSECT5MA020.

A (következő oldalon látható) táblázat alapján a kiválasztott áramváltó esetében a 

maximális teljesítmény 7 VA lehet (az «1. Pontossági osztály» esetén, amit a projekt 

határozott meg).

Belső 
profil

Kábel
(mm)

Sín
(mm)

Névl. 
áramer
Ip/5 A (A)

Kat. sz. Pontossági osztály
0.5 1 3
Max. telj. (VA)

MA
Ø27 10 x 32

15 x 25

150 METSECT5MA015 3 4 -

200 METSECT5MA020 4 7 -

250 METSECT5MA025 6 8 -

300 METSECT5MA030 8 10 -

400 METSECT5MA040 10 12 -

A mérési alkalmazás megfelelőségének ellenőrzése:

 b PM3000 multiméter: 0,3 VA.

 b 4 méter 2,5 mm2-es két eres vezeték: 0,41 x 4 = 1,64 VA.

Összesen: 0.3 + 1.64 = 1.94 VA (< 7 VA)
Következtetés: ez az áramváltó megfelel, mivel a pontossági osztálya még jobb is, 
mint 1.

-

-

-

-

4

6

8

10

30.5

8

10

12

150 METSECT5MA015 3 -4

250 METSECT5MA025
300 METSECT5MA030
400 METSECT5MA040

10 x 32
15 x 25
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Áramváltók TI áramváltók
Rendelési számok

C típusú áramváltó (kábelprofi l)
Belső profil
típus

Kábel
(mm)

Sín
(mm)

Névl. 
árame. Ip/5 
A (A)

Rendelési szám

CC
Ø21 - 40 METSECT5CC004

50 METSECT5CC005
60 METSECT5CC006
75 METSECT5CC008
100 METSECT5CC010
125 METSECT5CC013
150 METSECT5CC015
200 METSECT5CC020
250 METSECT5CC025

M típusú áramváltók (vegyes: kábel/sín profi l)
ME

Ø22 10 x 30
11 x 25
12 x 20

150 METSECT5ME015
200 METSECT5ME020
250 METSECT5ME025
300 METSECT5ME030
400 METSECT5ME040
500 METSECT5ME050
600 METSECT5ME060

MB
Ø26 12 x 40 

15 x 32
250 METSECT5MB025
300 METSECT5MB030
400 METSECT5MB040

MA
Ø27 10 x 32

15 x 25
150 METSECT5MA015
200 METSECT5MA020
250 METSECT5MA025
300 METSECT5MA030
400 METSECT5MA040

MC
Ø32 10 x 40

20 x 32
25 x 25

250 METSECT5MC025
300 METSECT5MC030
400 METSECT5MC040
500 METSECT5MC050
600 METSECT5MC060
800 METSECT5MC080

MF
Ø35 10 x 40 250 METSECT5MF025

300 METSECT5MF030
400 METSECT5MF040
500 METSECT5MF050

MD
Ø40 12 x 50

20 x 40
500 METSECT5MD050
600 METSECT5MD060
800 METSECT5MD080

Katalógusszámok bemutatása

Például:
 b METSECT5CC008 = 5 A szekunder, Csak Kábeles, 75 A primer

 b METSECT5MC080 = 5 A szekunder, Vegyes: kábelek/sínek, 800 A primer.
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METSECT5MFggg METSECT5MDggg

MET SE CT R FF XXX
Utolsó 3 szám = primer névleges 
áramerősség/10

2 betű = Típusmegjelölés

Első szám = szekunder névleges 
áramerősség, R = 5 A
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Pontossági osztály Méretek 
Sz. x Ma x Mé 
(mm)

Rögzítési mód Tartozékok
0.5 1 3 Henger Tömítő fedél

Maximális teljesítmény  (VA)

- - 1 44 x 65 x 30  b Adapter DIN sínhez.
Szerelőlapra

16550

METSECT5CYL1

Tartozék
- 1.25 1.5

- 1.25 2

- 1.5 2.5

2 2.5 3.5

2.5 3.5 4

3 4 5

4 5.5 6

5 6 7

1.5 5.5 6.5 56 x 84 x 42

Opcionális,
DIN sínre.
60,5 x 88,5 x 46,5

 b Adapter DIN sínhez.
 b Szerelőlapra.
 b Szigetelt rögzítőcsavar.

16551 16552
4 7 8.5

6 9 11

7.5 11 14

10.5 15 18

12 18 22

14.5 21.5 26

3 4 - 60 x 85 x 43

Opció: 
60 x 87 x 60

 b Adapter DIN sínhez.
 b Szerelőlapra.

- METSECT5COVER
4 6 -

6 8 -

3 4 - 56 x 80 x 43

Opció: 
56 x 82 x 60

 b Adapter DIN sínhez.
 b Szerelőlapra.

METSECT5CYL2 METSECT5COVER
4 7 -

6 8 -

8 10 -

10 12 -

3 5 - 70 x 95 x 45 

Opció: 
70 x 97 x 60

 b Adapter DIN sínhez.
 b Szerelőlapra.

METSECT5COVER
5 8 -

8 10 -

10 12 -

12 15 -

10 12 -

2.5 5 8 77 x 107 x 46

Opcionális,
DIN sínre: 
82 x 113 x 51

 b Adapter DIN sínhez.
 b Szerelőlapra.
 b Szigetelt rögzítőcsavar.

16553
4 8 12

8 12 15

10 12 15

4 6 - 70 x 95 x 45 

Opció: 
70 x 97 x 60

 b Adapter DIN sínhez.
 b Szerelőlapra.

- METSECT5COVER
6 8 -

8 12 -

Általános jellemzők
Szekunder áram: Is (A) 5

Maximális névleges feszültség: Ue (V) 720

Frekvencia (Hz) 50/60

Biztonsági tényező (sf)  b 40 to 4000 A: sf y 5
 b 5000 to 6000 A: sf y 10

Védelem foka IP20

Üzemi hőmérséklet  b trópusi kivitel
 b -25 °C-tól +60 °C-ig  (1)

 b relatív páratartalom >  95 %

Szabványoknak való megfelelés  b IEC 61869-2
 b VDE 0414

Szekunder csatlakozás (modell szerint)  b kábelsarukra
 b kivezetett csatlakózásokra
 b csavarokra

(1) Figyelmeztetés: egyes termékek hőmérsékleti határértéke +50 °C.

Felszerelés DIN sínre.
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Felszerelés szerelőlapra.
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Áramváltók TI áramváltók
Rendelési számok

V típusú áramváltók (függőleges sín profi l)
Belső profil
típus

Kábelek
(mm)

Sínek
(mm)

Névl. 
árame
Ip/5 A (A)

Rendelési számok

VF
- 11 x 64

31 x 51
500 METSECT5VF050
600 METSECT5VF060

VV
- 55 x 165 5000 METSECT5VV500 g

6000 METSECT5VV600 g

D típusú áramváltók 
(függőleges vagy vízszintes sín - kettős szekunder kivezetések)
DA

- 32 x 65 200 METSECT5DA020
250 METSECT5DA025
300 METSECT5DA030
400 METSECT5DA040
500 METSECT5DA050
600 METSECT5DA060
800 METSECT5DA080
1000 METSECT5DA100
1250 METSECT5DA125 g
1500 METSECT5DA150 g

DB
- 38 x 127 1000 METSECT5DB100

1250 METSECT5DB125 g
1500 METSECT5DB150 g
2000 METSECT5DB200 g
2500 METSECT5DB250 g
3000 METSECT5DB300 g

DC
- 52 x 127 2000 METSECT5DC200 g

2500 METSECT5DC250 g
3000 METSECT5DC300 g
4000 METSECT5DC400 g

DD
- 34 x 84 1000 METSECT5DD100

1250 METSECT5DD125 g
1500 METSECT5DD150 g

DE
- 54 x 102 1000 METSECT5DE100

1250 METSECT5DE125 g
1500 METSECT5DE150 g
2000 METSECT5DE200 g

DH
- 38 x 102 1250 METSECT5DH125 g

1500 METSECT5DH150 g
2000 METSECT5DH200 g

g Üzemi hőmérséklet: -25 °C és +50 °C között.
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Pontossági osztály Méretek 
Szél x Mag x Mélys 
(mm)

Rögzítési mód Tartozékok

0.5 1 3 Henger Tömítő fedél

Maximális teljesítmény 
(VA)

2 4 - 90 x 113 x 48  b Szerelőlapra.
 b Szigetelt rögzítőcsavar.

- Tartozék
4 6 -

60 - - 177 x 242 x 110  b Szigetelt rögzítőcsavar. - Tartozék
70 - -

- 2 5 90 x 94 x 90  b Szigetelt rögzítőcsavar. - Tartozék
1 4 -

1.5 6 -

4 8 -

8 10 -

8 12 -

12 15 -

 15 20 -

15 20 -

20 25 -

6 10 - 99 x 160 x 58  b Szigetelt rögzítőcsavar. - Tartozék
8 12 -

10 15 -

15 20 -

20 25 -

25 30 -

25 30 - 125 x 160 x 40  b Szigetelt rögzítőcsavar. - Tartozék
30 50 -

30 50 -

30 50 -

10 15 - 96 x 116 x 58  b Szigetelt rögzítőcsavar. - Tartozék
12 15 -

15 20 -

12 15 - 135 x 129 x 50  b Szigetelt rögzítőcsavar. - Tartozék
15 20 -

20 25 -

20 25 -

12 15 - 98 x 129 x 40  b Szigetelt rögzítőcsavar. - Tartozék
12 15 -

20 25 -
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Áramváltók TI áramváltók
Méretek

TI Áramváltók
CC belső profil ME belső profil MB belső profil

70

65
Ø21

27.5

30
37
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MA belső profil MC belső profil MF belső profil

56

Ø27 80

30.5
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MD belső profil DA belső profil
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DB belső profil DC belső profil

87

40

160
127.2

38.2
99.6
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Áramváltók TI áramváltók
Méretek

TI Áramváltók
DD belső profil DE belső profil

87

40

116
84.2

34.2
96.6
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78.4

50
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103
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135
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DH belső profil

68.4

40

129
103

40
98
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VV belső profil-típus VF belső profil-típus

85.5

242
165

175
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Áramváltók TI áramváltók
Tartozékok méretei

Hengerek
METSECT5CYL1 METSECT5CYL2

M8

Ø 21.5
32

21.5

D
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M10

Ø 26
45

26.5
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Aluminium Aluminium

16550 16551

Ø 8.5

Ø 22 32

22.5
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Ø 12.5

Ø 22.5 63

22.5
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Brass Brass

Fedelek
16552

82 58

31
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16553
61 54.5

26
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METSECT5COVER
60.5
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Mérőműszerek

Feladata
iAMP
Az ampermérők egy áramkörben folyó áramerősség értékét mérik amperben. 

iVLT
A voltmérők egy áramkör potenciálkülönbségét (feszültségét) mérik voltban.

Általános műszaki adatok
 b Pontossági osztály: 1,5-es pontossági osztály

 b Megfelel az MSZ EN 60051 MSZ EN 61010-1 és MSZ EN 61000-4.

szabványoknak

 b Ferromágneses készülék

 b Pszeudo-lineáris skála 90° kitérésig

 b Ampermérők (kivéve a 16029 rend. szám):

 v csatlakozás TI In/5 áttételű áramváltókon keresztül, külön rendelhető

 v cserélhető műszerskálák.

 b Hőmérséklet:

 v üzemi: -25°C-tól +55°C-ig

 v referencia hőmérséklet: 23 °C.

 b A pontosság hőmérsékletfüggése: ±0,03 % / °C.

 b Üzemi frekvencia: 50/60 Hz.

 b Fogyasztás:

 v AMP: 1,1 VA

 v VLT rend.szám 15060: 2,5 VA

 v VLT rend.szám 16061: 3,5 VA.

 b Tartós túlterhelhetőség::

 v AMP: 1,2 In

 v VLT: 1,2 Un.

 b Max. túlterhelhetőség 5 másodpercig:

 v AMP: 10 In

 v VLT: 2 Un.

 b Csatlakozás: kengyeles szorítókapcsok 1,5 - 6 mm2 merev vezetékhez.

Rendelési számok
Típus Műszer-

skála
Csatlakozás TI 
áram váltóhoz

Szélesség 
9 mm-es 
modulban

Rende-
lési 
szám

iAMP közvetlen csatlakozással
0-30 A nem 8  16029

iAMP, TI áramváltóhoz 
csatlakoztatható
Alapkészülék (műszerskála 
nélkül szállítva)

X/5 8  16030

Műszerskála 0-5 A  16031
0-50 A 50/5  16032
0-75 A 75/5  16033
0-100 A 100/5  16034
0-150 A 150/5  16035
0-200 A 200/5  16036
0-250 A 250/5  16037
0-300 A 300/5  16038
0-400 A 400/5  16039
0-500 A 500/5  16040
0-600 A 600/5  16041
0-800 A 800/5  16042
0-1000 A 1000/5  16043
0-1500 A 1500/5  16044
0-2000 A 2000/5  16045

iVLT
0-300 V 8  16060
0-500 V 8  16061

D
B

1
1
9
0
0
6

iAMP ampermérő

D
B

1
1
9
0
0
5

iVLT voltmérő

DIN-sínre szerelhető analóg  
ampermérők és voltmérők
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Mérőműszerek

Feladata
iAMP
Az ampermérők egy áramkörben folyó áramerősség értékét mérik amperben.

iVLT
A voltmérők egy áramkör potenciálkülönbségét (feszültségét) mérik voltban.

iFRE
A frekvenciamérő egy áramkör frekvenciáját méri Hz-ben 20-600 V AC feszültség 

között.

Általános műszaki adatok
Üzemi feszültség: 230 V.

 b Üzemi frekvencia: 50/60 Hz

 b Piros színű LED kijelző: 3 karakter, h = 8 mm

 b Pontosság a teljes mérési tartományban: 0,5 % ±1 digit

 b Fogyasztás: max. 5 VA, névleges 2,5 VA.

Védettségi fokozat:

v IP40 a homlokoldal felől

v IP20 a csatlakozókapcsokra.

 b Csatlakozás: kengyeles szorítókapcsok 2,5 mm2 vezetékhez.

Készülékspecifikus műszaki adatok
10 A-es ampermérő követlen csatlakozással

 b Minimálisan mérhető érték: a méréshatár 4 %-a

 b Bemeneti fogyasztás: 1 VA.

Ampermérő állítható méréshatárral
 b Méréshatár:

v közvetlen méréssel: 5 A

v TI áramváltón keresztül (nem alaptartozék), az ampermérő homloklapján 

konfigurálható: 10, 15, 20, 25, 40, 50, 60, 100, 150, 200, 250, 400, 500, 600, 800, 

1000, 1500, 2000, 2500, 4000, 5000 A.

 b Minimálisan mérhető érték: a méréshatár 4 %-a.

 b Bemenet fogyasztása: 0,55 VA.

Voltmérő
 b Közvetlen mérés: 0...600 V

 b Bemeneti impedancia: 2 MΩ
 b Minimálisan mérhető érték: a méréshatár 4 %-a

Frekvenciamérő
 b Minimálisan mérhető érték: 20 Hz

 b Maximálisan mérhető érték: 100 Hz

 b Maximálisan kijelezhető érték: 99,9 Hz.

Szabványmegfelelőség
 b Biztonság: MSZ EN 61010-1

 b EMC, elektromágneses kompatibilitás: IEC/EN 65081-1 és IEC/EN 65082-2. 

Rendelési számok
Típus Műszer-

skála
Csatlakozás
TI áram-
váltóhoz

Szelesség 
9 mm-es 
modulban

Rendelési 
szám

iAMP közvetlen
csatlakozással

0-10 A nem 4  15202

iAMP, TI áramváltóhoz 
csatlakoztatható

0-5000 A méréshatár szerint 4  15209

iVLT 0-600 V 4  15201
iFRE 20-100 Hz 4  15208

0
5
9
6
2
3
N

-4
0
_
c

iAMP amptermérő
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iVLT voltmérő
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iFRE frekvenciamérő

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



30

Feladata
A 72x72 mm-es mérőkészülékeket az állószekrények és faliszekrények ajtajára, 

előlapjára, süllyesztett szereléshez tervezték.

AMP
Az ampermérők egy áramkörön átfolyó áram erősségét mérik amperben.

VLT
A voltmérők egy áramkör potenciálkülönbségét (feszültségét) mérik voltban.

Általános műszaki adatok
 b Pontosság: 1,5-es pontossági osztály.

 b Megfelel az MSZ EN 60051-1, MSZ EN 61010-1 és MSZ EN 61000-4.szabvány 

előírásainak.

 b Ferromágneses készülék.

 b Skálaméret 90°-os szögben: 62 mm

 b Beépítés állószekrénybe vagy faliszekrénybe.

 b Védettségi fokozat: IP52

 b Beépítési helyzet: max. 30° függőlegeshez képest

 b Hőmérséklet:

v üzemi: -25°C-tól +50°C-ig

v referencia hőmérséklet: 23°C

 b A pontosság hőmérsékletfüggése: ±0,003 % / °C.

 b Üzemi frekvencia: 50/60 Hz.

AMP készülékspecifikus műszaki adatok
 b Az In/5 áttételű áramváltót külön kell megrendelni.

 b A cserélhető műszerskálát külön kell megrendelni.

 b Fogyasztás: 1,1 VA

 b Tartós túlterhelhetőség: 1,2 In

 b Max. túlterhelhetőség 5 másodpercig: 10 In.

VLT készülékspecifikus műszaki adatok
 b Fogyasztás: 3 VA

 b Tartós túlterhelhetőség: 1,2 Un

 b Max. túlterhelhetőség 5 másodpercig: 2 Un.

Rendelési számok

Típus Műszerskála Csatlakozás TI 
áramváltóhoz

Rendelési 
szám

AMP normál leágazáshoz 
Alapkészülék
(műszerskála nélkül szállítva)

X/5  16004

1,3 In műszerskála 0-50 A 50/5  16009
0-100 A 100/5  16010
0-200 A 200/5  16011
0-400 A 400/5  16012
0-600 A 600/5  16013
0-1000 A 1000/5  16014
0-1250 A 1250/5  16015
0-1500 A 1500/5  16016
0-2000 A 2000/5  16019

AMP motoros leágazáshoz
Alapkészülék
(műszerskála nélkül szállítva)

X/5  16003

3xIn műszerskála 0-30-90 A 30/5  16006
0-75-225 A 75/5  16007
0-200-600 A 200/5  16008

VLT voltmérő
0-500 V  16005

P
B

1
0
1
1
1
8
-3

0
_
c

AMP ampermérő normál leágazáshoz
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AMP ampermérő motoros leágazáshoz
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VLT voltmérő

Mérőműszerek  72x72 mm-es analóg 
ampermérők és voltmérők
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Feladata
A 96x96 mm-es mérőkészülékeket az állószekrények és faliszekrények ajtajára, 

előlapjára, süllyesztett szereléshez tervezték.

AMP
Az ampermérők egy áramkörön átfolyó áram erősségét mérik amperben.

VLT
A voltmérők egy áramkör potenciálkülönbségét (feszültségét) mérik voltban.

Általános műszaki adatok
 b Pontosság: 1,5-es pontossági osztály.

 b Megfelel az MSZ EN 60051-1, MSZ EN 61010-1 és MSZ EN 61000-4.szabvány 

előírásainak.

 b Ferromágneses készülék.

 b Skálaméret 90°-os szögben: 62 mm

 b Beépítés állószekrénybe vagy faliszekrénybe.

 b Védettségi fokozat: IP52

 b Beépítési helyzet: max. 30° függőlegeshez képest

 b Hőmérséklet:

 v üzemi: -25°C-tól +50°C-ig

 v referencia hőmérséklet: 23 °C.

 b A pontosság hőmérsékletfüggése: ±0,003 % / °C.

 b Üzemi frekvencia: 50/60 Hz.

AMP készülékspecifikus műszaki adatok
 b Az In/5 áttételű áramváltót külön kell megrendelni.

 b A cserélhető műszerskálát külön kell megrendelni.

 b Fogyasztás: 1,1 VA

 b Tartós túlterhelhetőség: 1,2 In

 b Max. túlterhelhetőség 5 másodpercig: 10 In.

VLT készülékspecifikus műszaki adatok
 b Fogyasztás: 3 VA

 b Tartós túlterhelhetőség: 1,2 Un

 b Max. túlterhelhetőség 5 másodpercig: 2 Un.

Rendelési számok
Típus Műszerskála Csatlakozás TI 

áramváltóhoz
Rendelési 
szám

AMP normál leágazáshoz 
Alapkészülék
(műszerskála nélkül szállítva)

X/5  16074

1,3xIn műszerskála 0-50 A 50/5  16079
0-100 A 100/5  16080
0-200 A 200/5  16081
0-400 A 400/5  16082
0-600 A 600/5  16083
0-1000 A 1000/5  16084
0-1250 A 1250/5  16085
0-1500 A 1500/5  16086
0-2000 A 2000/5  16087
0-2500 A 2500/5  16088
0-3000 A 3000/5  16089
0-4000 A 4000/5  16090
0-5000 A 5000/5  16091
0-6000 A 6000/5  16092

AMP motoros leágazáshoz
Alapkészülék (műszerskála nélkül 
szállítva)

X/5  16073

3xIn műszerskála 0-30-90 A 30/5  16076
0-75-225 A 75/5  16077
0-200-600 A 200/5  16078

VLT voltmérő
0-500 V  16075
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AMP ampermérő normál leágazáshoz
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AMP ampermérő motoros leágazáshoz
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VLT voltmérő

Mérőműszerek 96x96 mm-es analóg 
ampermérők és voltmérők
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Mérőműszerek

Feladata
A 48x48 mm-es váltókapcsolókat süllyesztett szereléssel, állószekrények és 
faliszekrények ajtajára, előlapjára tervezték.

CMA
Az (áramváltóhoz csatlakozó) ampermérő váltókapcsoló és egy ampermérő 
segítségével egy háromfázisú hálózat áramai egymás után megmérhetők.

CMV
A voltmérő váltókapcsoló és egy voltmérő segítségével egy háromfázisú hálózat 
feszültségei (fázis - fázis és fázis - nulla vezeték) egymás után megmérhetők.

Általános műszaki adatok
 b Élettartam:

 v villamos élettartam: 100 000 kapcsolás.

 v mechanikai élettartam: 2 000 000 kapcsolás.

 b AgNi érintkező.

 b Üzemi hőmérséklet: -20°C-tól +55°C-ig.

 b Szabványmegfelelőség: MSZ EN 60947-3.

 b IP védettség:

 v IP65 homloklap felől

 v IP20 a csatlakozókapcsokra.

Rendelési számok
Típus Névleges 

áram (A)
Üzemi feszültség 
(V AC)

Pozíciók száma Rendelési szám

CMA 20 4  16017
CMV 500 7  16018

Csatlakozás

D
B

1
1
7
2
7
4

CMA váltókapcsoló bekötése

D
B

1
1
4
2
7
5

CMV váltókapcsoló bekötése

A 3 fázis-föld közötti feszültség + 3 fázis-fázis feszültség leolvasása.

Megjegyzés: csatlakoztatáskor ne bontsa az előre csatlakoztatott vezetékeket.
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CMV váltókapcsoló

 48x48 CMA és CMV 
váltókapcsolók
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 DIN-sínre szerelhető iCMA és 
iCMV váltókapcsolók 

Mérőműszerek

Feladata
iCMA
Az (áramváltóhoz csatlakozó) ampermérő váltókapcsoló és egy ampermérő 

segítségével egy háromfázisú hálózat áramai egymás után megmérhetők.

iCMV
A voltmérő váltókapcsoló és egy voltmérő segítségével egy háromfázisú hálózat 

feszültségei (fázis - fázis és fázis - nulla vezeték) egymás után megmérhetők.

Általános műszaki adatok
 b Forgókaros működtetés.

 b Legnagyobb üzemi feszültség: 440 V, 50/60 Hz

 b Névleges termikus áram: 10 A

 b Üzemi hőmérséklet: -20°C-tól +55°C-ig.

 b Tárolási hőmérséklet: -25°C-tól +80°C-ig.

 b Mechanikai élettartam (AC21A-3x440 V): 2 000 000 kapcsolás.

 b Védettségi fokozat (EN50102):

 v IP66 homloklap felől

 v IP20 a csatlakozókapcsokra.

 b Villamos élettartam: 1 000 000 kapcsolás.

 b Csatlakozás: áthidalt csatlakozók elveszíthetetlen csavarokkal, max. 1,5 mm2-es 

vezetékhez

 b Szabványmegfelelőség: MSZ EN 60947-3.

Rendelési számok
Típus Névleges 

áram (A)
Üzemi feszültség 
(V AC)

Szélesség 9 mm-es 
modulban

Rendelési szám

iCMA 10 415 4  15126
iCMV 10 415 4  15125

Csatlakozás

D
B

1
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iCMA váltókapcsoló bekötése

D
B

1
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iCMV váltókapcsoló bekötése

P
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iCMA váltókapcsoló

P
B

1
0
7
1
1
8
-3

8

iCMV váltókapcsoló
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 iCH üzemóra-számláló 

Feladata
Az elektromechanikus üzemóra-számláló a villamos berendezés egy elemének 

vagy egy villamos gép üzemidejének mérésére alkalmas. Mivel az üzemidő pontos 

értékét szolgáltatja, ezért a megelőző karbantartás végrehajtásának ütemezésére

használható.

Általános műszaki adatok
 b Elektromechanikus kijelző

 b Maximálisan kijelezhető érték: 99999,99 óra

 b Kijelzési pontosság: 0,01 %

 b „Reset” funkció nélkül

 b Tárolási hőmérséklet: -25°C-tól +85°C-ig

 b Csatlakozás: kengyeles szorítókapcsok 2,5 mm2 vezetékhez.

Készülékspecifikus műszaki adatok
DIN-sínre szerelhető iCH üzemóra-számláló

 b Fogyasztás: 0,15 VA

 b Üzemi hőmérséklet: -10°C-tól +70°C-ig

 b Beépítés DIN-sínre.

48x48 mm-es CH üzemóra-számláló
 b Fogyasztás:

 v 15607: 0,25 VA

 v 15608: 0,15 VA

 v 15609: 0,02 VA…12 V és 0,3 VA…36 V.

 b Üzemi hőmérséklet: -20°C-tól +70°C-ig

 b Védettségi fokozat: IP65 a homlokoldal felől

 b Beépítés az elosztószekrény homloklapjára vagy ajtajára.

Rendelési számok
Típus Üzemi feszültség (V) Szélesség 9 mm-es 

modulban
Rendelési szám

iCH "DIN" 230 V AC ± 10%/50 Hz 4  15440
CH "48 x 48" 24 V AC ± 10%/50 Hz  15607

230 V AC ± 10%/50 Hz  15608
12…36 V DC  15609

Csatlakozás
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DIN-sínre szerelhető iCH üzemóra-számláló 
bekötése

48x48 mm-es CH 
üzemóra-számláló bekötése

D
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DIN-sínre szerelhető iCH üzemóra-számláló.

D
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48x48 mm-es CH üzemóra-számláló.

fogyasztó fogyasztó

Mérőműszerek
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iCL impulzusszámlálók 

Feladata
A iCL elektromechanikus számláló a különféle készülékek (fogyasztásmérők, 

határhőmérséklet-érzékelők, fotocellák, sebességmérők, stb) által kiadott 

impulzusok számlálására szolgál.

Általános műszaki adatok
 b Táp- és mérőfeszültség: 230 V AC, 50/60 Hz.

 b Fogyasztás: 0,15 VA

 b Maximálisan kijelezhető érték: 9 999 999 impulzus.

 b „Reset” funkció nélkül.

 b Mérési adatok:

 v minimális impulzusszélesség: 50 ms

 v két impulzus közötti minimális idő: 50 ms.

 b Tárolási hőmérséklet: -25°C-tól +85°C-ig

 b Üzemi hőmérséklet: -10°C-tól +70°C-ig

 b Csatlakozás: kengyeles szorítókapcsok 2,5 mm2-es vezetékhez.

Rendelési számok
Típus Szélesség 

9 mm-es modulban
Rendelési szám

iCL 4  15443

Csatlakozás

D
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iCL impulzusszámláló

fogyasztó

fogyasztó

Mérőműszerek
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Méretek
Ampermérők, voltmérők, váltókapcsolók, 
impulzusszámlálók, üzemóra-számlálók

Mérőműszerek

Analóg ampermérők és voltmérők

D
B

1
0
3
4
7
3

Digitális ampermérők, voltmérők és frekvenciamérők
D

B
1
0
3
4
7
4

iCMA és iCMV váltókapcsolók

D
B

1
0
3
4
7
5

72x72 mm-es analóg ampermérők és voltmérők

D
B

1
0
3
4
7
6

96x96 mm-es analóg ampermérők és voltmérők

D
B

1
0
3
4
8
1

Védőfedél

M4 csat-
lakozó 

Védőfedél

M4 csat-
lakozó 
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Méretek (folytatás) 
Ampermérők, voltmérők, váltókapcsolók, 
impulzusszámlálók, üzemóra-számlálók

Mérőműszerek

48x48 mm-es CMA és CMV váltókapcsolók

D
B

1
0
3
4
7
7

iCL impulzusszámlálók és iCH üzemóra-számláló
D

B
1
0
3
4
7
9

48x48 mm-es CH üzemóra-számláló

D
B

1
0
9
8
2
5

3,2 (vagy 4,8)

24,1 (vagy 33)

22,3 (vagy 30,5)

(adapterrel)
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 Egyfázisú fogyasztásmérőkFogyasztásmérők

Feladata
A digitális fogyasztásmérők nullával vagy anélküli egyfázisú vagy háromfázisú 

hálózatok hatásos fogyasztásának (rms) mérésére alkalmazhatók almérőként.

iEM2000T
40 A-es egyfázisú direkt fogyasztásmérő impulzuskimenettel, kijelző nélkül.

iEM2000
40 A-es egyfázisú direkt fogyasztásmérő.

iEM2010
40 A-es egyfázisú direkt fogyasztásmérő impulzuskimenettel.

iME1
Egyfázisú fogyasztásmérő.

iME1z
Egyfázisú fogyasztásmérő részméréssel.

iME1zr
Egyfázisú fogyasztásmérő részméréssel és impulzuskmenettel.

Rendelési számok

Típus Névleges 
áram (A)

Üzemi 
feszültség 
(V AC)

Tűrésha-
tár (V AC)

Szélesség 
9 mm-es 
modulban

Rendelési szám

iEM2000 40 230 ±20 2 A9MEM2000
iEM2010 40 230 ±20 2 A9MEM2010
iEM2000T 40 230 ±20 2 A9MEM2000T
iME1 63 230 ±20 4 A9M17065
iME1z 63 230 ±20 4 A9M17066
iME1zr 63 230 ±20 4 A9M17067

Főbb műszaki adatok

iEM2000T iEM2000/iEM2010 iME
Pontossági osztály 1 1 1

Frekvencia 48/62 Hz 48/62 Hz 48/62 Hz

Fogyasztás < 10 VA < 10 VA 2.5 VA

Működési hőmérséklet -10°C…+55°C -10°C…+55°C -25°C…+55°C

Csatlakozás kengyeles 
sorkapcsokon 
keresztül

Felső sorkapcsok: 
4 mm2

Felső sorkapcsok: 
4 mm2

Felső sorkapcsok: 
6 mm2

Alsó sorkapcsok: 
10 mm2

Alsó sorkapcsok: 
10 mm2

Alsó sorkapcsok: 
16 mm2

Szabványak való 
megfelelés

MSZ EN 62053-21 / 
MSZ EN 61557-12 :
- PMD/DD/K55/1

MSZ EN 62053-21 / 
MSZ EN 61557-12 :
- PMD/DD/K55/1

MSZ EN 62053-21 / 
MSZ EN 61557-12 :
- PMD/DD/K55/1

Plombálható csavar 
fedél

Igen Igen Igen

MID megfelelés Nem Igen Igen

P
B
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iEM2000T

P
B
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iEM2000 iEM2010
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iME1zr.
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D
B

1
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iEM2000T

D
B

1
1
8
7
6
0

iMEzr

Leírás

iEM2000, iEM2010, iEM2000T

1  Impulzuskimenet a távvezérléshez (iEM2000T, iEM2010).

2  Zöld jelzés a bekapcsolt állapotról.

3  Villogó sárga mérő jelző (ellenőrizni lehet vele a berendezés pontosságát).

4  Csatlakozófedél és a vezeték szigetelése.

5  Sín szabad részei.

iME1, iME1z, iME1zr

1  Impulzuskimenet a távvezérléshez (iME1zr).

2  Villogó mérésjelző.

3  Teljes- vagy részmérés jelző (iME1z, iME1zr).

4  Vezetékezési hiba jelzés.

5  Nyomógomb: teljes- vagy részmérés jelző, részmérés visszaállítása (ME1z, 

ME1zr).

6  Plombálási lehetőség.

Telepítés
 b A termék előlapja IP40-es és egy IP20-as házban van.

 b A berendezést a működési feltételeknek megfelelően kell használni.

 b A védelem nem lehet kisebb, mint IP65, kültéri használat esetén.

Használjon kapcsolót
A mérési eszközt általában folyamatosan táplálják.

Egy nem folyamatos ellátásnál (terhelésváltásnál), javasoljuk, hogy helyezze 

a mérendő részt a fogyasztó oldalra úgy, hogy a mérőműszer korlátozza a 

zavarokat a bemeneti modulokon.

Ezek a zavarok általában az induktív terhelések miatt vannak, ezek az okok korai 

öregedéshez vezethetnek a készülékeknél.

Úgy kell elhelyezni a mérési eszközt, hogy a távolság a mérendő résztől fellépő 

zavarok esetén korlátozva legyen.

Egyfázisú fogyasztásmérők 
(folytatás)

Fogyasztásmérők
D

B
1
1
8
8
1
5

Megszakító

Kapcsoló

Megszakító

Kapcsoló

Terhelés Terhelés

Fogyasztásmérő

Fogyasztásmérő

Példa a terhelésváltás mérésnél
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Egyfázisú fogyasztásmérők 
(folytatás)

Fogyasztásmérők

Specifikus műszaki adatok

iEM2000, iEM2010, iEM2000T, iME1, iME1z és iME1zr specifikus műszaki adatok
iEM2000 iEM2010 iEM2000T iME1 iME1z iME1zr

Közvetlen mérés 40 A-ig 63 A-ig

Mérés és működésjelzés (sárga) 3200 villogás/kWh 1000 villogás/kWh

Hibás bekötés jelzés Igen

Teljes mérés (maximum kapacitás) 
fázisonként

999 999.9 kWh 999.99 MWh

Teljes mérés kijelzés kWh-ban 7 digites kijelzésben (kivétel iEM2000T) kWh-ban vagy MWh-ban 5 digites kijelzésben. kWh-ban nincs 
tizedesvessző; MWh-ban 2 digit a tizedesvessző után.

Részmérés (maximum kapacitás) 
fázisonként nullázási lehetőséggel

- - 99.99 MWh

Részmérés kijelzés - - kWh-ban vagy MWh-ban 4 digites kijelzésben. 
kWh-ban nincs tizedesvessző; MWh-ban 2 digit a 
tizedesvessző után.

Impulzuskimenet - Statikus kimenetnél:
- ELV szigetelési feszültség: 4 kV, 50 Hz
- 20 mA/35 V DC max.
- 100 impulzus 120 ms / kWh-nként

- - NO impulzus érintkezőnél:
- ELV szigetelési feszültség: 4kV, 
50 Hz
- 18 mA/24 V DC, 100 mA / 230 V AC
- 1 impulzus 200 ms (érintkező 
záródás) / kWh-nként

 (1) példa: 500/5 CT = 10,000/500 villanás kWh-nként = 20 villanás kWh-nként
 (2) példa: 500/5 CT = 500/10 kWh impulzusonként = 50 kWh impulzusonként
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Csatlakozás

Egyfázisú áramkör

D
B

1
1
6
7
3
2

iEM2000 / iEM2010 / iEM2000T
ME1 / iME1zr.

Egyfázisú fogyasztásmérők 
(folytatás)

Fogyasztásmérők

Figyelmeztetés
 b Ne földelje az áramváltó szekunder körét (S2).  b Figyeljen oda a vezetékek helyes irányára az áramváltó primer oldalán. A vezeték 

a P1 oldalon lépjen be a P2 oldalon hagyja el az áramváltot a terhelés irányába 

haladva.

D
B

1
1
4
2
6
4

impulzusmérőhöz 
(iME1zr)
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iEM3000 fogyasztásmérő 
sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek

P
B

1
0
8
4
1
0

Ez a PowerLogic fogyasztásmérő készülék alapvető mérésektől kezdődően fejlett 

mérési kapacitásokig nyújt lehetőségeket. Kompakt méretével és DIN-sínre 

pattinthatóságával az iEM3000 sorozat a betáplálási áramkörök megfigyelésére 

ideális kisebb elosztószekrényekben. Áram- és feszültségváltóval felszerelve a mérők 

képesek 2-, 3- és 4-vezetékes rendszerekben való használatra. A grafikus kijelző 

intuitív navigációval rendelkezik a fontos paraméterek könnyű elérése érdekében. 

iEM3000 fogyasztásmérőink két típussal rendelkeznek: 63A-ig közvetlen méréssel 

(iEM3100 készülékek) és áramváltóval akár 5000A-ig (iEM3200 készülékek). Mindkét 

típus nyolc változatban érhető el, amelyek ideálisak az alaptól a fejlett alkalmazásokig:

 b iEM3100/iEM3200: fogyasztásmérő részméréssel

 b iEM3110/iEM3210: fogyasztásmérő részméréssel és impulzuskimenettel. MID 

tanúsítvány.

 b iEM3115/iEM3215: négynegyedes és többtarifás méressel, részmeressel és 

áram-, feszültség- és teljesitmenymeréssel. M-Bus kommunikació, digitális 

bemenet/kimenet és MID tanusitvány

 b iEM3150/iEM3250: fogyasztásmérő részméréssel és áram-, feszültség- és 

teljesítményméréssel. Modbus kommunikáció.

 b iEM3155/iEM3255: négynegyedes és többtarifás méréssel, részméréssel és 

áram-, feszültség- és teljesítményméréssel. Modbus kommunikáció, digitális 

bemenet/kimenet és MID tanúsítvány.

 b iEM3165/iEM3265: négynegyedes és többtarifás méréssel, részméressel, 

valamint áram-, feszültség- és teljesítmenyméréssel. BACnet kommunikáció, 

digitális bemenet/kimenet és MID tanúsítvány

 b iEM3175/iEM3275: négynegyedes és többtarifás méréssel, részméressel és 

áram-, feszültség- és teljesitményméressel. LON kommunikació, digitális bemenet 

és MID tanusitvany

 b Innovatív dizájn teszi a fogyasztásmérő készüléket okossá és egyszerűvé:

 b Könnyű installálni berendezésgyártóknak

 b Könnyű működtetni az üzemeltetőnek

 b Könnyű használni a végfelhasználónak

Alkalmazások
Költségmenedzsment alkalmazások

 b Számlaellenőrzés

 b Alszámlázás, beleértve a közüzemek megtekintését

 b Költségallokáció, beleértve a közüzemek megtekintését

Hálózatmenedzsment alkalmazások
 b Alapvető villamos paraméterek, mint áram, feszültség és teljesítmény

 b Alaplapi túlterhelés riasztás az áramkörök túlterhelése és a kioldás elkerülése érdekében

 b Könnyű integráció PLC rendszerekkel a bemenet/kimeneti felületen keresztül

Piaci szegmensek
 b Épületek

 b Ipar

 b Adatközpontok és rendszerek

 b Infrastruktúra (repülőterek, alagutak, telekommunikáció)

Műszaki jellemzők
 b Önellátó (nem igényel külön tápforrást)

 b Mérési (mérő + áramváltók) 1-es pontossági osztály

 b Megfelelés IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC 62053-23, EN50470-3 

szabványoknak

 b Grafikus kijelző a könnyű leolvasás érdekében 

 b Könnyű vezetékezés (áramváltók nélkül)

 b Kompakt méret

 b Dupla rögzítés DIN-sínre (vízszintes vagy függőleges)

 b Szabotázsbiztos tulajdonság az adatok biztonsága érdekében

   
   

   
   

   

iEM3100 fogyasztásmérő sorozat
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iEM3255 fogyasztásmérő sorozat

Fogyasztásmérők

Mérőkészülék előlapja
1 Konfigurációs mód
2 Értékek és paraméterek
3 Mértékegység
4 Megszakítás
5 Megerősítés
6 Kiválasztás
7 Dátum és idő 
8 Használatban lévő tarifa (iEM3255)
9 Funkciók/Mérések

2014. Májusától elérhető a Schneider Electric kínálatában az 

iEM3000-es család új tagja: iEM3300, amely egy háromfázisú 

fogyasztásmérő 125A-ig direkt bekötéssel. A készülékkínálat 

megegyezik az iEM család többi készülékeinek funkcióival 

(rendelési számok: A9MEM3310, A9MEM3335, A9MEM3355, 

stb…). Ez a kínálat kedvezőbb áron lesz elérhető mint egy áramváltós mérő + 3 

áramváltó együttes ára, illetve szereléstechnikailag is kényelmesebb megoldást 

biztosít. Méréstechnikailag megegyezik az iEM3100-as kínálattal (1%-os 

pontosság, kommunikáció, I/O, MID hitelesség), két különbség van: 54mm-vel 

szélesebb kínálat (90mm vs 144mm), illetve hogy 125A-ig direkt mérésre képes 

és ennek megfelelően nagyobbak a kábelbemenetek.
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iEM3000 fogyasztásmérő 
sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Funkció leírás

iE
M

3100

iE
M

3110

iE
M

3115

iE
M

3135

iE
M

3150

iE
M

3155

iE
M

3165

iE
M

3175

iE
M

3200

iE
M

3210

iE
M

3215

iE
M

3235

iE
M

3250

iE
M

3255

iE
M

3265

iE
M

3275

Közvetlen mérés (63 A-ig) b b b b b b b b

Áramváltó bemenetek (1 A, 5 A) b b b b b b b b

Feszültségváltó bemenetek b b b b b

Hatásos fogyasztásmérések b b b b b b b b b b b b b b b b

Négynegyedes fogyasztásmérés b b b b b b b b

Villamos paraméterek mérése (I, V, P, stb.) b b b b b b b b b b

Többtarifás mérés (belső óra) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Többtarifás mérés (külső óra) 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2

Méréskijelzés b b b b b b b b b b b b b b b b

Digitális 
bemenetek

Programozható bemenetek 1 1 1 1 1 1 1 1

Kizárólag tarifaváltásra 2 2

Digitális 
kimenetek

Programozható digitális 
kimenetek

1 1 1 1 1 1

Kizárólag kWh impulzus 
továbbítás

1

Teljesítmény túlterhelés 
riasztás

b b b b b b b b

M-Bus b b

Modbus b b b b

BACnet b b

LON b b

MID (mérésügyi hitelesítés) b b b b b b b b b b b b

Szélesség (18 mm modulban DIN-sínre 
szerelés mellett)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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Csatlakozási előnyök
Programozható digitális bemenet Külső tarifavezérlő-jel (4 tarifa)

Távolról nullázható részszámláló 
Külső állapot, mint például megszakító állapot
Közművek mérőinek impulzusszámlálása

Programozható digitális kimenet kWh túlterhelés riasztás (iEM3135, iEM3155, iEM3165, 
iEM3235, iEM3255, iEM3265, iEM3335, iEM3355, 
iEM3365)
kWh impulzusszámlálása

Grafikus LCD kijelző energia képernyő váltás
Áram, feszültség, teljesítmény, dátum és idő

Kommunikáció Különböző soros kommunikációs lehetőségek állnak 
rendelkezésre: M-Bus, Modbus (RS485), BACnet és LON 
protokol

Közvetlen csatlakozás 63 A-ig Szabványok
IEC / MSZ EN szabványos beépített 
kijelző

MSZ EN 61557-12, IEC 61036, MSZ EN 61010, MSZ EN 
62053-21/22 1 osztály és 0.5S osztály, MSZ EN 62053-23

Áramváltós csatlakozás (1 A / 5 A) 

MID MSZ EN 50470-1/3

Többtarifás lehetőség
Az iEM3000 sorozat lehetővé teszi a kWh fogyasztás gyűjtését 4 különböző 

regiszterben. Ez a folyamat vezérelhető:

 b Digitális bemenetek által. A jeleket kibocsáthatja PLC

 b Belső órával, amelyet HMI-n keresztül lehet felprogramozni

 b Kommunikáción keresztül 

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára:

 b Albérlői mérések két forrásból származó alkalmazások számára, ahol 

megkülönböztethetővé válik a szolgáltatói és más forrás

 b Fogyasztási szokások megértése munkaidő alatt és azon túl, munkanapok alatt 

és hétvégén

 b Betáplálási fogyasztás összevetése a szolgáltatói tarifa értékekkel

Fogyasztásmérők
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iEM3000 fogyasztásmérő 
sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Specifikációs útmutató iEM3100 / iEM3300 sorozat
iEM3100
iEM3300

iEM3110
iEM3310 iEM3115 iEM3135

iEM3335
iEM3150
iEM3350

iEM3155
iEM3355

iEM3165
iEM3365

iEM3175
iEM3375

Áram (max.) közvetlen csatlakozás 63A iEM3100-as modellek esetén, 125A iEM3300-as modellek esetén

Mérési konstans LED 500/kWh

Impulzuskimenet Akár 
1000 p/kWh

Akár 
1000 p/kWh

Akár 
1000 p/kWh

Többtarifás mérés 4 tarifa 4 tarifa 4 tarifa

Kommunikáció 

M-bus
Modbus 

RS485-ön
keresztül

Modbus 
RS485-ön 
keresztül

BACnet LON

Digitális bemenet/digitális kimenet 0/1 2/0 1/1 1/1 1/1 1/0

MID (EN50470-3) b b b b b b

Hálózat 1F+N, 3F, 3F+N

Pontossági osztály 1 osztaly (IEC/MSZ EN 62053-21 es IEC/MSZ EN 61557-12) B osztaly (MSZ EN 50470-3)

Vezetékezési kapacitás 16 mm2 iEM3100-as modellek esetén, 50 mm2 iEM3300-as modellek esetén

Maximális kijelzés LCD 99999999,9kWh

Feszültség (F-F) 3 x 100/173 Vac…3 x 277/480 Vac (50/60 Hz)

IP védettség IP40 előlapon és IP20 tokozat

Hőmérséklet  -25°C…55°C (K55)

Méret 10 osztas 9 mm-es modulméretben iEM3100-as modellek esetén, 16 osztás iEM3300-as modellek esetén

Túlfeszültség és mérés III kategória, 2-es szennyezettségi fokozat 

kWh b b b b b b b b
kVARh b b b b
Hatásos teljesítmény b b b b b
Meddőteljesítmény b b b b
Áramok és feszültségek b b b b b
Túlterhelési riasztás b b b b
Üzemóra számláló b b b b

Specifikációs útmutató iEM3200 sorozat
iEM3200 iEM3210 iEM3215 iEM3235 iEM3250 iEM3255 iEM3265 iEM3275

1 A / 5 A áramváltó (max áram) 6 A

Mérési konstans LED 5000/kWh

Impulzuskimenet Akár 
1000p/ kWh 

(primer 
számlálás)

Akár 
1000p/ kWh 

(primer 
számlálás)

Akár 1000p/ kWh 
(primer számlálás)

Többtarifás mérés 4 tarifa 4 tarifa 4 tarifa

Kommunikáció M-bus Modbus 
RS485-ön
keresztül

Modbus 
RS485-ön
keresztül

BACnet LON

Digitális bemenet/digitális kimenet 0/1 2/0 1/1 1/1 1/1 1/0

MID (EN50470-3) b b b b b b

Hálózat 1F+N, 3F, 3F+N áramváltó támogatás 1F+N, 3F, 3F+N 
áramváltó és feszültségváltó támogatás

Pontossági osztály 0,5S osztály (IEC/MSZ EN 62053-22 és IEC/MSZ EN 61557-12) C osztály (MSZ EN 50470-3)(1)

Vezetékezési kapacitás 6 mm2 áramhoz és 4 mm2 feszültséghez

Maximális kijelzés LCD 99999999,9kWh vagy 99999999,9MWh

Feszültség (F-F) 3 x 100/173 Vac…3 x 277/480 Vac (50/60 Hz)

IP védettség IP40 előlapon és IP20 tokozat

Hőmérséklet  -25°C…55°C (K55)

Méret 10 osztás 9 mm-es modulméretben

Túlfeszültség és mérés III kategória, 2-es szennyezettségi fokozat 

kWh b b b b b b b b

kVARh b b b b

Hatásos teljesítmény b b b b b

Meddőteljesítmény b b b b

Áramok és feszültségek b b b b b

Túlterhelési riasztás b b b b

Üzemóra számláló b b b b

(1) 1 A áramváltóhoz 1 pontossági osztály (IEC/MSZ EN 6253-21 és IEC/ MSZ EN 61557-12 B osztály (MSZ EN50470-3)

Fogyasztásmérők
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iEM3000 fogyasztásmérő 
sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

iEM3000 sorozat méretek

P
B

1
0
5
3
0
2

P
B

1
0
5
3
0
3

iEM3000 sorozat előlapi fedél nyitva és zárva

P
B

1
0
5
3
0
5

P
B

1
0
5
3
0
6

iEM3x50 és iEM3x55 kommunikációs / 
csatlakozás részek
1.  Digitális bemenetek tarifa vezérléshez (iEM3155 / 

iEM3255 / iEM3355)
2. Digitális kimenet (iEM3255)
3. Kommunikációs port
4. Sárga jelzés kommunikációs ellenőrzéshez
5. Kijelző méréshez és konfigurációhoz
6.  megszakítás
7.  megerősítés
8.  kiválasztás
9.  Villogó sárga mérésjelzés a pontosság 

ellenőrzéséhez
10 Zöld jelzés: be/ki, hiba

Megjegyzés: Ezek egyszerű egyvonalas rajzok. További 
információért tekintse meg az Üzembehelyezési útmutatót és 
Felhasználói kézikönyvet.

EM3000 sorozat részei
1.  Digitális bemenetek tarifavezérléshez 

(iEM3115 / iEM3215)
2. Kijelző méréshez és konfigurációhoz
3.  Impulzuskimenet távoli átvitelhez 

(iEM3110 / iEM3210 / iEM3310)
4.  megszakítás
5.  megerősítés
6.  kiválasztás
7.  Villogó sárga mérésjelzés a pontosság 

ellenőrzéséhez 
8.  Zöld jelzés: be/ki, hiba
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Fogyasztásmérők

iEM3300-as sorozat méretek

ON

OK ESC
Reset

Config

L3’ L3 L2 L1’ L1L1 L2’N’N

200       /kWh

S0+S0-

126
4.96

69.3
2.73

93.8
3.7

45
1.77

63.8
2.51

103.2
4.06
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Fogyasztásmérő modell és leírás Árammérés Rend. szám

iEM3100 alap fogyasztásmérő Közvetlen csatlakozás 63 A-ig A9MEM3100
iEM3110 fogyasztásmérő impulzus kimenettel Közvetlen csatlakozás 63 A-ig A9MEM3110
iEM3115 többtarifás fogyasztásmérő Közvetlen csatlakozás 63 A-ig A9MEM3115
iEM3135 Digitális 
fogyasztásmérő,3F,63A,M-Bus,MID

Közvetlen csatlakozás 63 A-ig A9MEM3135

iEM3150 fogyasztásmérő és villamos 
paraméter plusz RS485 kommunikációs port

Közvetlen csatlakozás 63 A-ig A9MEM3150

iEM3155 fejlett többtarifás fogyasztásmérő 
és villamos paraméter plusz RS485 
kommunikációs port

Közvetlen csatlakozás 63 A-ig A9MEM3155

iEM3165 Digitális fogyasztásmérő,3F,63A,B
acnet,MID

Közvetlen csatlakozás 63 A-ig A9MEM3165

iEM3175 Digitális 
fogyasztásmérő,3F,63A,Lon,MID

Közvetlen csatlakozás 63 A-ig A9MEM3175

iEM3200 alap fogyasztásmérő Áramváltós csatlakozás 6 A-ig A9MEM3200
iEM3210 fogyasztásmérő impulzus kimenettel Áramváltós csatlakozás 6 A-ig A9MEM3210
iEM3215 többtarifás fogyasztásmérő Áramváltós csatlakozás 6 A-ig A9MEM3215
iEM3235 Digitális 
fogyasztásmérő,3F,áramv,M-Bus,MID

Áramváltós csatlakozás 6 A-ig A9MEM3235

iEM3250 fogyasztásmérő és villamos 
paraméter plusz RS485 kommunikációs port

Áramváltós csatlakozás 6 A-ig A9MEM3250

iEM3255 fejlett többtarifás fogyasztásmérő 
és villamos paraméter plusz RS485 
kommunikációs port

Áramváltós csatlakozás 6 A-ig A9MEM3255

iEM3265 Digitális fogyasztásmérő,3F,áramv
,Bacnet,MID

Áramváltós csatlakozás 6 A-ig A9MEM3265

iEM3275 Digitális 
fogyasztásmérő,3F,áramv,Lon,MID

Áramváltós csatlakozás 6 A-ig A9MEM3275

iEM3300 Digitális fogyasztásmérő,3F, 125A Közvetlen csatlakozás 125 A-ig A9MEM3300
iEM3310 Digitális fogyasztásmérő,3F, 125A, 
Impulzus, MID

Közvetlen csatlakozás 125 A-ig A9MEM3310

iEM3335 Digitális fogyasztásmérő,3F, 
125A,M-Bus,MID

Közvetlen csatlakozás 125 A-ig A9MEM3335

iEM3350 Digitális fogyasztásmérő,3F, 125A, 
Modbus

Közvetlen csatlakozás 125 A-ig A9MEM3350

iEM3355 Digitális fogyasztásmérő,3F, 125A, 
Modbus,MID

Közvetlen csatlakozás 125 A-ig A9MEM3355

iEM3365 Digitális fogyasztásmérő,3F, 125A, 
Bacnet,MID

Közvetlen csatlakozás 125 A-ig A9MEM3365

iEM3375 Digitális fogyasztásmérő,3F, 125A, 
Lon,MID

Közvetlen csatlakozás 125 A-ig A9MEM3375

iEM3000 fogyasztásmérő 
sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás) 

Fogyasztásmérők
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iEM3000 fogyasztásmérő 
sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás) 

Megjegyzés: Ezek egyszerű egyvonalas rajzok. További 
információért tekintse meg az Üzembehelyezési útmutatót és 
Felhasználói kézikönyvet.

Modbus kommunikáció bekötési diagram

P
B

1
0
8
4
4
1

iEM31xx sorozat vezetékbekötési példa diagramok - 1 és 3 fázis

(1)  – Egyfázisú vezetékezés csak a iEM3150 és iEM3155 
készülék támogatja.
– Nullavezető (N’) csatlakoztatása a mérő károsodásának 
elkerülése érdekében tilos.

P
B

1
0
5
3
1
0

P
B

1
0
5
3
1
1

                 

iEM32xx sorozat vezetékbekötési példa diagramok -1 fázis

Megjegyzés: Ezek egyszerű egyvonalas rajzok. További 
információért tekintse meg az Üzembehelyezési útmutatót és 
Felhasználói kézikönyvet.

P
B

1
0
5
3
2
5

1F2V L-N

1F2V L-L

1F3V L-L-N

1F4 V(1)

3F3V

3F4V

Fogyasztásmérők

1F 3F

1F3V L-L-N1F2V L-N

1F4V többszörös L N-ával

2 áramváltó 3 áramváltó

1F2V L-L
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iEM3000 fogyasztásmérő 
sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás) 

iEM32xx sorozat vezetékbekötési példa diagramok - 3 fázis feszültségváltók 
nélkül 

iEM32xx sorozat vezetékbekötési példa diagramok - 3 fázis feszültségváltókkal

Megjegyzés: Ezek egyszerű egyvonalas rajzok. További információért tekintse meg az 
Üzembehelyezési útmutatót és Felhasználói kézikönyvet.

Fogyasztásmérők

3F3V

2 ÁV

3F4V

3F3V

3F4V

1 ÁV, (kiegyensúlyozott)

1 ÁV, (kiegyensúlyozott)

2 feszültségváltó, 1 ÁV, 

(kiegyensúlyozott)

3 feszültségváltó, 1 áramváltó, 

(kiegyensúlyozott)

2 feszültségváltó, 2 áramváltó 2 feszültségváltó, 3 áramváltó

3 feszültségváltó, 3 áramváltó

2 áramváltó, (3 vezetéken 

egyenletes terhelés)

3 feszültségváltó, 2 áramváltó, 

(3 vezetéken egyenletes terhelés

3 áramváltó

3 ÁV
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Komplett teljesítménymérő kínálatunk (Fejlett mérőktől a hálózat analizátorokig)

BCPM PM1000/PM1200 ION6200 PM3000/PM3200/
PM3210/PM3255

PM5100/PM5300/
PM5500

Általános kiválasztási szempontok
Beépítés Szekrény 

belsejében
Süllyesztett beépítés Süllyesztett beépítés Süllyesztett beépítés 

vagy DIN-sínre
Süllyesztett beépítés

Kisfeszültségű elosztóhálózatokban 
használható

b b b b b

Kis- és középfeszültségű elosztóhálózatokban 
használható

- b b - b

Áram- és feszültségmérés pontossága 1 % 1 % 0,5% 0,5 % 0,5 %

Teljesítmény- / hatásos fogyasztásmérés 
pontossága

1 % Osztaly 1 IEC 62053-21
Osztaly 1 IEC 61557-12

Osztaly 1 IEC 62053-21

Osztaly 1 IEC 61557-12

Osztály 1 IEC 62053-21

Osztály 1 IEC 61557-12

PM55xx: 
0.2S-es pontosság
MSZ EN 62053-22
PM51xx/53xx:
0.5S-es pontosság
MSZ EN 62053-22

Pillanatnyi effektív értékek
Áramerősség b Fázisonként b b b b b

 b Nullavezetőben b b b b b

 b  Bővített mérési 
funkció

- - - - -

Háromfázisú feszültség b b b b b
Feszültség fázisonként b b b b b
Frekvencia b b b b b
Összteljesítmény b Hatásos b b b b előjeles

b Meddő - b b b előjeles

b Látszólagos - b b b b
Fázisonkénti 
teljesítmény 

b Hatásos b b b b előjeles

b Meddő - b b b előjeles

b Látszólagos - b b b b
Teljesítménytényező b Összes b b b b előjeles

b Fázisonként b b b b b
Fogyasztás

Hatásos fogyasztás b b b b előjeles

Meddőfogyasztás - b b b előjeles

Látszólagos fogyasztás - b b b b
Felhasználó által beállítható összegzési mód - - - - -

Átlagértékek
Áramerősség – 
Pillanatérték és legnagyobb érték

b b b b b

Összes hatásos teljesítmény – 
Pillanatérték és legnagyobb érték

b b b b b

Összes meddőteljesítmény – 
Pillanatérték és legnagyobb érték

- b b b b

Összes látszólagos teljesítmény – 
Pillanatérték és legnagyobb érték

- b b b b

Összes várható átlagérték 
kW, kVAR, kVA

- - - - -

Számítási időintervallum szinkronizálása - - - - -

Felhasználó által beállítható számítási 
mód

- - - 1 paraméter b

Egyéb mérések
Üzemóra-számláló - b b b b

Felügyeleti készülékek 

(1) Mérőváltóval együtt.
(2) Elérhető Micrologic E–vel, amely Compact NS630b...1600, Masterpact NT és Masterpact NW készülékekkel működik.
(3) Hatásos teljesítmény vagy meddő teljesítmény vagy látszólagos teljesítmény.

Készülékkiválasztás mérési 
funkció szerint
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PM810/PM820/
PM850/PM870

ION7330/7350 ION 7550 ION 7650 ION8800
A B C

Süllyesztett beépítés vagy 
DIN-sínre

Süllyesztett beépites DIN 192 szabványos kivágás– 186x186 mm DIN 43862 rack

b b b b

b b b b

0,5 % áram
0,2% feszültség

0.5% 0,1 % 0,1 % 

Osztály 0.5S IEC 62053-22 
Osztály 0.2S  ANSI 12.20 

0.5 % 0,20 % 0,20 %

b b b b
b b b b
- - b -

b b b b
b b b b
b b b b

b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b

Ki/Be b b b
Ki/Be b b b
b b b b
b b b b

b b b b

b b b b

b b b b

b b b b

b b b b

b b b b
b b b b

b - - -

Készülék kiválasztás mérési 
funkció szerint (folytatás)

Felügyeleti készülékek 

(1) PM810LOG-gal.
(2) Konfigurálható.
(3) Kivéve interharmonikusok, jelző feszültség, villogás és 
tranziensek.

(4) Csak maximum.
(5) Saját tápellátás.
(6) Az ION8800 készít trendeket szoftver segítségével, az kijelzőn ezek nem tekinthetők 
meg.
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Készülék kiválasztás mérési 
funkció szerint (folytatás)

Felügyeleti készülékek 

 
(7) Eseménynaplózási sorrend kézi folyamat az ION mérőkészülékekben. Nem a mérő lép kapcsolatba az X szoftverrel, mint a CM készülékeknél.
(8) IFM modulon keresztül.

Teljesítménymérők

BCPM PM1000
PM1200

ION6200 PM3200/PM3210/PM3250/
PM3255

PM5100/PM5300/PM5500

Villamos energia minőségi jellemzői
Interharmonikusok - - - - -

Teljes felharmoni-
kus torzítás (THD)

Feszültség - b b b b

Áramerősség - b b b b
Egyedi felharmonikus-tartalom 
(feszültség és áram)

- - - b

Hullámalak rögzítés - - 0,5 % -

Feszültségletörések és túllendülések 
érzékelése

- - 1%-os pontosság MSZ 
EN 62053-21
1%-os pontosság MSZ 
EN 61557-12

- b

Programozható (logikai és matematikai 
függvények)

- - b - b

Hálózati tranziensek érzékelése és 
rögzítése

- - - b b

Hálózatingadozás (villogás) - - - - -

EN 50160 szabványmegfelelőség 
ellenőrzése

- - - b b

MSZ EN 61000-4-30 
szabványmegfelelőség

- - - b b

Valós effektív értékek mérése 
Figyelembe vett legnagyobb 
felharmonikus-rendszám

- 15 - b b

Mintavételi sebesség 
Mintavétel száma periódusonként

- 20 db mintavétel 
50 Hz-en

b 32 b

Naplózás
Legnagyobb/legkisebb pillanatérték - - b b b
Adatnapló - - b b b
Eseménynapló - - b b b
Trendgörbék - - - - -

Riasztások b - - - -

Riasztás küldés e-mail-ben - - - - -

Események sorrendjének rögzítése - - - - -

Dátum- és időbélyegzés - - - - -

GPS időszinkronizálás - - - - -

Tárolókapacitás - - - - 256 kB / 1.1 MB

Kijelző, áramváltók, bemeneti/kimeneti 
modulok

Kijelző a homloklapon - b b b b
Beépített áram- és feszültségváltók - - b b b
Digitális vagy analóg bemenetek 
(max. számuk)

- - b b 2/4

Impulzuskimenet - - 2 b 1

Digitális vagy analóg kimenetek (max. 
számuk, az impulzuskimeneteket is 
beleértve)

- - 2 - 2

Közvetlen feszültségmérés külső 
feszültségváltó nélkül

277 V L-N
480 V L-L

277 V L-N 
480 V L-L

400 V L-N
690 V L-L

- 277 V L-N 
400 V L-L

Tápfeszültség
AC/DC változat AC 90 - 277 V 44 - 277 V 100 - 240 V 20 V L-N / 35 V L-L

... 277 V L-N /480 V L-L
115 to 415 ±10 % V AC, 
15 VA 45-67 Hz ... 350-450 Hz

DC - 44 - 277 V 110 - 300 V 100 - 300 V 125-250V DC
±20%

DC változat - - - - -

Kommunikáció
RS485-ös port b - b Opcionális b b

Infravörös port - - - - - -

RS232-es port - - - - - -

Modbus (M) M - b M M M

Ethernet port 
(Modbus / TCP / IP protokoll)

- - - - -

HTML weblap-szerver - - - - -

Ethernet átjáró az RS485-ös vonalon 
levő többi készülék számára

- -
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PM810 PM820 PM850 PM870 ION7330/7350 ION 7550 ION 7650 ION8800
A B C

- - - b b -

b b b b

b b b
31 (1) 31 63 b b b

- - b b (2) 0.5% - b b
- b 0.5% b b

- b b b

- b - 20 μs 20 μs -

- - - b b -

- b (3) b - b b -

b - b b -

63 b 63 63

128 b 256 1024 1024

b b b b
2 (1) 2 4 b b b
b (1) b b b b
- b b b - 

b b b b
Opcionális PM8ECC kártyával b b b
- b b (7) b (7)

b (1) b b b b
b (1) b b b b
80 kB (1) 80 kB 800 kB 300 kb 10 MB-ig 10 MB-ig

b b b b
- b - -

13 digit. / 4 analóg 4 20 3

1 4 1 1

5 digit. / 4 analóg 4 12 13

347 V L-N 
600 V L-L

347 V L-N
600 V L-L

347 V L-N
600 V L-L

288 V L-N 
500 V L-L

115…415 ±10% VAC, 15 VA
45-67 Hz vagy  350-450 Hz

95 - 240 VAC (+ 10%),
(47 - 440 Hz)

85…240 V 85…240 V (+/- 10%)
47-63 Hz

125…250 ±20% VDC, 10W 120 - 310 VDC (+ 10%)
(12 W) at 100 VAC at 25°C

110…300 V 110…270 V (+/- 10%)

- - - -

kétvezetékes (készülékben) 
négyvezetékes (távoli kijelzővel vagy PM8ECC kártyával)

1/2 b Opcionális 

- b b b
Távoli kijelzővel - b Opcionális 

M M M M

Opcionális PM8ECC kártyával Opcionális Opcionális 

Opcionális PM8ECC kártyával Opcionális Opcionális 

Opcionális PM8ECC kártyával Opcionális Opcionális 
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PowerLogic BCPM 
Funkciók és műszaki paraméterek

  

P
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PowerLogicTM BCPM zárt vasmagos 

áramváltó sávokkal 

Az ideális megoldás adatközpontok menedzsereinek, mérnökeinek és a 

működtetésért felelős vezetőinek ahhoz, hogy kritikus alkalmazásokhoz energiát 

szolgáltassanak. Adatközpontokban vagy szerverfarmokon ez a technológia 

segítséget nyújt a tervezésben és a kritikus energia infrastruktúrák 

menedzselésében úgy, hogy az megfeleljen a folyamatos energiaellátás 

követelményeinek. 

A PowerLogic BCPM egy pontos, teljes körű mérő rendszer, amelyet különleges, 

több áramkörös és minimális helyigényű, valamint nagyteljesítményű 

energiaelosztási egységben (PDU) vagy távoli energiaelosztási panelben (RPP) lehet 

felhasználni. 

A BCPM 84 áramkörig képes méréseket végezni egy készülékben, miközben méri a 

bejövő teljesítményeket is, hogy komplett PDU információ állhasson rendelkezésre. 

Teljes körű riasztási kapacitás biztosítja a potenciális hibák feltárását, mielőtt azok 

problémát okoznának.

Eltérően a speciális hardverekhez tervezett termékektől, a rugalmas BCPM 

használható bármilyen PDU vagy RPP berendezésben, legyen az új telepítésű vagy 

felújítás. Kivételes dinamikus sorozattal és pontossággal, valamint opcionálisan 

választható kiegészítőkkel rendelkezik, amelyekkel kielégít minden energiával 

kapcsolatos kihívást a kritikus adatközpontok esetén.

Alkalmazás
Rendelkezésre állási idő maximalizálása és kimaradások elkerülése.

Meglévő infrastruktúra optimalizálása.

A jövőbeli infrastrukturális igények hatásos tervezése.

Az energiaelosztási hatékonyság fejlesztése.

Felügyelet ls energiaköltség allokáció.

Pontos alszámlázás.

Műszaki jellemzők
Felügyelet 84 áramkörig egyetlen BCPM készülékkel.

Ideális új és felújított PDU berendezésekhez. 

Új installációk: BCPM zárt vasmagos áramváltókkal 42 vagy 84 áramkör 

felügyeletére 2 vagy 4 áramváltó sávval. A zárt vasmagos áramváltók 100 A-ig 

használhatók és a könnyebb installálhatóság érdekében sávon találhatók – 21 

áramváltó sávonként. 

Felújítási projektek: BCPM bontható áramváltókkal ideális felújítási munkákhoz. 

Bármilyen számú bontható áramváltó maximum 84 darabig telepíthető egyetlen 

BCPM készülékkel. Két méretben rendelhető áramváltó (50 A és 100 A) és mind a 

két áramváltó méret használható egyetlen BCPM készülékkel.

Pontosan mér nagyon alacsony áramfogyasztási szinteket, akár negyed 
Amperig. 
Könnyedén különbséget tesz alacsony áramok átfolyása és kioldás között, amikor 

nem folyik áram az áramkörökben.

Bármilyen PDU vagy RPP berendezéshez használható.
Csökkenti a mérési pontonkénti teljes beépítési költségeket akár új installációban 

akár felújítás során.

Modbus RTU protokoll
Könnyen beintegrálható meglévő Modbus kommunikációs hálózatba. 

Kompatibilis PowerLogic energiamenedzsment szoftverekkel
Könnyen fordítja le a készülék által összegyűjtött nagy adatmennyiséget hasznos 

döntés előkészítő információvá.

Többáramkörös mérés

PowerLogicTM BCPM bontható vasmagos áramváltóval

P
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8
6
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8
1
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PowerLogic BCPM 
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)
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PowerLogic BCPM
1 50-tüskés szalagkábel csatlakozó (adatvételi alaplap).
2 Kiegészítő bemenetek.
3 Bementi (betáplálás) áramköri csatlakozó.
4 Bementi áramköri olvadóbiztosító.
5 Működési LED.
6 Feszültség leágazások.
7 Kommunikációs címbeállító DIP kapcsolók.
8 Kommunikációs beállítások DIP kapcsoló.
9 RS485 2 csatlakozás.
10 RS485 LED.

Kiválasztási útmutató BCPMA BCPMB BCPMC
Általános jellemzők

Csak kisfeszültségű hálózatokban használható b b b

Teljesítmény és fogyasztásmérések
Betáplálási főáramkör b b -

Leágazási áramkörök b - -

Pillanatnyi effektív értékek mérése
Áram, feszültség, frekvencia b b -

Hatásos teljesítmény összes és fázisonként b b (csak a 
betápláláson)

-

teljesítménytényező összes és fázisonként b b (csak a 
betápláláson)

-

Fogyasztási értékek
Hatásos fogyasztás b b (csak a 

betápláláson)
-

Átlagértékek
Összes hatásos 
teljesítmény 

Jelenérték és max. 
értékek

b b (csak a 
betápláláson)

-

Villamos energia minőségi jellemzők 
mérése

Túl-/alulfeszültségek érzékelése b b -

Mintavétel száma periódusonként 2560 Hz 2560 Hz 2560 Hz

Riasztás
Riasztások b b b

Tápfeszültség
AC változat 90-277 V AC 90-277 V AC 90-277 V AC

Kommunikáció 
RS 485 port 1 1 1

Modbus protokoll b b b

BCPM rendelési számok
Cikk Kód Leírás

1 Modell BCPM BCPM zárt vasmagos áramváltóval. Nagy 
pontosságú mérőkészülék, amely 
áramkörönként, valamint a betápláláson 
méréseket végez, miközben teljes körű 
riasztással rendelkezik

Rendelési szám példa: BCPM zárt vasmagos áramváltóval.
2 Tulajdonságcsomagok A Továbbfejlesztett – teljesítmény és fogyasztás 

mérése áramkörönként és a betápláláson

1 Modell.
2 Tulajdonságcsomagok.
3 Áramváltó távolság.
4 Áramkörök száma.
5 Márkanév.

B Haladó – áram mérése áramkörönként, 
teljesítmény és fogyasztás mérése a 
betápláláson

C Alap - áram mérése csak áramkörönként és a 
betápláláson

3 Áramváltó távolság 0 19 mm áramváltó távolság

1 26 mm áramváltó távolság

2 18mm áramváltó távolság

4 Áramkörök száma 84 84 áramkör

72 72 áramkör

42 42 áramkör

5 Márkanév S Schneider Electric

Több áramkörös mérés

BCPM A 0 84 SP
E

8
6
1
6
8
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PowerLogic BCPM  
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Több áramkörös mérés

PowerLogic BCPM specifikáció

 
Villamos jellemzők

A mérés típusa

Mérési pontosság áram és feszültség IEC 62053-21 szerinti 1-es osztály, 
ANSI C12.1-2008 

Feszültség +/-0,5% pontosság 90-277 vonali feszültség és 
nulla között

zárt áramváltó:
50 A nyitható áramváltó:  
100 A nyitható áramváltó: 
200 A nyitható áramváltó:

±0,5%
±1% 
±0,5% 
±1% 

Adatfrissítési sebesség 1,8 másodperc

Bemeneti 
feszültség 
jellemzők

Mért feszültség 150 – 480 V ac L-L (1)

90 – 277 V ac L-N (1)

Mérési tartomány 150 – 480 V ac L-L (1)

90 – 277 V ac L-N (1)

Tápfeszültség AC 90 – 277 V ac (50/60 Hz)

Mechanikai jellemzők
Tömeg 1,5 kg

Méretek Áramköri lap 288 x 146 mm

Környezeti feltételek 
Üzemi hőmérséklet 0…60ºC

Tárolási hőmérséklet -40ºC…70ºC

Beépítési kategória CAT III

Biztonság
Európa IEC 61010

U.S. és Kanada UL 508 nyitott típusú készülék

Kommunikáció
RS 485 Sebesség: DIP kapcsolókkal kiválasztható 

4800, 9600, 19200, 38400
DIP kapcsolókkal kiválasztható kétvezetékes 
vagy négyvezetékes RS485
Protokoll

Protokoll Modbus RTU. Modbus TCP-hez opcionális 
átjáró adható (EGX). BACnet MS/TP és
BACnet IP-hez elérhető opcionális átjáró
(E8950)

Firmware jellemzők
Túl-/alulfeszültségek érzékelése A felhasználható által beállítható riasztási 

küszöbérték túlfeszültség és alulfeszültség 
érzékeléshez

Riasztás Négy riasztási szint: magas-magas, magas, 
alacsony és alacsony-alacsony (felhasználó 
beállíthatja és értékeket mindegyikhez). 
Mindegyik riasztás rendelkezik egy folyamatos 
jelű állapottal a kezelő figyelmeztetésére egy 
korábban felmerült riasztás miatt. Magas és 
alacsony riasztások pillanatnyit állapottal 
rendelkeznek, hogy a kezelő értesüljön arról, 
hogy a riasztás még érvényben van. 

Firmware frissítés Az RS485 porton keresztül frissíthető

(1) Kizárólag ‘A’ és ‘B’ tulajdonságcsomag.

1/3 V kisfeszültségű áramváltó (LVCT) specifikáció
Villamos jellemzők
Pontosság 1% a névleges áram 10% - 100% között

Frekvencia tartomány 50/60 Hz

Vezetők 18 AWG, 600 V ac, UL 1015 csavart érpár, 1,8 m 
szabványos hossz

Max. feszültség L-N érzékelő vezető  600 V ac

Környezeti feltételek 
Üzemi hőmérséklet -15ºC…60ºC

Tárolási hőmérséklet -40ºC…70ºC

Névleges páratartalom 0 - 95% lecsapódás nélkül
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PowerLogic BCPM  
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)
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Több áramkörös mérés

Kábelezés és csatlakozás  

Kerek szalagkábel használata akkor javasolt, 
amikor a BCPM nyomtatott áramköri alaplap a 
megfigyelni szándékozott PDU berendezésen 
kívülre kerül felszerelésre. Kerek szalagkábel 
használata előnyös, ha a szalagkábelt 
csatornában vezetjük. 

Lapos szalagkábel használata akkor javasolt, 
amikor a BCPM nyomtatott áramköri alaplap a 
megfigyelni szándékozott PDU berendezésen 
belülre kerül felszerelésre.

Lapos szalagkábel sokkal rugalmasabb, mint a 
kerek szalagkábel és használata akkor előnyös, 
ha a szalagkábelt nem csatornában vezetjük. 

BCPM rendelési számok zárt és nyitható vasmagos áramváltókkal  
(folytatás)
Rend.sz. Leírás
BCPMA084S BCPM továbbfejlesztett tulajdonságcsomag, 84 zárt vasmagos 100 A áramváltó, 

19 mm-es távolsággal

BCPMA184S BCPM továbbfejlesztett tulajdonságcsomag, 84 zárt vasmagos 100 A áramváltó, 

26 mm-es távolsággal

BCPMA042S BCPM továbbfejlesztett tulajdonságcsomag, 42 zárt vasmagos 100 A áramváltó, 

19 mm-es távolsággal

BCPMA142S BCPM továbbfejlesztett tulajdonságcsomag, 42 zárt vasmagos 100 A áramváltó, 

26 mm-es távolsággal

BCPMB084S BCPM haladó tulajdonságcsomag, 84 zárt vasmagos 100 A áramváltó, 19 mm-es 

távolsággal

BCPMB184S BCPM haladó tulajdonságcsomag, 84 zárt vasmagos 100 A áramváltó, 26 mm-es 

távolsággal

BCPMB042S BCPM haladó tulajdonságcsomag, 42 zárt vasmagos 100 A áramváltó, 19 mm-es 

távolsággal

BCPMB142S BCPM haladó tulajdonságcsomag, 42 zárt vasmagos 100 A áramváltó, 26 mm-es 

távolsággal

BCPMC084S BCPM alap tulajdonságcsomag, 84 zárt vasmagos 100 A áramváltó, 19 mm-es 

távolsággal

BCPMC184S BCPM alap tulajdonságcsomag, 84 zárt vasmagos 100 A áramváltó, 26 mm-es 

távolsággal

BCPMC042S BCPM alap tulajdonságcsomag, 42 zárt vasmagos 100 A áramváltó, 19 mm-es 

távolsággal

BCPMC142S BCPM alap tulajdonságcsomag, 42 zárt vasmagos 100 A áramváltó, 26 mm-es 

távolsággal

BCPM nyitható áramváltókkal
BCPMSCA30S BCPM A tulajdonságcsomag, 30 áramkör, nyitható áramváltó, teljesítmény és 

fogyasztásmérés, áramváltó méréstartomány 50 A

BCPMSCA42S BCPM A tulajdonságcsomag, 42 áramkör, nyitható áramváltó, teljesítmény és 

fogyasztásmérés, áramváltó méréstartomány 50 A

BCPMSCA60S BCPM A tulajdonságcsomag, 60 áramkör, nyitható áramváltó, teljesítmény és 

fogyasztásmérés, áramváltó méréstartomány 50 A

BCPMSCA84S BCPM A tulajdonságcsomag, 84 áramkör, nyitható áramváltó, teljesítmény és 

fogyasztásmérés, áramváltó méréstartomány 50 A

BCPMSCB30S BCPM B tulajdonságcsomag, 30 áramkör, nyitható áramváltó, leágazási áram, betáplálási 

teljesítménymérés, áramváltó méréstartomány 50 A 

BCPMSCB42S BCPM B tulajdonságcsomag, 42 áramkör, nyitható áramváltó, leágazási áram, betáplálási 

teljesítménymérés, áramváltó méréstartomány 50 A 

BCPMSCB60S BCPM B tulajdonságcsomag, 60 áramkör, nyitható áramváltó, leágazási áram, betáplálási 

teljesítménymérés, áramváltó méréstartomány 50 A 

BCPMSCB84S BCPM B tulajdonságcsomag, 84 áramkör, nyitható áramváltó, leágazási áram, betáplálási 

teljesítménymérés, áramváltó méréstartomány 50 A 

BCPMSCC30S BCPM C tulajdonságcsomag, 30 áramkör, nyitható áramváltó, árammérés, áramváltó 

méréstartomány 50 A

BCPMSCC42S BCPM C tulajdonságcsomag, 42 áramkör, nyitható áramváltó, árammérés, áramváltó 

méréstartomány 50 A

BCPMSCC60S BCPM C tulajdonságcsomag, 60 áramkör, nyitható áramváltó, árammérés, áramváltó 

méréstartomány 50 A

BCPMSCC84S BCPM C tulajdonságcsomag, 84 áramkör, nyitható áramváltó, árammérés, áramváltó 

méréstartomány 50 A 

BCPM nyitható áramváltókkal kiegészítők
BCPMSCADPBS BCPM adapter alaplapok, 2db, nyitható áramváltós BCPM készülékhez

BCPMSCCT0 BCPM 50 A nyitható áramváltó, 6db, 1,8 m hosszúság

BCPMSCCT0R20 BCPM 50 A-es nyitható áramváltó, a vezető 6,6m hosszú

BCPMSCCT1 BCPM 100 A nyitható áramváltó, 6db, 1,8 m hosszúság

BCPMSCCT1R20 BCPM 100 A-es nyitható áramváltó, a vezető 6,6m hosszú

BCPMSCCT3 BCPM 200 A nyitható áramváltó, 6db, 1,8 m hosszúság

BCPMSCCT3R20 BCPM 200 A-es nyitható áramváltó, a vezető 6,6m hosszú

További kiegészítők BCPM termékek használatához
BCPMCOVERS BCPM áramkör fedél

CBL008 lapos szalagkábel (1db) BCPM készülékhez, hossz = 0,45 m

CBL016 lapos szalagkábel (1db) BCPM készülékhez, hossz = 1,2 m

CBL017 lapos szalagkábel (1db) BCPM készülékhez, hossz = 1,5 m

CBL018 lapos szalagkábel (1db) BCPM készülékhez, hossz = 1,8 m

CBL019 lapos szalagkábel (1db) BCPM készülékhez, hossz = 2,4 m

CBL020 lapos szalagkábel (1db) BCPM készülékhez, hossz = 3,0 m

CBL021 lapos szalagkábel (1db) BCPM készülékhez, hossz = 6,1 m

CBL022 kerek szalagkábel (1db) BCPM készülékhez, hossz = 1,2 m

CBL023 kerek szalagkábel (1db) BCPM készülékhez, hossz = 3 m

CBL024 kerek szalagkábel (1db) BCPM készülékhez, hossz = 6,1 m

1/3 V kisfeszültségű áramváltó rendelési számok 
Rendelési sz. Áramtartomány Belső méret
LVCT00102S 100 A 31 mm x 100 mm

LVCT00202S 200 A 31 mm x 100 mm

LVCT00302S 300 A 31 mm x 100 mm

LVCT00403S 400 A 62 mm x 132 mm

LVCT00603S 600 A 62 mm x 132 mm

LVCT00803S 800 A 62 mm x 132 mm

LVCT00804S 800 A 62 mm x 201 mm

LVCT01004S 1000 A 62 mm x 201 mm

LVCT01204S 1200 A 62 mm x 201 mm

LVCT01604S 1600 A 62 mm x 201 mm

LVCT02004S 2000 A 62 mm x 201 mm

LVCT02404S 2400 A 62 mm x 201 mm
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PowerLogic BCPM 
Beépítés és csatlakozás

PowerLogic BCPM méretek

Nyitható vasmagos áramváltó

50  Amp 100 Amp
A = 1,0” (26 mm) A = 1,6” (40 mm) 
B = 0,5” (11 mm) B = 0,7” (16 mm)
C = 0,4” (10 mm) C = 0,7” (16 mm)
D = 0,9” (23 mm) D = 1,6” (940 mm)
E = 1,6” (40 mm) E = 2,0” (52 mm)
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211 mm

146 mm

122 mm

184 mm

228 mm

521 mm

26 mm

20 mm

10 mm

nyílás kereszt-

metszet

19 mm

középpont 

távolság

610 mm

26 mm

1,0”

(26 mm)

1,0”

(26 mm)

2,75”

(70 mm)

4,6”

(117 mm)
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Több áramkörös mérés

10 mm

nyílás kereszt-

metszet

26 mm

középpont 

távolság

Négyvezetékes közvetlen csatlakozás
PowerLogic BCPM adapter alaplap 
(egy alaplap 21db leágazási nyitható áramváltónként)
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PowerLogic BCPM
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

PowerLogic áramváltó BCPM sáv beépítési részletek
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PowerLogic nyitható áramváltós BCPM beépítési részletek
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1/3 VAC kisfeszültségű áramváltó alaktényező

Betáplálás mérése

(áramváltók külön rendelendők)

BCPM PCB

Áramváltók (1/3 Vac)

Áramköri mérések 

4 áramváltó sáv 84 áramkör méréséhez

Kicsi alaktényező
100/200/300 Amper
     A = 96 mm

     B = 30 mm

     C = 31 mm

     D = 30 mm

     E = 100 mm

     F = 121 mm

Nagy alaktényező
800/1000/1200/
1600/2000/2400 Amper
     A = 125 mm

     B = 139 mm

     C = 62 mm

     D = 30 mm

     E = 201 mm

     F = 151 mm

Közepes alaktényező
400/600/800 Amper
     A = 125 mm

     B = 73 mm

     C = 62 mm

     D = 30 mm

     E = 132 mm

     F = 151 mm

Többáramkörös mérés

1/3 VAC betáplálás 

mérése nyitható 

áramváltóval

50 A vagy 100 A leágazási 

áramkörök mérése 

nyitható áramváltóval

Mérendő panel

42 megszakítós 

változat

Nyomtatott 

áramköri alaplap

Szalagkábel

Adapter alaplap
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PM1000 teljesítménymérő 
sorozat 
Funkciók és műszaki paraméterek

Költséghatékony 
teljesítménymérők
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PowerLogic™ PM1000 

teljesítménymérő.

A PowerLogic PM1000 teljesítménymérő sorozat egyszerűen használható, 

költséghatékony mérőkészülék család, amely villamos installációk megfigyeléséhez 

szükséges alapvető mérési lehetőségeket kínál.

Robosztus konstrukció és kompakt méret jellemzi ezt a maga kategóriájában 

csúcs, többfunkciós mérőt, amelynek installációs költsége alacsony és ideális 

választás vezérlőszekrények, motorvezérlő központok és generátoros 

alkalmazások mérésére. 

A PowerLogic PM1000 teljesítménymérő sorozat két változatban érhető el, az 

alkalmazás specifikus testreszabás érdekében. 

PM1000, alapváltozat

PM1200, alapváltozat és egy RS485 port Modbus kommunikációhoz.

Alkalmazások
Teljesítménymérési műveletek.

Terheléstanulmányozás és áramkör optimalizáció.

Készülékfelügyelet és vezérlés.

Megelőző karbantartás.

Műszaki jellemzők
Pontos mérés
A mérő megfelel az 1-es pontossági osztálynak az MSZ EN 62052-11 és MSZ EN 

62053-21 szabvány szerint.

Könnyen leolvasható kijelző 
A világos alfanumerikus, 15mm magas LED kijelző 3 sorban képes méréseket 

megjeleníteni, soronként 4 helyértéken. A kijelző automatikusan beállítja a Kilo, 

Mega és Giga értékeket. Automatikus képernyőváltás segíti a gyors leolvasást.

Analóg terhelés-oszlopdiagram
A színes analóg terhelés-oszlopdiagram 12 szegmenses kijelzőn mutatja meg a 

teljes terhelés százalékában az aktuális terhelési értéket.

Turbo Key – gyorselérésű gomb az információk gyors eléréséhez
A Turbo Key – gyors elérésű nyomógomb lehetővé teszi a legfontosabb 

paraméterek azonnali leolvasását vagy a beállítási menübe lépést egyetlen 

gombnyomással. 

Gyors és könnyű installáció
A beállítási menü az előlapi nyomógombokon keresztül érhető el. A Turbo Key – 

gyorselérésű nyomógomb gyors belépést biztosít. Közvetlen csatlakozás a 

feszültségméréshez 480 VAC (fázis-fázis) feszültségszintig.

Színkódos csatlakozó kapocs címke
A csatlakozókapcsokon elhelyezett színkódos címkék segítenek a pontos 

vezetékezésben.

Biztonsági beállítások
Biztonságos hozzáférés a beállítási paraméterekhez különleges jelszóvédelmen 

keresztül. Nyomógomb reteszelés teszi lehetővé a felhasználó által beállított 

kijelzőoldal megjelenítését alapértékként.

Rendelési számok
Leírás Schneider Electric

PM1000 teljesítménymérő alapérték leolvasással, fogyasztás és 
átlag paraméterek és összegző képernyő, kommunikáció nélkül 

METSEPM1000

Ugyanaz, mint a PM1000 plusz RS485 kommunikációs port METSEPM1200
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Költséghatékony 
teljesítménymérők

PM1000 teljesítménymérő 
sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Kiválasztási útmutató PM1000 PM1200
Általános adatok

Kis- és középfeszültségű elosztóhálózatokban használható b b

Áram- és feszültségmérés pontossága 1,0 % 1,0 %

Teljesítménymérés pontossága 1,0 % 1,0 %

Fogyasztásmérés pontossága 1,0 % 1,0 %

Mintavétel darabszáma periódusonként 20db 
mintavétel 
50 Hz-en

20db 
mintavétel 
50 Hz-en

Effektív pillanatértékek
Áramerősség fázis és nullavezető b b

Feszültség Átlag, fázis feszültség átlag és 
vonali feszültség átlag

b b

Frekvencia b b

Hatásos, látszólagos teljesítmény Összesen és fázisonként b b

Teljesítménytényező Átlag és fázisonként b b

Aszimmetria Áram, feszültség b b

Fázisszög V & I, L1, L2, L3 között b b

RPM (fordulatszám) Csak generátorokhoz, 
sebességszámítás a generátor 
feszültség kimenete és a gép 
pólusszáma alapján

b b

Fogyasztás értékek
Hatásos, meddő és látszólagos fogyasztás b b

Átlagértékek
Áram Pillanatnyi és legnagyobb. b b

Hatásos, látszólagos teljesítmény Pillanatnyi és legnagyobb. b b

A felhasználó által beállítható hatásos, látszólagos teljesítmény* b b

* A felhasználó csak egy paramétert választhat ki: A, KW, vagy KVA

Villamos energia minőségi jellemzők mérése
Teljes felharmonikus torzítás (THD) Áram, feszültség, fázisonként b b

További mérések
Működési órák száma (RUN hours) A terhelés működési ideje órákban b b

BE órák (ON hours) Üzemóra-számláló b b

MEGSZ (INTR) Megszakítások száma b b

Kijelző
LED kijelző b b

Kommunikáció
RS485 port - 1

Modbus protokoll - b

PowerLogic PM1000 teljesítménymérő sorozat méretadatok.

További 9 mm 

helyigény a mérő 

mindkét oldalán a 

panelen belül
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PM1000 teljesítménymérő 
sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Költséghatékony 
teljesítménymérők

Villamos jellemzők
A mérés típusa Valós effektív érték mérése a 9. felharmonikusig

20 mintavétel periódusonként 50 Hz-en

A mérés 
pontossága*

Áram és feszültség 1,0 %

Teljesít-
mény

Hatásos 1,0 %

Meddő 2,0 %

Látszólagos 1,0 %

Frekvencia 0,1 %

Teljesítménytényező 1,0 %

Fogyasztás Hatásos IEC 62053-21 1. osztály

Meddő IEC 62053-23 2. osztály

Látszólagos 1%-a a leolvasottnak

* További 0,05% hiba a teljes skálán, ha a bementi áram kevesebb, mint 100 mA

Adatfrissítés 1 másodperc

A feszültség-
bemenet 
jellemzői

Bemenetek V1, V2, V3, Vn

Mért feszültség 80 - 480 V AC L-L feszültségváltó nélkül
akár 999 kV-ig külső feszültségváltóval

Megengedett túlfeszültség 1,10 Un (480 V L-L)

Fogyasztás 0,2 VA fázisonként max.

Impedancia VLL - 4 MOhm, VLN – 2 MOhm

Frekvenciamérési tartomány 45 - 65 Hz

Az áram-
bemenet 
jellemzői

Áramváltó 
áttétel

Primer 1 A - 99,0 kA 

Szekunder 1 A - 5 A

Mérési tartomány 50 mA - 6 A (5 mA indulóáram)

Megengedett túlterhelés 10 A folyamatos

Fogyasztás 0,2 VA fázisonként max.

Impedancia < 0,1 ohm

Tápfeszültség AC változat 44 - 277 V AC at 50 Hz/60 Hz

DC változat 44 - 277 V DC

Átfedési idő 100 ms 50 V AC esetén

Fogyasztás 3 VA max.

Mechanikai jellemzők
Tömeg 0,500 kg (szállítási), 0,400 kg (kicsomagolva)

Védettségi fokozat (MSZ EN 60529) Előlap felől: IP 51; hátlap felől: IP 40

Méretek Keret: 96 x 96 mm
Mélység: 80 mm keret mögött
Előlap kivágás: 92 x 92 mm

Környezeti feltételek
Üzemi hőmérséklet -10°C…+60°C

Tárolási hőmérséklet -25°C…+70°C

Névleges páratartalom 5–95 % rel. páratartalom 50°C-on (lecsapódás 
nélkül)

Tengerszint feletti magasság 2000 m

Mérési kategória III

Szennyezettségi fokozat 2

Védelmi osztály 2

Elektromágneses kompatibilitás
Elektrosztatikus kisüléssel szembeni 
zavartűrés

IEC 61000-4-2

Sugárzott elektromágneses térrel szembeni 
zavartűrés

IEC 61000-4-3

Gyors villamos tranziens jelenséggel 
szembeni zavartűrés

IEC 61000-4-4

Lökőhullámmal szembeni zavartűrés IEC 61000-4-5

Vezetett zavarokkal szembeni zavartűrés IEC 61000-4-6

Csillapodó oszcillációs hullámokkal 
szembeni zavartűrés

IEC 61000-4-12

Lökőfeszültség állóság 6kV 1,2/50 μS hullám esetén az MSZ EN 
60060-1 szabvány szerint

Vezetett és sugárzott zavarkibocsátás CISPR11 A osztály, FCC 15 rész A osztály

Biztonság és szabványok
Biztonsági konstrukció Önkioltó V0 műanyag; UL 508

CE tanúsítvány MSZ EN 61010 Igen

Megfelel az (EC) n° 1907/2006 2006. december 18-i szabályozásnak, amelyet REACH-nek 
hívnak (Registration, Evaluation, Authorization and restrictions applikábel to Chemical 
substances)
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Kommunikáció
RS485 port 2 csatlakozókapocs; sebesség 19,200 bps-ig

Protokoll: Modbus RTU

Kijelző jellemzői 
Beépített LED kijelző 3 paraméteres kijelzés 3 sorban, 4 számjegy soronként. 

Automatikus skálázás Kilo, Mega, és Giga értékekhez. 
Felhasználó által kiválasztható alapbeállítású kijelző 
oldal. Jelszóval védett beállítási paraméterek.

Analóg terhelési oszlopdiagram Színkódos analóg jelzés, amelyen kiválasztható a teljes 
terhelési skála a szankcionált teljesítmény határ 
tudatában.

PM1000 teljesítménymérő 
sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Költséghatékony 
teljesítménymérők
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PM1000 teljesítménymérő 
sorozat
Beépítés és csatlakozás

Költséghatékony 
teljesítménymérők

PM1000 teljesítménymérő sorozat méretek 

Homloklapra szerelés

Egyfázisú csatlakozás

Kommunikáció
(PM1200)

0.25  A

Fázis

TERHELÉS

L1      N  

S/
N:

RS
48

5-
TH

D-
DM

-IE
Op

tio
n

Li
st

:
VE

R:
03

.04
.00

CO
YY

W
W

DX
XX

X

RS 485

Használjon feszültségváltót ha VAC LL ≥ 481 V

Tápfeszültség
(vezérlőteljesítmény) 
44 - 277 VAC/DC

ÁV

50
 m

A-
tól

 6 
A-

ig

Au
x-e

llá
tás

44
-tő

l 2
77
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ac

/dc
-ig

80
-tó

l 4
80
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Ez a csatlakozás csak egy bemutató. Más típusú bekötés is lehetséges. Nézze meg a PM1000 teljesítménymérő sorozat 
Gyors kezdés útmutatóját a részletekért.
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PM1000 teljesítménymérő 
sorozat
Beépítés és csatlakozás
(folytatás)

Költséghatékony 
teljesítménymérők

Kétfázisú háromvezetékes csatlakozás 3 áramváltóval

Kommunikáció
(PM1200)

 

0.25A

Tápfeszültség
(vezérlőteljesítmény) 
44 - 277 VAC/DC

Fázis
  L1      L2     N  
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RS 485

Használjon feszültségváltót ha VAC LL ≥ 481 V
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Ez a csatlakozás csak egy bemutató. Más típusú bekötés is lehetséges. 
Nézze meg a PM1000 teljesítménymérő sorozat Gyors kezdés útmutatóját a részletekért

Háromfázisú négyvezetékes csatlakozás 3 áramváltóval és 3 feszültségváltóval 

0.25  A

Kommunikáció
(PM1200)
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Tápfeszültség
(vezérlőteljesítmény) 
44 - 277 VAC/DC

Használjon fe-
szültségváltót ha 
VAC LL ≥ 481 V

Fázis
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Ez a csatlakozás csak egy bemutató. Más típusú bekötés is lehetséges. 
Nézze meg a PM1000 teljesítménymérő sorozat Gyors kezdés útmutatóját a részletekért.
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ION6200 sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek

Költséghatékony
teljesítménymérők

A Powerlogic ION6200-as teljesítménymérő család kiváló minőséget, 

konfigurálhatóságot és funkcionalitást kínál meglehetősen kedvező árához és kis 

méretéhez képest. A készüléket könnyű telepíteni és használni, mindamellett egy 

nagy, világos LED képernyővel van felszerelve, hogy nem megfelelően világított 

körülmények között is megkönnyítse az adatok leolvasását.

Az ION6200 négykvadránsos teljesítmény, teljesítmény igény, fogyasztás, 

teljesítménytényező és frekvencia mérésre képes. Későbbi bővíthetősége miatt 

tökéletes kezdő megoldású mérőnek bizonyul. Kifejezetten jó megoldás nagy 

igénybevételű, korrozív környezetbe IP65-ös kivitelezése és savállósága miatt.

Az ION6200-as teljesítménymérő lehetőséget biztosít a későbbi funkcionalitás 

bővítésére akár a helyszínen. A felügyeletet szolgáltató cégek gond nélkül saját 

igényeikhez mérten tudják specifikálni ezeket a mérőket a kiegésztők és mérési 

paraméterek nagy választékának köszönhetően.

Alkalmazások
0.5S-es osztálypontosságú mérések és almérések

Több analóg mérőnek a helyettesítése

Alapvető mérési funkciók

Költségallokáció

Alállomás felügyeleti megoldások

Műszaki jellemzők
Jól látható LED kijelző
Az ION6200 az összes villamos paraméter mérési értékének jól látható kijelzésére 

képes a 19mm magas karaktereknek illetve a kezelőfelületen jelzett villamos 

paraméterek jelzése végett

Megawatt mérése lehetőség
A Megawatt villamos értékek mérése és kijelzése esetén egy külön erre a célre 

kialakított kijelzővel van felszerelve a mérőműszer. Az előlapon az értékek 

értelemszerűen Megawattban vannak jelölve (kV,MW,MVA,Mvar,MWh,MVAh,Mvarh).

Kommunikáció
Opcionális RS 485-ös kommunikációs kábelek, Modbus RTU vagy ION protokollal. 

Adatátviteli sebessége 1.200 bps-től 19.200 bps-ig állítható.

Moduláris
Az ION6200-as moduláris felépítése tökéletes megoldást biztosít a felhasználó 

számára, hogy az elején csak az alapmodellt telepítse az elosztóban és később 

bővítse akár kommunikációvaé, akár szélesebb mérési funkcionalitással vagy 

kimeneti modulokkal.

Könnyű használat
Gyors beállítási lehetsőgé a kijelzőn vagy ingyenes szoftveren (ION Setup 3.0) 

keresztül.

Mérési osztálypontosság
MSZ EN 60687 0,5S-es pontossági osztállyal rendelkező többtarifás mérőkészülék.

Támogatja a különböző bekötésű rendszereket
Támogatja a direkt bekötésű 4 vezetékes, 3 vezetékes, deltában bekötött 3 

vezetékes és direkt deltában bekötött 1 vezetékes rendszereket egyaránt.

Rendelési számok

Powerlogic ION6200 
Powerlogic ION6200-as 
teljesítménymérő

2 csatlakozókapocs; sebesség 19,200 bps-ig
Protokoll: Modbus RTU

A kiegészítő alkatrészek rendelési számait lásd az 70-ik oldalon.

PowerLogic ION6200
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ION6200 sorozat
Funkciók műszaki paraméterek
(folytatás)

Költséghatékony
teljesítménymérők

Kiválasztási segédlet ION6200
Alapkészülék

ION6200
EP #1*

ION6200
EP #2*

Általános (N) (P) (R)
Használat kis- és nagyfeszültségű 
hálózatokon

b b b

Áram- és feszültségmérési pontosság (1) 0.3% 0.3% 0.3%

Fogyasztás- és teljesítménymérési 
pontosság

0.5% 0.5% 0.5%

Ciklusonkénti mintavételezés száma 64 64 64

Azonnali RMS értékek
Áramerősség és feszültség (2) b b b

Frekvencia - b b

Hatásos 
teljesítmény

Összesített - b b

Fázisonként - - b

Meddő és 
látszólagos 
teljesítmény

Összesített - - b

Fázisonként - - b

Teljesítmény 
tényező

Összesített - b b

Fázisonként - - b

Fogyasztás értékek
Hatásos fogyasztás (3) - b b

Meddő és látszólagos energia fogyasztás (3) - - b

Igény (meghatározott intervallum) értékek
Áramerősség Pillanatnyi és Max. - b b

Hatásos 
teljsítmény

Pillanatnyi - - b

Max. - b b

Meddő és 
látszólagos 
teljesítmény

Pillanatnyi és Max. - - b

Feszültségminőségi mérések
Felharmonikus 
torzítás (2) Áram, feszültség - - b

Kijelző és Ki-,bemenetek
LED kijelző b b b

Impulzus kimenet b b b

Közvetlen feszültség csatlakozás (V ac) 400/690 400/690 400/690

Kommunikáció
RS-485 port b b b

ION protokol b b b

Modbus RTU protokol b b b

(*) EP = Bővített mérés csomag
(1) Kizárólag Fázis-Nulla esetén. F-F = 0.5% osztálypontosság.
(2) Néhány érték nem elérhető ha a vezetékezés Deltára vagy Direkt Deltára van beállítva.
(3) További fogyasztásadatok érhetőek el az alapkészüléken az impulzus kimeneten keresztül.

1 Árambemenetek
2 Kommunikációs port
3 Tápfeszültség
4 D2: Form A digitális kimenet
5 Feszültség bemenetek
6 D1: Form A digitális kimenet

1 3 4 5 62



68

ION6200 sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek
(folytatás)

Költséghatékony
teljesítménymérők

Elektromos jellemzők 
Mérés típusa Hasznos rms elektromos paraméterek 

maximum 64 minta/ciklus 

Mérési 
pontosság 

Áram ≥ a teljes skála 5%-a a leolvasott érték 0,3 %-a

a teljes skála 5%-a a leolvasott érték 0,3 %-a + a teljes skála 
0,05 %-a

I4 levezetés a leolvasott érték 0,6 %-a + a teljes skála 
0,05 %-a

Feszültség L-N a leolvasott érték 0,3 %-a, L-L a leolvasott 
érték 0,5 %-a

Teljesítmény 0.5 osztály IEC 60687
0.5 osztály ANSI 12.20  

Frekvencia a leolvasott érték 0,1 %-a

Telj. tény. (Unity PF-nél) a leolvasott érték 1,0 %-a

Energia 0.5 osztály IEC 60687
0.5 osztály ANSI 12.20  

Harmonikus torzítás Összes harmonikus torzítás ± 1,0 %

Bemenő 
feszültség 
jellemzői

Mért feszültség(1) 60 - 400 LN (103,5-690 LLV) V ac RMS (3 fázis) 
60 - 400 LN ac (egy fázis) 

Mérési tartomány 60 - 400 LN ac

Impedancia 2 MΩ/fázis 

Bemenetek V1 V2 V3 Vref.

Túlterhelés 1500 VAC RMS folyamatos

Dielektromos ellenállás > 3250 V ac RMS; 60 Hz 1 percig  

Bemenő 
áram
jellemzői 

Minősített bementek(1) 5 A névleges / 10 A teljes skála RMS (+20% 
tartományon kívül teljes pontossággal, 300 V RMS a 
földelés felé)  

Megengedhető túlterhelés 120 A RMS 1 másodpercig, egyszeri 

Indítóáram 0,005 A RMS 

Teher 0,05 VA (tipikus) @ 5 A RMS 

Bemenetek I1 ,I2, I3

Dielektromos ellenállás 3000 V RMS 1 percig 

Energiael-
látás

AC Standard: 100 - 240 V ac, 50-60 Hz 
480 V: 480 V ac ±5 %, 60 Hz.

DC Standard  110 - 300 V dc
Kisfeszültség DC: 20-60 V dc

Be- és 
kimenetek

Digitális kimenetek 2 optikailag leválasztott digitális kimenet KY 
impulzusokhoz vagy ellenőrzéshez 
Maximális áteresztőáram: 150 mA
Maximális feszültség: 200 V
Maximális áram: 150 mA

 RS-485 port optikailag leválasztott

Mechanikai jellemzők
Tömeg 0.68 kg (szállítási)

IP védelmi fokozat Kijelzővel ellátott mérő: előlap IP 65, hátlap: IP 30; 
Jeladó egység (integrált kijelző nélkül): IP 30; 
Távoli kijelző egység: előlap IP 65; hátlap: IP 30

Méretek Installált alapegység mélysége: 106,7x106.7x40,6 mm
Távoli kijelző: 106,7x106.7x22,9 mm

Környezeti körülmények
Üzemi hőmérséklet -20 és 70° C között, környező levegő 

Tárolási hőmérséklet -40 és 85°C között 

Nedvességtartalom besorolás 5% és 95% között (kondenzáció nélkül) 

Szennyezési fokozat 2

Installációs kategória III, (Elosztórendszerekhez) 

Elektromágneses kompatibilitás
Elektrosztatikus kisülés IEC 61000-4-2 (EN61000-4-2/IEC801-2)

Védettség besugárzott terekkel szemben IEC 61000-4-3 (EN61000-4-3/IEC801-3)

Védettség gyors tranziensekkel szemben IEC 61000-4-4 (EN61000-4-4/IEC801-4)

Feszültséglökéssel szembeni védelem IEC 61000-4-5 (EN61000-4-5/IEC801-5)

Vezetéssel szembeni védettség IEC 61000-4-6 (EN61000-4-6/IEC801-6)

Elektromágneses komp. ipari körny.-ben IEC 61000-6-2

Biztonság
cUL, ami megfelel a CSA C22.2 1010-1 sz.-nak 

IEC1010-1 (EN61010-1)

UL 3111-1

Kommunikáció
RS 485 port Maximum 19 200 bps-ig, Modbus RTU, ION 

kompatibilis protokoll

Kommunikáció
Fényes LED kijelző 19 mm magas számok

Minden alapenergia mérést kijelez
Könnyű beállítás egyszerű konfigurációs paramétereknél
Beállítási paraméterek jelszavas védelme
Igény alaphelyzetbe állításának jelszavas védelme

PowerLogic ION6200
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ION6200 sorozat
Funkciók műszaki paraméterek
(folytatás)

Költséghatékony
teljesítménymérők

Example product part number.

  1. Modell
  2. Formatényező.
  3. Árambemenetek.
  4. Feszültségbemenetek.
  5. Tápegység.
  6.  Rendszerfrekvencia.
  7. Kommunikáció.
  8. A készüléken levő be- és kimenetek.
  9. Biztonság.
10. Mérési csomag

Alkatrész számok

Tétel Kód Leírás

1 Modell M6200
ION6200 mérőkészlet: ION6200 Mérő alapkészülék, 
opcionális kártya és tápegység 

2 Formatényező A0 Integrált kijelzővel rendelkező modell 

R1
DIN sínre felszelhető távadós modell, Távoli kijelző 
és 4,2 m hosszú kábel (RJ11, 6 vezetős, 26-os méret)

R2
DIN sínre felszelhető távadós modell, Távoli kijelző 
és 1,8 m hosszú kábel (RJ11, 6 vezetős, 26-os méret)

R3
DIN sínre felszelhető távadós modell, Távoli kijelző 
és 9 m hosszú kábel (RJ11, 6 vezetős, 26-os méret)

T1
DIN sínre felszelhető távadós modell (kommunikációs 
vagy impulzus kimenet szükséges hozzá)

3 Árambemenetek A 10 A-es árambemenetek (max. 12 A)

4 Fesz. bemenetek 0
Automata tartomány-beállítás 
(57-400 V ac L-N / 99-690 V ac L-L)

6 Rendszerfrekvencia 0 Kalibrálva az 50 és 60 Hz. közötti frekvenciájú rendszerekre

7 Kommunikáció Z0 Nincs kommunikáció 

A0
Egyetlen RS-485 port (támogatja a Modbus RTU protokollt és 
az ION-kompatibilis PML protokollt)

8 I/O A Nincs I/O

B
Ez az opció aktiválja a két „Form A” digitális kimenetet a kWh-
hoz és a kvarh energiaimpulzusokhoz 

9 Biztonság 0 Nincs hardver zár (a beállítás jelszóval védett)

2

RMANSI: Fogyasztásmérő amelyet az USA-ban jóváhagytak 
(az ANSI C12.16 szerint jóváhagyott; megfelel az ANSI 
C12.20 0.5 osztály pontossági előírásainak 23 oC-on; (csak a 
10 A-os árambemenetek esetében)

3
RMICAN: A Measurement Canada által jóváhagyott 
fogyasztásmérő kanadai alkalmazásra (csak a 10 A-os 
árambemenetek esetében)

4
**RMICAN-SEAL: A gyárban lepecsételt és a Measurement 
Canada által jóváhagyott fogyasztásmérő

10 Mérő csomag N Standard mérések (Volt/Amper fázisonként és átlag)

P
1-es számú kibővített csomag: (standard mérések plusz 
Energia/Összes teljesítmény, Frekvencia, 
Teljesítménytényező összes semleges áram) 

R 2-es számú kibővített csomag: (minden mérés)

Energiaellátás
Energiaellátás P620PB Standard, könnyen csatlakoztatható tápegység (100-240 V 

ac! 50-60 Hz vagy 110-300 V dc)

P620PC Könnyen csatlakoztatható, kisfeszültségű egyenáramú 
tápegység (20-60 V dc)

P620PD
480V-os tápegység (480 VAC, 60 Hz)
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ION6200 sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek
(folytatás)

Költséghatékony
teljesítménymérők

Alkatrész számok

MegaWatt opció a kijelzővel ellátott alapmérőhöz. Nem áll rendelkezésre RMICAN 
vagy RMICAN-SEAL. biztonsági opciókkal együtt

M0

MegaWatt opció a DIN sínre felszerelhető, 4,2 m hosszú kábellel (RJ11, 6 vezető, 
26-os méret) szállított távadós modellhez. Nem áll rendelkezésre RMICAN vagy 
RMICAN-SEAL. biztonsági opciókkal együtt.

N1

MegaWatt opció a DIN sínre felszerelhető, 1,8 m hosszú kábellel (RJ11, 6 vezető, 
26-os méret) szállított távadós modellhez. Nem áll rendelkezésre RMICAN vagy 
RMICAN-SEAL. biztonsági opciókkal együtt.

N2

MegaWatt opció a DIN sínre felszelhető, 9,0 m hosszú kábellel (RJ11, 6 vezető, 
26-os méret) szállított távadós modellhez. Nem áll rendelkezésre RMICAN vagy 
RMICAN-SEAL. biztonsági opciókkal együtt.

N3

Opciós kártya
1 Standard mérések Z0A0N
2 1-es számú kibővített csomag Z0A0P
3 2-es számú kibővített csomag Z0A0R
4 Standard Measurements, két impulzus kimenet Z0B0N
5 1-es számú kibővített csomag, két impulzus kimenet Z0B0P
6 2-es számú kibővített csomag, két impulzus kimenet Z0B0R
7 Standard mérések, RS-485 A0A0N
8 1-es számú kibővített csomag, RS-485 A0A0P
9 2-es számú kibővített csomag, RS-485 A0A0R
10 Standard mérések, két impulzus kimenet, RS-485 A0B0N
11 1-es számú kibővített csomag, két impulzus kimenet, RS-485 A0B0P
12 2-es számú kibővített csomag, két impulzus kimenet, RS-485 A0B0R

Moduláris távkijelző (RMD)
Modell M620D
Kijelző típusa Standard kijelző R

MegaWatt opció - MegaWatt opcióval kiegészített távadós 
alapmérővel 

N

Kábelhossz Nincs kábel 0
4,2 m hosszú kábel a távkijelző és az ION6200 távadós alapmérő 
összekötésére 

1

1,8 m hosszú kábel a távkijelző és az ION6200 távadós alapmérő 
összekötésére 

2

9,0 m hosszú kábel a távkijelző és az ION6200 távadós alapmérő 
összekötésére 

3

A moduláris távkijelzőhöz rendelkezésre álló kábelek 
4,2 m hosszú kábel a távkijelző és az ION6200 távadós alapmérő összekötésére P620C1
1,8 m hosszú kábel a távkijelző és az ION6200 távadós alapmérő összekötésére P620C2
9,0 m hosszú kábel a távkijelző és az ION6200 távadós alapmérő összekötésére P620C3
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ION6200 sorozat
Méretek és csatlakozások

Költséghatékony
teljesítménymérők

ION6200 integrált modell méretei

ION6200 TRAN modell méretei

ION6200 TRAN modell méretei
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ION6200 sorozat
Méretek és csatlakozások

Költséghatékony
teljesítménymérők

Az integrált modell beszerelése - ANSI 4” (4 1/2” Kapcsolótábla)

Az integrált modell beszerelése - DIN 96 

A TRAN modell beszerelése 

Az RMD port felfelé néz

A csavarok beleillenek a sarkokba, 
nincs szükség furatokra 
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PM3200 teljesítménymérő 
sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek

Költséghatékony 
teljesítménymérők

P
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8
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3
3

Ez a PowerLogic teljesítménymérő az alapvető funkcióktól egészen 

továbbfejlesztett funkciókig kínál lehetőségeket. Kompakt méretével és DIN-sínre 

szerelhetőségével lehetővé teszi a betáplálás és az elmenő leágazások 

megfigyelését egyaránt kisméretű elosztószekrényben. Áram- és 

feszültségváltókkal a mérő képes 2-, 3- és 4-vezetékes rendszereket mérni. A 

grafikus kijelző intuitív navigációval rendelkezik a fontosabb paraméterek könnyű 

elérhetősége érdekében.

4 változat rendelhető az alap készüléktől a továbbfejlesztett típusig:

 b PM3200

v Villamos paraméterek, In, U, V, PQS, E, PF, Hz

v Teljesítmény / áram átlagérték 

v Min/max.

 b PM3210 

v Villamos paraméterek I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz, THD

v Teljesítmény / áram átlagérték, csúcs átlagérték

v Min/max.

v 5 időbélyeggel ellátott riasztás

v kWh impulzuskimenet

 b PM3250 

v Villamos paraméterek I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz, THD

v Teljesítmény / áram átlagérték, csúcs átlagérték

v Min/max.

v 5 időbélyeggel ellátott riasztás

v LED a kommunikáció jelzéséhez

v RS485 port Modbus kommunikációhoz

 b PM3255

v Villamos paraméterek I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz, THD

v Teljesítmény / áram átlagérték, csúcs átlagérték

v Min/max. és 15 időbélyeggel ellátott riasztás

v LED a kommunikáció jelzéséhez

v Akár 4 tarifás menedzsment

v 2 digitális bemenet, 2 digitális kimenet

v Memória terhelési profilhoz (átlag 10 perc … 60 perc)

v RS485 port Modbus kommunikációhoz

Innovatív dizájn teszi a mérőt okossá és egyszerűvé:

 b Könnyű installálni berendezésgyártóknak

 b Könnyű működtetni az üzemeltetőnek

 b Könnyű használni a végfelhasználónak

Alkalmazások

Költségmenedzsment alkalmazások
 b Számla ellenőrzés

 b Alszámlázás, beleértve a közüzemek megtekintését

 b Költségallokáció, beleértve a közüzemek megtekintését

Hálózatmenedzsment alkalmazások
 b Panelműszer

 b Akár 15 időbélyeggel ellátott riasztás az események megfigyeléséhez 

 b Könnyű integráció PLC rendszerekkel a bemenet/kimeneti felületen keresztül

Piaci szegmensek
 b Épületek

 b Ipar

 b Adatközpontok és rendszerek

 

PM3200 teljesítménymérő sorozat
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PM3255 teljesítménymérő sorozat

A mérő előlapi részei
1 Vezérlő feszültség
2 Kijelző fehér háttérvilágítással
3 Villogó sárga mérésjelzés a pontosság ellenőrzéséhez
4 Impulzuskimenet távoli átvitelhez (PM3210)
5 megszakítás
6 megerősítés
7 Fel
8 Le

Mérő típusok és leírás Tulajdonságok Rend. szám

PM3200 alap teljesítménymérő Alap teljesítménymérő METSEPM3200

PM3210 teljesítménymérő impulzuskimenettel Teljesítmény, áram, THD, 
csúcs, átlag

METSEPM3210

PM3250 teljesítménymérő RS485 porttal Teljesítmény, áram, THD, 
csúcs, átlag

METSEPM3250

PM3255 teljesítménymérő plus 2 digitális 
bemenettel, 2 digitális kimenettel és RS485 
porttal

Teljesítmény, áram, THD, 
csúcs, átlag, terhelési profil 
memória

METSEPM3255
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PM3200 teljesítménymérő 
sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

WebMeter példaoldal valósidejű értékeket mutat.

Csatlakozási előnyök
Programozható digitális bemenet Külső tarifa vezérlő jel (4 tarifa)

Távolról nullázható részszámláló 
Külső állapot, mint például megszakító állapot
Közművek mérőinek impulzusszámlálása

Programozható digitális kimenet Riasztás (PM3255)
kWh impulzusszámlálása

Grafikus LCD kijelző Képernyő háttérvilágítás lehetővé teszi az okos 
navigációt a megfelelő információk között több nyelven

Kommunikáció Modbus RS485 csavaros csatlakozó teszi lehetővé a 
lánccsatlakozás létrehozását

Funkció útmutató PM3200 sorozat
PM3200 PM3210 PM3250 PM3255

Szabvány
IEC/ MSZ EN 61557-12 PMD/Sx/K55/0,5 b b b b

Általános jellemzők
Kisfeszültségű és középfeszültségű hálózatokon használható b b b b

Mintavételek száma periódusonként 32 32 32 32

Áramváltó bemenet 1 A/5 A b b b b

Feszültségváltó bemenet b b b b

Több tarifa 4 4 4 4

Többnyelvű háttérvilágítású képernyő b b b b

Pillanatnyi effektív értékek
Áram, feszültség fázisonként és átlag b b b b

Hatásos, meddő, látszólagos teljesítmény  összesen és fázisonként b b b b

Teljesítménytényező  összesen és fázisonként b b b b

Fogyasztásértékek
Hatásos, meddő és látszólagos fogyasztás; import és export b b b b

Átlagértékek
Áram, teljesítmény (hatásos, meddő, látszólagos) átlagérték; jelenérték b b b b

Áram, teljesítmény (hatásos, meddő, látszólagos) átlagérték; csúcsérték b b b

Villamos energia minőség mérések
THD áram és feszültség b b b

Adatrögzítés
Pillanatértékek min/max értékei b b b b

Teljesítmény átlagérték naplózás b

Fogyasztásnaplózás (napi, heti, havi) b

Riasztások időbélyeggel 5 5 15

Digitális bemenetek/digitális kimenetek 0/1 2/2

Kommunikáció
RS485 port b b

Modbus protokoll b b

Költséghatékony 
teljesítménymérők
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PM3200 teljesítménymérő 
sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Specifikáció PM3200 sorozat
Méréstípusok Valós effektív érték akár a 15. felharmonikusig három fázison (3F, 3F+N) és egy fázison AC 

rendszerekben. 32 minta periódusonként

Mérési pontosság
Áramváltó x/5 A 0,3% - 0,5 A … 6 A

Áramváltó x/1 A 0,5% - 0,1 A … 1,2 A

Feszültség 0,3% - 50 V … 330 V (fázis - nullavezető), -  80 V … 570 V (fázis - fázis)

Teljesítménytényező +/-0,005 – 0,5 A … 6 A x/5 A áramváltóval; 0,1 A … 1,2 A x/1 A áramváltóval

Hatásos/látszólagos teljesítmény x/5 A áramváltóval 0,5-es osztály

Hatásos/ látszólagos teljesítmény x/1 A áramváltóval 1-es osztály

Meddő teljesítmény 2-es osztály

Frekvencia +/-0,05%  -  45 … 65 Hz

Hatásos fogyasztás x/5 A áramváltóval IEC/MSZ EN 62053-22 0,5-es osztály

Hatásos fogyasztás x/1 A áramváltóval IEC/MSZ EN 62053-21 1-es osztály

Meddő fogyasztás IEC/MSZ EN 62053-23 2-es osztály

Adatfrissítés 
Adatfrissítés 1 másodperc

Bemeneti feszültségjellemzők
Mért feszültség 50 V … 330 V AC (közvetlen / feszültségváltó szekunder  fázis – nullavezető)

80 V … 570 V AC (közvetlen / feszültségváltó szekunder fázis – fázis )
1MV AC feszültségig (külső feszültségváltóval)

Frekvencia tartomány 45…65 Hz

Bemeneti áramjellemzők
Primer áram Beállítható 1 A … 32767 A

Szekunder áram 1 A vagy 5 A

Mérési bemeneti tartomány x/5 A áramváltóval 0,05 A…6 A

Mérési bemeneti tartomány x/1 A áramváltóval 0,02 A…1,2 A

Megengedhető túlterhelés 10 A folyamatos, 20 A 10 másodperc óránként

Vezérlőfeszültség
AC 100/173…277/480 V AC (+/-20%), 3W/5VA; 45 Hz…65 Hz

DC 100…300 V DC, 3W

Bemenet
Digitális bemenetek  (PM3255) 11 … 40 VDC, 24 VDC névleges, <=4mA maximális terhelés, 3,5kV effektív érték szigetelés

Kimenet
Digitális kimenet (PM3210) Optikai leválasztás, polaritás érzékeny, 5 … 30 V, 15mA max, 3,5kV effektív érték szigetelés

Digitális kimenetek (PM3255) Szilárdtest relé, polaritás érzékeny, 5…35 V, 50mA max, 50ohm max, 3,5kV effektív érték 
szigetelés

Költséghatékony 
teljesítménymérők
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PM3200 teljesítménymérő 
sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Specifikáció (folytatás) PM3200 sorozat
Mechanikai jellemzők
Tömeg 0,26 kg

IP védettség (MSZ EN 60529) IP40 előlapon, IP20 mérő testén

Méretek 90 x 95 x 70mm

Környezeti feltételek
Működési hőmérséklet -25 ºC…+55 ºC

Tárolási hőmérséklet -40 ºC…+85 ºC 

Páratartalom 5 … 95% RH 50ºC-on (lecsapódásmentes)

Szennyezettségi fokozat 2

Mérési kategória III, elosztási rendszerekhez 277/480 VAC feszültségig

Szigetelési besorolás IEC61010-1 szabvány szerint, kettős szigetelésű előlapi kijelző

Tengerszint feletti magasság 3000 m max

Elektromágneses kompatibilitás
Elektrosztatikus kisüléssel szembeni zavartűrés IV-es szint (IEC61000-4-2)

Sugárzott elektromágneses térrel szembeni zavartűrés III-as szint (IEC61000-4-3) 

Gyors villamos tranziens jelenséggel szembeni zavartűrés IV-es szint (IEC61000-4-4)

Lökőhullámmal szembeni zavartűrés IV-es szint (IEC61000-4-5)

Vezetett zavarokkal szembeni zavartűrés III-as szint (IEC61000-4-6)

Hálózati frekvenciás és mágneses mezők szembeni zavartűrés 0,5mT (IEC61000-4-8)

Vezetett és sugárzott zavarkibocsátás B osztály (EN55022)

Biztonság
CE IEC61010-1 szabvány szerint(1)

Kommunikáció 
RS485 port fél duplex, 9600 … 38400 baud, Modbus RTU (kettős szigetelésű)

Képernyő jellemzők
Méretek (VA) 43mm x 34,6mm

Képernyő felbontás 128 x 96 képpont

Szabványmegfelelőség
IEC61557-12, EN61557-12
IEC61010-1, UL61010-1
IEC62052-11, IEC62053-21, IEC62053-22, IEC62053-23
EN50470-1, EN50470-3

(1) Védelem kettős szigeteléssel

Több-tarifás mérési lehetőség
A PM3200-es sorozat lehetővé teszi a kWh-s fogyasztás 4 különböző 

nyilvántartásba való elrendezését. Az elrendezést vezérleni lehet:

 b Digitális bemenetekkel. PLC-vel vagy segédprogramokkal lehet 

biztosítani a jelet

 b HMI által programozható belső órával

 b Kommunikáción keresztül

Ezen funkciók lehetővé teszik a felhasználó számára:

 b Albérlői mérésnél a kettős forrásból betáplált berendezések esetén 

megkülönböztethető a tartalékforrás és az áramszolgáltatói forrás

 b Átláthatóbbá válik a fogyasztás a munkaidő és nem munkaidő, 

valamint a munkanapok és a hétvégék közötti időszakok esetében

 b Nyomon követhető, hogy a betáplálások fogyasztása megegyezik-e 

a közüzemi tarifákkal

PM3250 teljesítménymérő sorozat

Költséghatékony 
teljesítménymérők
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PM3200 teljesítménymérő 
sorozat
Beépítés és csatlakozás 

PM3200 sorozat méretek
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PM3200 alsó és felső takarófedél PM3200 sorozat könnyű beszerelés

P
B

1
0
5
4
4
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Megjegyzés: Ezek egyszerű egyvonalas rajzok. További 
információért tekintse meg az Üzembehelyezési útmutatót és 
Felhasználói kézikönyvet.

Digitális kimenet és digitális bemenet minta bekötési diagram

P
B
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0
5
4
4
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PM3250/3255PM3200/3210

PM3210

fogyasztás impulzus-

kimenet

Terhelés Terhelés

PM3255

(digitális 

bemenet)

PM3255

(digitális 

bemenet)

Klikk!

Költséghatékony 
teljesítménymérők



 79

PM3200 teljesítménymérő 
sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás) 

Megjegyzés: Ezek egyszerű egyvonalas rajzok. További 
információért tekintse meg az Üzembehelyezési útmutatót és 
Felhasználói kézikönyvet.

Modbus kommunikációs bekötési diagram
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PM32xx sorozat vezetékbekötési példa diagramok -1 fázis

           Védelem (beállítandó a megfelelő rövidzárlati 
áramértékhez a csatlakozási ponton)

         Rövidrezáró kapcsolóegység

P
B
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Megjegyzés: Ezek egyszerű egyvonalas rajzok. További 
információért tekintse meg az Üzembehelyezési útmutatót és 
Felhasználói kézikönyvet.

                 

1F2V L-N

1F4V többszörös L N-ával

2 ÁV-ós 3 ÁV-ós

1F2V L-L 1F3V L-L-N

Költséghatékony 
teljesítménymérők
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PM3200 teljesítménymérő 
sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

PM32xx sorozat vezetékbekötési példa diagramok - 3 fázis feszültségváltók nélkül

PM32xx sorozat vezetékbekötési példa diagramok - 3 fázis feszültségváltókkal

Megjegyzés: Ezek egyszerű egyvonalas rajzok. További 
információért tekintse meg az Üzembehelyezési útmutatót 
és Felhasználói kézikönyvet.

   Védelem (beállítandó a megfelelő rövidzárlati 
áramértékhez a csatlakozási ponton)

  Rövidrezáró kapcsolóegység

3F3V

3F4V

3F3V

3F4V

1 ÁV, (kiegyensúlyozott)

1 ÁV, (kiegyensúlyozott)

2 FV. 1 ÁV, 

(kiegyensúlyozott)

3 FV, 1 ÁV, 

(kiegyensúlyozott)

2 ÁV-ós

2 ÁV-ós, (3 vezetéken egyenletes 

terhelés)

2 FV. 2 ÁV

3 FV, 2 ÁV, (3 vezetéken egyenletes 

terhelés)

3 ÁV-ós

3 ÁV-ós

2 VT, 3 ÁV

3FV, 3 ÁV

Költséghatékony 
teljesítménymérők
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PM700 teljesítménymérő 
sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek
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PowerLogic PM700 teljesítménymérő

 A PowerLogic PM700 teljesítménymérő-sorozat olyan készülékcsalád, amelynek 

egységei 96x96 mm méretűek, mélységük mindössze 50 mm és rendelkeznek egy 

villamos létesítmény felügyeletéhez szükséges valamennyi mérési funkcióval.

A nagyméretű kijelzőnek köszönhetően a három fázis és a nullavezető paraméterei 

egyidőben megjeleníthetők. A tükröződésmentes kijelző jellemzői a 11 mm magas 

karakterek és a hatásos háttérvilágítás, amely biztosítja a paraméterek 

leolvashatóságát rossz látási viszonyok vagy kedvezőtlen látószög esetén is.

A PowerLogic PM700 teljesítménymérő-sorozat három típusa rendelhető:

 b PM700 alapkészülék teljes felharmonikus torzítás és legkisebb/legnagyobb érték 

méréssel

 b PM700P alapkészülék PM700 készülékekkel megegyező paraméterekkel és két 

impulzuskimenettel fogyasztásmérési célra

 b PM710 alapkészülék PM700 készülékekkel megegyező paraméterekkel és 

RS485 Kommunikációs céljára Modbus protokollal

 b PM750, alapkészülék PM710 készülékekkel megegyező paraméterekkel és két 

digitális bemenet, egy digitális bemenet kimenet és riasztások. 

Alkalmazások
Homloklapra szerelhető készülék.

Alszámlázás és költségallokáció.

Villamos létesítmény távfelügyelete.

Felharmonikusok ellenőrzése (THD).

Határérték átlépéshez rendelt riasztások és I/O helyzet (PM750).

Műszaki jellemzők
A készülékek mélysége mindössze 50 mm
A PowerLogic PM700 teljesítménymérő-sorozat készülékei az elosztószekrény 

ajtajára szerelhetők, így a villamos kapcsolókészülékek számára nagyobb hely áll 

rendelkezésre. 

Nagyméretű, háttérvilágítású kijelző beépített oszlopdiagramokkal
Egyidejűleg négy mérési eseményt képes megjeleníteni, a gyorsabb leolvashatóság 

érdekében. Csak két rögzítőcsattal kell felszerelni. Nincs szükség szerszámra.

Intuitív használat
Intuitív navigáció szövegösszefüggés-alapú menüben a könnyű működtetés 

érdekében.

Oszlopdiagram
A rendszerterhelés grafikus megjelenítése és a bementetek és kimenetek állapota 

(PM750 és PM700P) megmutatja a rendszer állapotát egy szempillantás alatt.

Teljesítmény és áramerősség átlagértékek, THD mérése illetve min/max 
leolvasás az alapkészülékben
Magas színvonalú készülék a villamos létesítmény folyamatos üzemének 

biztosítására.

Hatásos fogyasztás osztály MSZ EN 62053-22 0,5 S osztály (PM750) az MSZ 
EN 62053-21 szerinti 1-es pontossági osztály fogyasztásmérésre (PM700, 
PM700P, PM710) 
Alszámlázás vagy költségallokáció céljára alkalmas.

MSZ EN 61557-12 teljesítmény szabvány
Megfelel az MSZ EN 61557-12 PMD/S/K55/0,5 (PM750) és MSZ EN 61557-12 

PMD/S/K55/1 (PM700, PM700P, PM710) szabványban foglaltaknak, valamint a 

Teljesítmény Mérési és felügyeleti Készülékek (Performance Measuring and 

monitoring Devices (PMD)) fejezetnek).

Innovatív teljesítménymérő
RS485 kommunikáció, riasztás és digitális I/O egy teljesítménymérőben (PM750).

Rendelési számok
Teljesítménymérő Merlin Gerin

PM700 teljesítménymérő alapmérésekkel THD és min/max  PM700MG
PM700P teljesítménymérő ugyanaz, mint a PM700 plusz két 
impulzuskimenet

 PM700PMG

PM710 teljesítménymérő ugyanaz, mint a PM700 plusz RS485 port  PM710MG
PM750 teljesítménymérő ugyanaz, mint a PM700 plusz RS485 port, két 
digitális bemenet és 1 digitális kimenet, riasztások

 PM750MG

Részegységek és tartozékok
DIN-sín szerelő készlet  PM72DINRAILKIT
Csatlakozókészlet (PM700, PM700P, PM710)  PM7AND2HWKIT
Csatlakozókészlet (PM750) PM750HWKIT

Fejlett teljesítménymérők

A Powerlogic PM700 teljesítménymérő család 

várhatóan 2014.Augusztus 31-ig kivezetésre kerül 

a Magyarországi kereskedelemből. A kiváltó 

készülékcsalád az újonnan bevezett PM5000 

teljesítménymérő.
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PM700 teljesítménymérő 
sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

D
B

1
1
1
7
5
4 Kiválasztási útmutató PM700 PM700P PM710 PM750

Teljesítmény szabvány
Megfelel az MSZ EN 61557-12 PMD/S/K55/1 
szabványban foglaltaknak, valamint a 
Teljesítmény Mérési és felügyeleti Készülékek 
(Performance Measuring and monitoring 
Devices (PMD)) fejezetnek.

b b b -

Megfelel az MSZ EN 61557-12 PMD/S/
K55/0,5 szabványban foglaltaknak, valamint 
a Teljesítmény Mérési és felügyeleti 
Készülékek (Performance Measuring and 
monitoring Devices (PMD)) fejezetnek.

- - - b

Általános adatok
Kis- és középfeszültségű 
elosztóhálózatokban használható

b b b b

Árammérés pontossága 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 %

Feszültségmérés pontossága 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,3 %

Hatásos, meddő teljesítménymérés 
pontossága 

1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,5 %

Hatásos fogyasztásmérés pontossága 
MSZ EN 62053-21

1-es 
osztály

1-es 
osztály

1-es 
osztály

Hatásos fogyasztásmérés pontossága 
MSZ EN 62053-21

0,5S osztály

Meddő fogyasztásmérés pontossága 2 % 2 % 2 % 2 %

Mintavétel darabszáma periódusonként 32 32 32 32

Effektív pillanatértékek
Áramerősség Összesen, 

fázisonként és nulla

b b b b

Feszültség Összesen, fázis 
feszültség és vonali 
feszültség

b b b b

Frekvencia b b b b

Hatásos, meddő és 
látszólagos 
teljesítmény (1)

Összesen és 
fázisonként

 Előjeles  Előjeles  Előjeles  Előjeles

Teljesítménytényező Összesen  Előjeles  Előjeles  Előjeles (2)  Előjeles (2)

D
B

1
1
1
7
5
5 Fogyasztás értékek

Hatásos, meddő(1) és látszólagos fogyasztás  Előjeles  Előjeles  Előjeles  Előjeles

Átlagértékek
Áram 
(csak termikus számítás)

Pillanatnyi és 
legnagyobb

b b b b

Hatásos, meddő és 
látszólagos teljesítmény 

Pillanatnyi és 
legnagyobb

b b b b

A felhasználó által beál-
lítható teljesítmény lekö-
tés kalkulációs módszer 

Csúszó ablakos, 
rögzített és gördülő 
ablakos

b b b b

További mérések
Üzemóra számláló b b b b

A villamos energia minőségének mérése
Felharmonikus torzítás Áram és feszültség b b b b

Adatrögzítés
Legkisebb/legnagyobb pillanatértékek b b b b

Riasztások - - - b (3)

Bemenetek/kimenetek
Digitális bemenetek - - - 2 (4)

Digitális kimenetek - 2 (5) - 1 (6)  

Kijelző
Zöld háttérvilágítású LCD kijelző b b b b

IEC vagy IEEE megjelenítési mód b b b b

Kommunikáció
RS485 port - - b b

PM750 teljesítménymérő sorozat.
1 Tápfeszültség

2 Feszültség bemenet

3 Áram bemenet

4 RS 485 port

5 Digitális bemenet/kimenet

6 Rögzítő csatok

7 Beépítő nyílások

Modbus protokoll - - b b

Firmware frissítési lehetőség RS485 soros 
porton keresztül

b b

(1) Előjeles hatásos és meddő teljesítmény és fogyasztás. A teljesítménymérő csak nettó 
értékeket mutat.
(2) Lásd 4048 regiszter. Negatív előjel “-” jelzi letörést. Csak PM710.
(3) 15 különböző beállítás, határérték átlépéshez rendelt riasztások digitális be- és kimenetek 
helyzettel kombinálva.
(4) 2 különböző működési mód: normál vagy bemeneti igényszinkronizáció.
(5) Csak kWh és kVARh impulzuskimenet mód.
(6) 3 működési mód: külső, riasztás vagy kWh impulzus kimenet.

        

Fejlett teljesítménymérők
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PM700 teljesítménymérő 
sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)
Villamos jellemzők

P
B

1
0
2
0
3
0
-5

1 A mérés típusa Valós effektív érték mérése a 15. felharmonikusig 
egy, kettő és három fázisú (3F vagy 3F+N) AC 
rendszerekben 
32 mintavétel periódusonként 50 Hz-en

A mérés 
pontossága

Áram ± 0,5% 1 A - 6 A között (PM700, PM700P, PM710)
± 0,4% 1 A - 6 A között (PM750)

Feszültség ± 0,5% 50 V - 277 V között (PM700, PM700P, PM710)
± 0,3% 50 V - 277 V között (PM750)

Teljesítménytényező ± 0,0034, 1 A - 6 A és -0,5 - +0,5 között

Teljesítmény ± 1%  (PM700, PM700P, PM710)
± 0,5% (PM750) 

Frekvencia ± 0,02 Hz 45 - 65 Hz között

Hatásos fogyasztás MSZ EN 62053-21 osztály 1 (1)

MSZ EN 62053-22 osztály 05.S (2)

Meddő fogyasztás MSZ EN 62053-23 osztály 2

Adatfrissítés 1 s 

A feszültség-
bemenet 
jellemzői

Mért feszültség 10 - 480 V AC (közvetlen fázis-fázis)
10 - 277 V AC (közvetlen fázis-nulla)
akár 1,6 MV AC (külső áramváltóval)(1) a mérési 
tartomány alsó határa függ a feszültségváltó 
aránytól

PowerLogic PM750 teljesítménymérő hátsó nézete Túlmérési tartomány 1,2 Un (20%)

Impedancia 2 MΩ (F-F) / 1 MΩ (F-N)

Frekvenciamérési 
tartomány

45…65 Hz

Az 
áram bemenet 
jellemzői

Áramváltó 
áttétel

Primer Beállítható 1 A - 32767 A között

Szekunder 5 A vagy 1 A

Mérési bemeneti tartomány 5 mA - 6 A között

Megengedett túlterhelés 15 A folyamatos, 50 A 10 másodpercig óránként,
120 1 másodpercig óránként

Impedancia < 0,12 Ω 

Terhelés < 0,15 VA

Tápfeszültség AC 100…415 ±10 % V AC, 5 VA; 50-60 Hz

DC 125…250 ±20 % V DC, 3 W

Átfedési idő 100 ms 120 V AC esetén

Bemenet Digitális bemenet (PM750) 12 - 36 V DC, 24 V DC névleges,
12 kΩ impedancia, 2,5 kV rms szigetelési feszültség,
max. frekvencia 25 Hz, válaszidő 10 ms

Kimenet Impulzuskimenet (PM700P) 3 - 240 V DC vagy 6 - 240 V AC,
100 mA 25 °C-on, értékcsökk. 0,56 mA/°C efelett
25 °C, 2,41 kV rms szigetelési feszültség,
30 Ω ellenállás 100 mA-en

Digitális- vagy 
impulzuskimenet (PM750)

8 - 36 V DC, 24 V DC névleges 25 °C-on,
3,0 kV rms szigetelési feszültség,
28 Ω ellenállás 100 mA-en

Mechanikai jellemzők
Tömeg 0,37 kg

Védettségi fokozat (MSZ EN 60529) Előlap felől: IP 52; mérőház: IP 30

Méretek 96 x 96 x 69 mm (mérő kijelzővel)
96 x 96 x 50 mm (mélység)

Környezeti feltételek
Üzemi 
hőmérséklet

Mérő -5 °C…+60 °C

Kijelző -10 °C…+55 °C

Tárolási 
hőmérséklet

Mérő és kijelző -40 °C…+85 °C

Névleges páratartalom 5–95 % rel. páratartalom 50°C-on (lecsapódás nélkül)

Szennyezettségi fokozat 2

Mérési kategória CAT III, elosztórendszerek 277 V fázis-nulla / 480 V 
AC fázis-fázis elosztórendszerekben

Átütési szilárdság MSZ EN 61010, UL508
Kettősszigetelésű előlapi kijelző 

Tengerszint feletti magasság 3000 m max.

Elektromágneses kompatibilitás
Elektrosztatikus kisüléssel szembeni 
zavartűrés

III-as szint (IEC 61000-4-2)

Sugárzott elektromágneses térrel szembeni 
zavartűrés

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

Gyors villamos tranziens jelenséggel 
szembeni zavartűrés

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

Lökőhullámmal szembeni zavartűrés III-as szint (IEC 61000-4-5)

Vezetett zavarokkal szembeni zavartűrés III-as szint (IEC 61000-4-6)

Mágneses mezőkkel szembeni zavartűrés III-as szint (IEC 61000-4-8)

Feszültségcsökkenéssel szembeni 
zavartűrés

III-as szint (IEC 61000-4-11)

Vezetett és sugárzott zavarkibocsátás e kereskedelmi környezet/FCC 15 rész B osztály 
EN 55011

Felharmonikusok IEC 61000-3-2

Hálózatingadozás kibocsátás IEC 61000-3-3

(1) PM700, PM700P, PM710.
(2) PM750.

 

Fejlett teljesítménymérők
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PM700 teljesítménymérő 
sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)
Biztonság és szabványok
Európa Európa e az MSZ EN 61010-1 szabvány értelmében-1 i (1) 

USA és Kanada U cULus (UL508 és CAN/CSA C22.2 No. 14- M95, ipari 
vezérlő készülék)

Kommunikáció
RS485 port (PM710 és PM750) 2 vezeték; sebesség 19,200 bps-ig, Modbus RTU, 

kettősszigetelés

Kijelző jellemzői 
Méretek  73 x 69 mm Zöld háttérvilágítás LCD

Összesen 6 sorban, 4 egyidejű érték

(1) Védelem kettősszigetelés segítségével.

Fejlett teljesítménymérők
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PM700 teljesítménymérő 
sorozat
Beépítés és csatlakozás 

PM700 teljesítménymérő sorozat méretek 

D
B
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D
B

1
1
1
7
5
7

D
B

1
1
1
7
5
8

Homloklapra szerelés
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5
9

Fejlett teljesítménymérők
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PM700 teljesítménymérő 
sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

Négyvezetékes csatlakozás 3 áramváltóval 
feszültségváltó nélkül

D
B
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1
1
7
6
0

Védelem

Rövidre-
zárható
sorkapocs

Bekötési példa

Háromvezetékes csatlakozás 2 áramváltóval és 
2 feszültségváltóval

D
B

1
1
1
7
6
1

Védelem Védelem

Rövidre-
zárható
sorkapocs

Bekötési példa

Megjegyzés: Más típusú bekötés is lehetséges. Nézze meg a termék útmutatóját a részletekért.

Fejlett teljesítménymérők
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PM700 teljesítménymérő 
sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

PM700P: impulzuskimenet csatlakoztatás
Két szilárdtest KY kimenet. Egy a kWh méréshez rendelve míg a másik a kVArh 

méréshez.

Impulzuskimenet: KY szilárdtest impulzuskimenet 240 V AC/DC max értékre 

méretezve.

D
B
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1
1
3
2
2

Védelem y 100 mA

Védelem y 100 mA

Terhelés

Terhelés

Tápforrás(1)

3-240 V DC vagy
6-240 V AC

(1) A tápforrás nem lehet (SELV – biztonsági törpefeszültség) áramkör. Az impulzuskimeneteket 
nem SELV értékre méretezték.
(2) Túláram védelmi készülék (külön rendelhető). Ezt a készüléket zárlatra kell méretezni a 
csatlakozási pontban.

 

PM750 bemeneti/kimeneti lehetőségek 
A PM750 teljesítménymérő két digitális bemenettel és egy digitális kimenettel 

rendelkezik. A digitális bemenetek két működési módot ismernek: normál és igény 

szerinti szinkronizálás.

A digitális kimenet három működési móddal rendelkezik: külső vezérlés 

(alapbeállítás), riasztás és kWh impulzus mód. Ha a mérő riasztásra módra van 

konfigurálva, akkor a digitális kimenetet a mérő egy riasztási feltétellel tudja 

vezérelni. 

D
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Védelem y 100 mA

Védelem y 50 mA
Védelem y 50 mA

Terhelés Tápforrás(1)

8-36 V DC

24 V DC névleges
12-36 V DC

érintkező
állapot

(1) A tápforrás nem lehet (SELV – biztonsági törpefeszültség) áramkör. Az impulzuskimeneteket 
nem SELV értékre méretezték.
(2) Túláram védelmi készülék (külön rendelhető). Ezt a készüléket zárlatra kell méretezni a 
csatlakozási pontban.

Fejlett teljesítménymérők
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PM700 teljesítménymérő 
sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás) 

Kommunikáció (PM710 és PM750)
Készülékek kétvezetékes felfűzött csatlakozása (RS 485)

 D
B
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–
+

Belden 9841 vagy egyenértékű MCT2W lezáró 
az felfűzött 
utolsó készüléken

Belden 9841 vezeték színjelölések: kék fehér csíkkal (+), fehér kék csíkkal (–), és ezüst 
(árnyékolás)

Fejlett teljesítménymérők
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PM5000 sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek

Fejlett teljesítménymérők

A PowerLogic™ PM5100, 5300 és 5500 sorozat

A PowerLogic PM5000 teljesítménymérő-család ideális megoldás a költséggazdál-

kodási alkalmazásokhoz. Biztosítja azt a mérési kapacitást, amely az energiafel-

használás allokációjához, az egyes bérlők fogyasztásának méréséhez és az 

al-számlák elkészítéséhez szükséges. Pontosan jelzi az energiamegtakarítási 

lehetőségeket, optimalizálja az energiahatékonyságot és hasznosítást, és elvégzi az 

elektromos hálózat szolgáltatási minőségének értékelését.

Grafikus kijelzővel felszerelt 96 x 96 mm méretű készülékben mindhárom fázis, a 

nullavezető és a földvezeték is egyidejűleg felügyelhető.

A nagy fényerejű, tükröződésmentes kijelzőt nagyméretű karakterek és erős 

háttérvilágítás jellemzi, ami könnyű leolvasást biztosít még extrém világítási 

körülmények és leolvasási szög mellett is. 

A könnyen érthető menük, 8 választható nyelven megjelenő szöveg, ikonok és 

grafika felhasználóbarát környezetet hoz létre, amelyben sokat megtudhat a 

villamos hálózatáról.

Nagypontosságú eszközök, amelyek tanúsítványait a világ minden pontján 

elfogadják számlázáshoz.

Alkalmazások
Költséggazdálkodás: A költségmegtakarítási lehetőségek szerepe nyilvánvalóvá 

válik, amint megfigyelik, hogy hogyan és mikor használják a villamosenergiát egy 

létesítményben. Ezek a mérők ideálisak az alábbi feladatokhoz:

 b  Al-számlázás/bérlők fogyasztásának mérése: lehetővé teszi a bérbeadó, 

ingatlan-kezelő cég, társasház egyesület, háztulajdonos egyesület, vagy más 

több bérlős ingatlan számára, hogy a bérlőknek közmű (villamos energia) 

fogyasztásuk alapján állítson ki számlát. Az MID által számlázási alkalmazások-

hoz Európában mindenütt jóváhagyott fogyasztásmérők.

 b  Költségallokáció: allokálja az energiaköltségeket (HVAC - fűtés, szellőzés, 

légkondi-cionálás, bel- és kültéri világítás, hűtés, stb.) a különböző részlegek, egy 

ipari folyamat egyes részei vagy különböző költséghelyek között. A költségal-

lokációs rendszer segíthet megtakarítani bizonyos összeget a működés 

módosításán, a berendezések jobb karban-tartásán, az áringadozások jobb 

kihasználásán és az igények menedzselésén keresztül.  

Rendelési számok
PM5100 METSEPM5100
PM5110 METSEPM5110
PM5111 METSEPM5111
PM5310 METSEPM5310
PM5320 METSEPM5320
PM5330 METSEPM5330
PM5331* METSEPM5331
PM5340 METSEPM5340
PM5341* METSEPM5341
PM5560 METSEPM5560
PM5561 METSEPM5561
PM5563 METSEPM5563

Pontos energiamérés a precíz 
költségallokációhoz:

PM5100 PM5300 PM5500

IEC 62053-22 
(Aktív energia)

0.5S 
osztály

0.5S 
osztály

0.2S 
osztály

IEC 62053-24 
(Reaktív Energia)

2. 
osztály

2. 
osztály

1. 
osztály

PowerLogic™ PM5000

*A PM5331 és PM5341-es készülékek relékime-

netelei OVRAM engedélyeztetés alatt vannak. 

Várhatóan 2014. Június 1-től elérhető az OVRAM 

engedélyük, mindemellett MID hitelesítéssel is 

rendelkeznek. Ez a két készülék kifejezetten 

olyan alkalmazásokhoz lett kifejlesztve, ahol 

visszwatt védelemre van szükség. Hálózatmenedzsment: Az elektromos hálózat megbízhatóságának javítása 

kulcsfontosságú minden cég számára. Az olyan értékek felügyelete, mint a 

feszültségszintek, a harmonikus torzítás és a feszültség aszimmetria segíti a 

megfelelő működés biztosítását és az elektromos hálózat és berendezések 

megfelelő karbantartását. A PowerLogic™ PM5000 sorozat mérői tökéletes 

eszközök az alábbi feladatok ellátására:

 b  Alapszintű energiaminőség figyelés: a villamos szolgáltatás minőségének 

romlása nem kívánatos hatásokat okozhat pl. melegedést a transzformáto-

rokban, kondenzátorokban, motorokban, generátorokban és üzemelési 

problémákat az elektronikus és védelmi berendezéseknél.

 b  Min/ Max monitoring (időbélyegzéssel): annak megismerése, hogy az 

elektromos para-méterek, pl. a feszültség, áramerősség és az energiaigény 

mikor érik el maximum és minimum értékeiket, információkat ad ahhoz, hogy 

helyes módszereket alkalmazzon villa-mos hálózata karbantartására és 

biztosítsa, hogy villamos berendezései ne károsodjanak.

 b  Riasztás: a riasztások segítenek abban, hogy mindig tudomást szerezzen a 

villamos hálózat zavarairól abban a pillanatban, amikor azok megtörténnek.

 b   WAGES monitoring: kihasználhatja az impulzus bemeneti mérések előnyeit 

a PM5000 mérőkkel a harmadik fél által elvégzett olyan mérések integrá-

lásával, mint a víz, levegő, gáz, villamos áram, vagy gőz fogyasztásmérők.

Műszaki jellemzők 
Könnyű installálás 
A felszerelés két szorító kapoccsal történik egy DIN szabványnak megfelelő 96 x 96mm-es nyílásba, nem szükséges hozzá szerszám. 

Kompakt mérő 72mm-es (a PM5500 esetében 77mm-es) mélységgel; maximálisan 690 VL-L csatlakoztatható feszültségváltók nélkül III-as 

kategóriának megfelelő rendszerek esetében.

Könnyű üzemeltetés 
Segítséget nem igénylő, intuitív navigáció többnyelvű, választható menürendszer, hat sor, négy egyidejű érték kijelzése. A mérő előlapján 

elhelyezett két LED segíti a felhasználót. Zöld LED - szívverés/kommunikációs jelzőlámpa mutatja a normál működést, a borostyánsárga LED 

pedig bármely riasztásra vagy energiaimpulzus kimenőjelre testre szabható.

Megszakítók könnyű felügyelete és ellenőrzése 
A PM5300 két relé kimenetet biztosít (nagy teljesítmény, Form A típus) amely közvetlenül tudja vezérelni a megszakító tekercseket. Digitális 

bemenőjelek esetében a felügyelti kapcsolók közvetlenül összeköthetők a mérővel külső energiaforrás nélkül. A PM5500 sorozat 4 (digitális) 

státusz bemenetet és 2 digitális kimenetet (permanens memória) tartalmaz a WAGES felügyelethez, ellenőrzéshez és riasztáshoz.
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PM5000 sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Fejlett teljesítménymérők

Nullavezető közvetlen mérése 
A PM5500 rendelkezik egy negyedik áramváltóval a nullavezető mérésére. Igényes 

informatikai alkalmazásokban, ahol a terhelés nemlineáris (pl. számítógépeknél /

szerverek-nél tápegységváltáskor), a nullavezető mérése nagyon fontos a túlterhe-

lés és az amiatt bekövetkező kiesés elkerüléséhez. Ezenkívül a PM5500 megad egy 

számított áram értéket a föld felé is, amely nem áll rendelkezésre más mérőkben.

Energiaminőség elemzés 
A PM5000-vel a Teljes Harmonikus Torzítás és a Teljes Igény Torzítás (Total 

Demand Distortion – TDD), mérése valamint az egyedi felharmonikusok (páratlan) 

nagyságrendjének és szögének mérése is lehetséges a feszültségre és az áram-

erősségre:

PM5100 PM5300 PM5500
Egyedi 
felharmonikusok

a 15. nagyságrendig a 31. nagyságrendig
a 63. nagyságrendig 
és szögmérés

Az energiaminőségi paraméterek ezen típusai segítenek az olyan felharmonikusok 

forrásának beazonosításában, amelyek károsíthatják a transzformátorokat, 

kondenzátorokat, generátorokat, motorokat és az elektromos berendezéseket.

Terhelésmenedzsment 
A készülék időbélyegzővel ellátva megadja a csúcsigényeket. Az előrejelzett 

átlagértékek a riasztásokkal kombinálva használható az alapszintű terhelécsökken-

tő alkalmazásokhoz. 

Riasztás időbélyegzéssel 
A beállított pontok alapján kiadott riasztások és a digitális riasztások egy másik 

kombinációja az 1 másodperces időbélyegzéssel ellátott riasztások is rendelkezés-

re állnak a PM5000 termékcsaládban:

PM5100 PM5300 PM5500
Beállított pontok alapján kiadott riasztások 29 29 29
Egyváltozós 4 4 4
Digitális 2 2 4
Boole-féle / Logikai - - 10
Szabadon definiált - - 5

A riasztások közül megjeleníthetők az “Aktív riasztások” (amelyek elindultak és még 

nem szűntek meg) vagy a “Korábbi riasztások” (amelyek a múltban történtek).

A riasztások programozhatók és kombinálhatók digitális kimenőjelek elindításával, 

vagy mechanikus relék aktiválásával (PM5300).

A PM5000 sorozat eszközei dátummal és időbélyegzővel ellátott riasztási naplót 

vezetnek az aktív és a korábbi riasztásokról.

Terhelésidőzítő 
Van egy beállítható terhelésidőzítő, amely minimális áramfelvétel alapján számolja a 

terhelés alatti működés óráit. A készülék beállítható úgy, hogy figyelje a terheléssel 

kapcsolatos karbantartási igényeket és jelezzen amikor a karbantartás esedékes.

Nagy teljesítmény és pontosság 
Az MSZ EN 61557-12 jelű teljesítménymérő és állapotellenőrző eszközök (PMD)

osztályba sorolás alapján határozzák meg a feltételezett jövőbeli teljesítményeket. 

Meghatároznak egy, az adott osztályban megengedhető hibát a meddő energiára, a 

frekvenciára, az áram- és feszültségharmonikusokra (páratlan), a feszültség 

THD-re, az áram THD-re, valamint értékelik a hőmérsékletet, a relatív páratartalmat, 

a magasságot, az indítási áramot és a biztonságot. Kompatibilis mérők mérőadatai 

összehasonlíthatók – azonos értékeket fognak mérni, ha azonos terhelésre 

csatlakoznak (benchmark mérési lehetőség).

A PM5100 és PM5300 megfelel az MSZ EN 61557-12 PMD/S/K70/0.5 

követelményeinek 

A PM5500 megfelel az MSZ EN 61557-12 PMD/S/K70/0.2 követelményeinek 

Megfelelés a jogilag elfogadott számlázás követelményeinek 
A MID megfelelés kötelező a számlázási alkalmazásoknál mindenütt Európában.

A számlázási alkalmazások mellett az energiaköltségekért felelős létesítménygaz-

dálkodó cégek számára a MID ugyanolyan minőséget jelent, mint egy fogyasztás-

mérő.

MID-ready megfelelés az EN50470-1/3 szerint “C” osztály

MID A MID irányelv “B” és “D” mellékletei 

szerint az aktív villamosenergia fogyasztásmérők 

számára releváns jogilag érvényes metrológiai 

alkalmazásokra (lásd a MID MI003-as mellékletét) 

érvényes tanúsítvánnyal rendelkezik.

PowerLogic™ PM5500 mérő

PowerLogic™ PM5300 mérő

PowerLogic™ PM5100 mérő
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Fejlett teljesítménymérők PM5000 sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Általános információk PM5100 PM5300 PM5500

Alkalmazás kis- és középfeszültségű rendszerekben b

Alapszintű mérés THD-vel és min/max leolvasásokkal b

Pillanatnyi effektív értékek 
Áram                                        fázisonként, 
                                                  nullavezető és föld felé folyó áram (PM5500)

b

Feszültség                               összes, fázisonkénti L-L és L-N b

Frekvencia b

Hatásos, meddő és látszólagos teljesítmény összes és  fázisonként 
mérve

Előjeles, Négy kvadráns 

Hasznos teljesítménytényező,     összes és fázisonként mérve Előjeles, Négy kvadráns

Teljesítménytényező, elmozdult összes és fázisonként mérve Előjeles, Négy kvadráns

% Aszimmetrikus  I, VL-N, VL-L b

Nullavezető közvetlen figyelése b

Fogyasztásmérések *

Összegzett hatásos, meddő és látszólagos energia
Időszámlálók 

Import/Export; Nettó és abszolút; Időszámlálók 

Átlagértékek *

Átlag áramerősség pillanatnyi, utolsó, előrejelzett, csúcs- valamint a csúcsigény dátuma és időpontja 

Hatásos teljesítmény pillanatnyi, utolsó, előrejelzett, csúcs- valamint a csúcsigény dátuma és időpontja 

Meddő teljesítmény pillanatnyi, utolsó, előrejelzett, csúcs- valamint a csúcsigény dátuma és időpontja 

Látszólagos teljesítmény pillanatnyi, utolsó, előrejelzett, csúcs- valamint a csúcsigény dátuma és időpontja 

Csúcsigény időbélyegzéssel D/T áramra és teljesítményre b

Igényszámítás Csúszó, fix és gördülő blokk, termikus módszerek b

A mérési ablak szinkronizálása a bemenetekkel, a kommunikációs 
parancsokkal vagy a belső órával 

b

Beállítható átlag  intervallumok b

Átlagérték számítás impulzusbemenetekre (WAGES) b

Egyéb mérések *

I/O timer b

Üzemi timer b

Terhelés timer b

Riasztás számlálók és riasztási naplók b

Energiaminőség mérések 

THD, thd (Összes harmonikus torzítás) I, VLN, VLL fázisonként I,VLN, VLL

TDD (Összes igény torzítás) b

Egyedi harmonikusok (odds) 15. 31. 63.

Semleges áram mérése földáram számítással b

Adatrögzítés 

Pillanatnyi értékek minimuma/maximuma, plusz fázisazonosítás* b

Riasztások 1 s-es időbélyegzéssel* b

Adatrögzítés

2 fix paraméter, kWh és kVAh 
konfigurálható intervallummal 

és időtartammal (pl. 2 
paraméter 60 napig,15 perces 

intervallummal)

Maximum 14 választható 
paraméter, konfigurálható 

intervallummal és időtartammal 
(pl. 6 paraméter 90 napig, 15 

perces intervallummal)

Memóriakapacitás 256 kB 1.1 MB

Min/max napló b b b

Karbantartás, riasztás és eseménynaplók b b

Testre szabható adatnaplók b

Bemenetek/Kimenetek/Relék

Digitális bemenetek 2 (SI1, SI2)
4 (SI1, SI2, SI3, SI4) 

WAGES támogatással

Digitális kimenetek 1 (csak kWh) 2 (konfigurálható)

“Form A” relé kimenetek   2

Időbélyegzés felbontása másodpercekben 1

Vezérlő feszültség relé kimeneten b

*Permanens memóriában tárolva 
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Fejlett teljesítménymérők PM5000 sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Villamos jellemzők * PM5100 PM5300 PM5500
Mérés típusa: Hasznos rms háromfázison 
(3P, 3P + N) 

64 minta ciklusonként 128 minta ciklusonként

Mérési pontosság 
 IEC 61557-12 PMD/S/K70/0.5 P M D/[SD| SS]/K70/0.2

 IEC 62053-22 Hatásos fogyasztás 0.5S osztály 0.2S osztály

IEC 62053-24 Meddő fogyasztás 2S osztály 1S osztály

Hatásos fogyasztás ±0.5% ±0.2%

Meddő fogyasztás ±2% ±1%

Hatásos teljesítmény 0.5-ös osztály az IEC 61557-12 szerint
0.2-es osztály az IEC 61557-12 

szerint

Látszólagos teljesítmény 0.5-ös osztály az IEC 61557-12 szerint

Áram, Fázis 0.5-ös osztály az IEC 61557-12 szerint ±0.15%

Feszültség, L-N 0.5-ös osztály az IEC 61557-12 szerint ±0.1%

Frekvencia ±0.05%

MID Szabvány EN50470-1, EN50470-3 “B” és “D” mellékletek (Opcionális modellreferenciák) “C” osztály

Bemenő feszültség 
(max. 1.0 MV AC-ig, 
feszültség-váltóval 

Névleges mért feszültségtartomány 
20 V L-N / 35 V L-L és 400 V L-N /690 V L-L között
abszolút tartomány 35 V L-L és 760 V L-L között

20 V L-N / 20 V L-L és 400 V L-N 
/690 V L-L között

abszolút tartomány20 V L-L és 
828 V L-L között

Impedancia 5 M Ω

 Névleges frekvencia 50 or 60 Hz ±5% 50 vagy 60 Hz ±10%

Bemenő áram 
(1 és 5 A között 
konfigurálható) 

Névleges áram 5 A

A tartományban mért áram és az 
amplitúdótényező 

5 mA és 8.5 A között
Indítóáram: 5m A; Üzemi 

tartomány: 50 mA és 10 A között

Megengedett túlterhelés Folyamatos 20 A,10 mp/ó 50 A

Impedancia < 0.3 mΩ
Névleges frekvencia 50 vagy 60 Hz ±5% | 50 or 60 Hz ±10%

Veszteség < 0.024 VA 10 A-nél

AC 
vezérlő-teljesítmény

Üzemi tartomány 
100- 415 V AC L-L ±10%

CAT III 300V osztály az IEC 61010 szerint

100-480 V AC ±10%
CAT III 600V osztály az IEC 

61010 szerint

Veszteség <5 W/11 VA  415V L-L-nél <5W/16.0 VA  480 V AC-nél

Frekvencia 45 to 65 Hz

Áthidalási idő 
Tipikus érték: 80 mS 120V AC-nél és maximális terhelésnél. 
Tipikus érték 100 mS 230 V AC -nél és maximális terhelésnél. 
Tipikus érték 100 mS 415 V AC -nél és maximális terhelésnél

Tipikus érték 35 ms 120 V 
L-N-nél és -nél maximum 

terhelésnél; tipikus érték 129 ms 
230 V L-N-nél -nél és maximum 

terhelésnél

DC 
vezérlő-teljesítmény 

Üzemi tartomány 125-250 V DC ±20%

Veszteség <4 W 250 V DC-nél tipikus érték 3.1W 125 V DC-nél, max. 5W

Áthidalási idő tipikus érték 50 mS 125 V DC-nél  és maximum terhelésnél

Kimenetek           Mechanikus 
  Max kimeneti frekvencia 

 
0.5 Hz maximum (1 mp BE / 1 
mp KI - minimális időtartamok)

Kapcsolóáram

250 V AC 8.0 A-nél, 25 ezer 
ciklus, rezisztív

30 V DC 2.0 A-nél, 75 ezer 
ciklus, rezisztív 30 V DC 5.0 

A-nél, 12.5 ezer ciklus, rezisztív

Szigetelés 2.5 kV rms

Digitális
kimenetek 

1 2 2

  Max terhelőfeszültség 40 V DC (AC nem lehetséges) 30 V AC / 60 V DC

  Max terhelőáram 20 mA 125 mA

  Ellenálláson maximum 50 Ω 8 Ω

  Mérőállandó 1-től 9,999,999 számú impulzus per kWh

  Impulzusszélesség a digitális   
kimenethez

a munkaciklus 50%-a 

  Impulzusfrekvencia a digitális   
kimenethez

25 Hz max.

  Szivárgó áram 0.03 μA 1 μA

Szigetelés 5 kV rms 2.5 kV rms

Optikai kimenetek 

  Impulzusszélesség (LED) 200 ms

  Impulzusfrekvencia maximum 50 Hz. maximum 2.5 kHz 

  Mérőállandó 1-től 9,999,999 számú impulzus per k_h
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Villamos jellemzők* (folytatás) PM5100 PM5300 PM5500
Állapot-
kimenetek 

Feszültség bekapcsolt állapotban 18.5 és 38 V DC között 30 V AC / 60 V DC max

   Feszültség kikapcsolt állapotban 0 és 4 V DC között

   Bementi ellenállás 110 kΩ 100 kΩ

   Maximális frekvencia 
2 Hz (T BE min = T KI min = 250 

ms)
25 Hz (T BE min = T KI min = 20 

ms)

   Válaszidő 20 ms 10 ms

   Optikai szigetelés 5 kV rms 2.5 kV rms

   Vezérlő feszültség relé kimeneten 24 V DC/ 8mA max

   Bemeneti terhelés 2 mA @ 24 V AC/DC

Mechanikai tulajdonságok 
Tömeg 380 g 430 g 450 g

IP védelmi fokozat (IEC 60529) előlapi kijelző: IP52, a mérő teste: IP30 

Méretek: szélesség x magasság x mélység [a szekrényből 
kinyúló rész]

96 x 96 x 72mm (a PM5500-nál 77mm) (a beszerelő keretből kinyúló rész mélysége) [13mm]

Felszerelési pozíció Függőleges 

Panel vastagság maximum 6 mm 

Környezeti jellemzők

Üzemi 
hőmérséklet 

  Mérő -25 °C to 70 °C

  Kijelző (A kijelző csökkentett teljesítménnyel 
  -25 C°-ig működik)

-25 °C és +70 °C között

Tárolási hőmérséklet -40 °C és +85 °C között

Nedvességtartalom tartomány 5 és 95 % relatív nedvesség tartalom között 50 °C hőmérsékleten (kondenzáció nélkül)

Szennyezési fok 2

Magasság 2000 m CAT III 3000 m CAT II 3000 m max. CAT III

Elektromágneses kompatibilitás 
Harmonikus áram kibocsátás IEC 61000-3-2

Hálózatingadozás határértékei IEC 61000-3-3

Elektrosztatikus kisülés IEC 61000-4-2

Besugárzott terekkel szembeni védettség IEC 61000-4-3

Gyors tranziensekkel szembeni védettség IEC 61000-4-4

Túlfeszültséggel szembeni védettség IEC 61000-4-5

Vezetéssel szembeni védettség 150kHz és 80MHz között IEC 61000-4-6

Mágneses terekkel szembeni védettség IEC 61000-4-8

Feszültségesésekkel szembeni védettség IEC 61000-4-11

Kibocsátott sugárzás FCC 15. rész, EN 55022 “B” osztály

Vezetéssel kibocsátott energia FCC 15. rész, EN 55022 “B” osztály

Fejlett teljesítménymérők PM5000 sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)
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Fejlett teljesítménymérők PM5000 sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Biztonság PM5100 PM5300 PM5500
Európa CE, az IEC 61010-1 3. kiadása és az IEC 62052-11 szerint

USA és Kanada cULus az UL61010-1 (3. kiadás) szerint

Mérési kategória (feszültség és áram bemenetek)
CAT III maximum 277 V L-N / 480 V L-L-ig ; 
CAT II maximum 400 V L-N / 690 V L-L-ig

CAT III maximum 
400 V L-N / 690 V L-L-ig

Dielektrikum IEC/UL 61010-1 3. kiadása szerint

Védelmi besorolás II, Kettős szigetelés azokon a részeken, amelyekhez a felhasználó hozzáférhet

Kommunikáció

RS 485 port Modbus RTU, Modbus ASCII (
7 vagy 8 bit), JBUS

2-huzalos, 9600,19200 vagy 38400 baud, Paritás - Páros, Páratlan, Nincs, 1 stop bit, ha a paritás 
páratlan vagy páros, 2 stop bit ha nincs paritás; (Opcionális a PM51x és a PM53x típusoknál)

Ethernet port: 10/100 Mbps; Modbus TCP/IP 1 Opcionális 
2 (csak lánckapcsolati 

összeköttetéshez, 1 IP cím)

Firmware és nyelvi file frissítése A mérő firmware-jének frissítése a kommunikációs portokon keresztül történik 

Szigetelés 2.5 Wrms, kettős szigetelésű 

Kezelőfelület (HMI) 

Kijelző típusa Monokróm grafikus LCD

Felbontás 128 x 128

Háttérvilágítás Fehér LED

Nézhető terület (szélesség x magasság) 67 x 62.5 mm

Billentyűzet 4-gombos

“Szívverés” jelzőlámpa / Kommunikációs tevékenység Zöld LED

Energiaimpulzus kimenet / Aktív riasztás jelzőlámpa 
 (konfigurálható)

Optikai, borostyánszínű LED

      Hullámhossz 590 és 635 nm között

      Maximális impulzussebesség 2.5 kHz

Jellemzők és opcionális lehetőségek 
PM5100 PM5300 PM5500

PM5100     PM5110 PM5310         PM5320          PM5330         PM5340 PM5560       PM5563

Üzembe helyezés  

Gyors installálás, panelre szerelhető, integrált kijelzővel b b b b b b b -

Gyors installálás, DIN sínre szerelhető - - - - - - - b

Kijelző pontossága 
Kijelző CI 0.5 CI 0.5 CI 0.5 CI 0.5 CI 0.5 CI 0.5 CI 0.2 CI 0.2

Háttérvilágítással ellátott LCD, többnyelvű, oszlop-
diagramok, 6 sor, 4 párhuzamos érték 

b b b b b b b b

Teljesítmény- és energiamérés 
3-fázisú feszültség, áram, teljesítmény, igény, energia, 
frekvencia, teljesítménytényező 

b b b b b b b b

Több tarifa - - 4 4 4 4 8 8

Energiaminőség elemzés 
THD, thd, TDD b b b b b b b b

Harmonikusok, egyedi (odd) maximum a következő 
nagyságrendekig 

15. 15. 31. 31. 31. 31. 63. 63.

I/O portok és relék 
I/O portok 1DO 1DO 2DI/2DO 2DI/2DO 2DI/2DO 2DI/2DO 4DI/2DO 4DI/2DO

Relék 0 0 0 0 2 2 0 0

Riasztás és vezérlés 
Riasztások 33 33 35 35 35 35 52 52

Másodpercek formájában beállított válaszidőpont 1s 1s 1s 1s 1s 1s 1s 1s

Egyetlen vagy több feltételtől függő riasztások - - b b b b b b

Bool-féle riasztás logika - - - - - - b b

Kommunikáció 
Soros portok Modbus protokollal - b b - b - b b

Ethernet port Modbus TCP protokollal - - - b - b 2** 2**

MID-ready megfelelés az EN50470-1/3, “B” és “D” 
mellékleteiben meghatározott előírásoknak 
“C” osztály

PM5111 PM5331 PM5341 PM5561

* 2 Ethernet port a Daisy Chain-be kötéshez, egy IP cím.
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Fejlett teljesítménymérők PM5000 sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

PM5000 mérő alkatrészei
A Menüválasztó gombok 
B LED jelzőlámpák 
C Navigáció vagy menüválasztás 
D  Karbantartási és riasztás

értesítési terület 

PM5100 / PM5300 mérő alkatrészei 
E Relé kimenet (csak PM5300)
F Feszültségbemenetek 
G Vezérlőteljesítmény 
H Áram bemenetek 
I Státusz bemenetek/ digitális kimentek 
J  Kommunikációs port: Ethernet (csak PM5300) 

vagy RS-485)

PM5500 mérő alkatrészei
E Feszültségbemenetek 
F RS-485 kommunikáció 
G Digitális bemenetek
H Áram bemenetek 
I Digitális kimentek 
J Ethernet portok 
K Vezérlőteljesítmény

PM5000 sorozatú mérő beszerelése süllyesztve

PM5000 sorozatú mérők méretei 

A pontos üzembehelyezéshez kérjük keresse a PM5000 kezelési útmutatóját.

PM5500
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PowerLogic PM800 teljesítménymérő sorozat beépített 
képernyővel, elölnézet

Alkalmazások
 b Homloklapra szerelhető készülék

 b Alszámlázás/költségallokáció és energiamenedzsment

 b A villamos létesítmény távfelügyelete

 b Középszintű villamosenergia minőségellenőrzés és hálózatfelügyelet (a PM870 

készülék feszültségletörés és túllendülés érzékelésére képes)

 b Áramszolgáltatói szerződés optimalizálás és a fogyasztók élettartamának 

megőrzése.

Műszaki jellemzők
Egyszerű beépítés
Beépítés két rögzítőcsattal. Kéziszerszám használata nem szükséges. Közvetlen 

csatlakozás a feszültségkapcsokra feszültségváltó nélkül akár 600 VAC feszültségig.

Egyszerű üzemeltetés
Az intuitív, többnyelvű menürendszernek köszönhetően a készülék könnyen 

kezelhető.

Rendszerállapot ellenőrzése
A nagyméretű, tükröződésmentes, háttérvilágítású kijelzőn egyidőben több mért 

érték jeleníthető meg. Az oszlopgrafikon a rendszer terhelési állapotáról, illetve a 

bemenetek és kimenetek állapotáról nyújt információt. 

Felhasználói riasztások időbélyeggel 
Több mint 50 riasztási funkció áll rendelkezésre, amelyek között szerepel az 

alsó- és felső küszöbérték-túllépés, digitális bemenetek állapotváltozása, 

fázisaszimmetria, stb. A PM850 és PM870 modellek legfeljebb 4 riasztási funkcióval 

logikai függvény hozható létre. 

A hálózat minőségi jellemzőinek elemzése
A PM800 teljesítménymérő-sorozat támogatja az EN60150 szabvány szerinti 

minőségellenőrzési funkciókat. Minden modell rendelkezik THD méréssel. Mind a 

PM810 modell PM810LOG opcióval és PM820 teljesítménymérő tartalmazza az 

egyedi áram és feszültség felharmonikus torzításmérés funkciót, amely a hibaelhárí-

tás során, illetve a hálózat nem megfelelő minőségi jellemzőiből adodó hibák 

megelőzésében nyújt segítséget. A PM850 és PM870 teljesítménymérő jellemzője a 

hullámalak rögzítés (PM870 esetén konfigurálható), valamint a hálózat villamos 

minőségi ellenőrzése a nemzetközi szabványoknak megfelelően. A PM870 mérő 

lehetővé teszi a hálózati zavarok (feszültségletörések és túllendülések) érzékelését.

Nagyméretű beépített memória 
A számlázási (fogyasztás és átlagértékek), a minőségi jellemzőkre vonatkozó 

adatok, illetve a riasztási napló a készülék statikus memóriájában kerül tárolásra). 

Az ANSI 12.20 szerinti 0,2 S pontossági osztály és MSZ EN 62053-22 szerinti 
0,5 S pontossági osztály fogyasztásmérésre
Pontos fogyasztásmérés almérés vagy költségelosztás céljára.

MSZ EN 61557-12 teljesítmény szabvány
Megfelel az MSZ EN 61557-12 PMD/SD/K70/0,5 és MSZ EN 61557-12 PMD/SS/

K70/0,5 szabványban foglaltaknak, valamint a Teljesítmény Mérési és felügyeleti 

Készülékek (Performance Measuring and monitoring Devices (PMD)) fejezetnek.

Trendgörbék és rövidtávú előrejelzés (PM850 és PM870) 
Trendgörbék és a fogyasztási és átlagértékek összehasonlítása. A trendgörbék 

alapján a várható fogyasztási költségek előre jelezhetők. 

Bővíthető bemeneti és kimeneti kapacitások
A készülékben elérhető beépített digitális bemeneteket fel lehet használni impulzus-

számlálásra, állapot/pozíció megfigyelésre, igény szinkronizációra vagy a feltételes 

fogyasztásmérés vezérlésére, megállítására. A készülékben elérhető beépített 

digitális kimeneteket fel lehet használni készülékek vezérlésére, csatlakoztatására, 

valamint a készülékben beállított riasztásokkal, illetve külsőleg, digitális bemeneti 

állapotokkal lehet azokat működtetni. Az opcionális analóg bemeneteket és 

kimeneteket készülékek megfigyelésére és csatlakoztatására lehet használni.

Más szolgáltatók mérése (közművek) 
Minden készülékben 5 csatorna áll rendelkezésre a különböző közművek (víz-, 

levegő-, gáz-, villamos- és gőzfogyasztás) adatainak mérésére, az digitális 

bemeneten keresztül az impulzusok számlálása útján. Több irányból érkező 

impulzusok egyszerű számlálása.

Moduláris és bővíthető 
A mérési funkciók továbbfejlesztéséhez egyszerűen felszerelhető modulok 

(memória és I/O) és letölthető firmware áll rendelkezésre. 

Különálló kijelzőegység 
A külön kapható kijelzőegység a mérőkészüléktől legfeljebb 10 m távolságra 

telepíthető. Az adapter egy további két- vagy négyvezetékes RS485/RS232 

Kommunikációs porttal is rendelkezik.
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PowerLogic PM800 teljesítménymérő sorozat beépített 
képernyővel, hátsó nézet

PowerLogic PM800 teljesítménymérő sorozat képernyő az 
oszlopdiagramokkal
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 PM800 teljesítménymérő 
sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek

Fejlett teljesítménymérők

A PowerLogic PM800 teljesítménymérő sorozat olyan 

fejlett szolgáltatásokkal rendelkező készülékcsalád, 

amelynek egységei 96x96 mm méretűek és 

rendelkeznek egy villamos létesítmény felügyeletéhez 

szükséges valamennyi mérési funkcióval. A PM800 

teljesítménymérő sorozat készülékeit könnyen 

olvasható képernyővel szerelték fel, amely egyidőben 

mutatja a három fázis és nullavezető paramétereit, 

valamint alapkiépítésben rendelkeznek RS485-ös 

Kommunikációs porttal, egy digitális bemenettel, egy 

digitális KY típusú kimenettel, teljes felharmonikus 

torzítás (THD) méréssel, riasztással és 

impulzusszámlálás funkcióval. Ezen felül a PM820 és 

PM850 teljesítménymérők a készülékben tárolt 

adatnaplózásra és egyedi áram és feszültség 

felharmonikus torzításmérésre is képesek. A PM850 

teljesítménymérő tartalmazza a hullámalak rögzítés 

funkciót is. A PM870 teljesítménymérő az első 

kompakt mérőkészülék, amely a hálózati zavarok 

(feszültségletörések és túllendülések) érzékelésére, 

továbbá konfigurálható hullámalak rögzítésre 

alkalmas. Bármelyik modell a helyszínen felszerelhető 

kiegészítő digitális és analóg kimenetekkel, 

bemenetekkel és Ethernet porttal.
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Rendelési számok  
Leírás Schneider Electric Square D
Teljesítménymérő (kijelző nélkül)

A PM800 teljesítménymérő kijelző nélkül akkor használható, ha a helyi rendelkezésekben meg 
kell felelni a feszültséghatároknak amikor az ajtóra felszerelés nem lehetséges vagy amikor a 
mérendő feszültség túllépi a megengedett értékeket vagy ha a helyi kijelzésre nincs szükség. Ha 
a mérő nem rendelkezik beépített képernyővel, akkor a kommunikációs port konfigurációja 
korlátozott az alapbeállításokra (1 cím, 9600 átviteli sebesség, paritás páros). Szoftver szükséges 
az adatok kiolvasásához. 

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

  PM810UMG  PM810U

PM820 teljesítménymérő  kijelző nélkül, 
alapmérések, THD, riasztás, 80 kB naplómemória

  PM820UMG  PM820U

PM850 teljesítménymérő  kijelző nélkül, 
alapmérések, THD, riasztás, 800 kB naplómemória

   PM850UMG PM850U

PM870 teljesítménymérő  kijelző nélkül, 
alapmérések, THD, riasztás, 800 kB naplómemória, 
beállítható hullámalak rögzítés és zavaríró.

  PM870UMG  PM870U

Teljesítménymérő beépített kijelzővel

A PM800 teljesítménymérő kijelzővel akkor használható, ha az ajtóra szerelés után a megfelelő 
mélység rendelkezésre áll és amikor a feszültségértékek a helyi rendelkezési határértékeken 
belül maradnak.

PM810 teljesítménymérő  beépített kijelzővel   PM810MG  PM810

PM820 teljesítménymérő  beépített kijelzővel   PM820MG  PM820

PM850 teljesítménymérő  beépített kijelzővel   PM850MG  PM850

PM870 teljesítménymérő  beépített kijelzővel   PM870MG  PM870

Teljesítménymérő különálló kijelzővel

A megfelelően összeállított csomag tartalmaz egy alapmérőt, (810, 820, 850 vagy 870) különálló 
kijelzőegységgel adaptert és 3 m összekötő kábelt.

PM810 teljesítménymérő  különálló kijelzővel   PM810RDMG  PM810RD

PM820 teljesítménymérő  különálló kijelzővel   PM820RDMG  PM820RD

PM850 teljesítménymérő  különálló kijelzővel   PM850RDMG  PM850RD

PM870 teljesítménymérő  különálló kijelzővel   PM870RDMG  PM870RD

Részegységek és tartozékok

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

   PM8RDMG  PM8RD

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

   PM8RDA  PM8RDA

A rendelési szám lista tovább folytatódik a következő oldalon.

PM800 teljesítménymérő kijelző nélkül

PM800 teljesítménymérő különálló kijelzővel

Különálló kijelző, adapter és összekötő kábel

Különálló kijelző 
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PM800 teljesítménymérő kijelzővel

PM800 teljesítménymérő 
sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Fejlett teljesítménymérők
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PowerLogic PM870 teljesítménymérő ECC modullal, (alsó nézet) 
amely bemutatja a csatlakozókat és konfigurációs kapcsolókat.

ECC modul (elől nézet)
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ECC modul (oldalnézet, 
amely bemutatja a LED 
jelzőket).
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PowerLogic PM8M26 modul.

PowerLogic PM800 készülék PM8M22 és 
PM8M26 modullal.
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Rendelési számok (folytatás)  
Leírás
Külön rendelhető modulok

Ethernet kommunikációs modul tartalmaz egy 10/100BaseTx UTP portot, 
egy RS485 Modbus soros master portot, Ethernet-soros vonali átjáró 
funkciót, és egy beépített web szervert, amely teljesen kompatibilis a 
Transparent Ready - Level 1 (TRe1) rendszerrel.
A PM8ECC támogatja a privát host PM8ECC MIB-t. Az MIB használata 
lehetővé teszi az alapvető mérési adatok kiolvasását, a kimenetek és 
bemenetek konfigurálását és állapotának kiolvasását, valamint a 
készülékben létrejövő riasztás hatására generált SNMP Trap előállítását.

 PM8ECC

2 relé kimenet, 2 digitális bemenet  PM8M22

2 relé kimenet, 6 digitális bemenet  PM8M26

2 relé kimenet, 2 digitális bemenet, 2 analóg kimenet, 2 analóg bemenet  PM8M2222

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

 PM810LOG

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

 RJ11EXT

1,25 m hosszú összekötő kábel a kijelző adapterhez  CAB4

3 m hosszú összekötő kábel a kijelző adapterhez  CAB12

9,14 m hosszú összekötő kábel a kijelző adapterhez  CAB30

PM800 teljesítménymérő 
sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Fejlett teljesítménymérők
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Kiválasztási útmutató PM810 PM820 PM850 PM870
Teljesítmény szabvány
ANSI 12.20 szabvány 0,2S pontossági osztály b b b b
MSZ EN 61557-12 PMD/SD/K70/0,5 és PMD/SS/

K70/0,5

b b b b

Általános adatok
Kis- és középfeszültségű hálózatokban 
használható

b b b b

Áram- és feszültségmérés pontossága 0,5 %/0,2% 0,5 %/0,2% 0,5 %/0,2% 0,2 %/0,2%

Fogyasztás- és teljesítménymérés 
pontossága (5% - 200% terhelés)

0,2 % 0,2 % 0,2% 0,2%

Mintavétel száma periódusonként 128 128 128 128

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

Összesen és 
fázisonként

b b b b

Teljesítménytényező Összesen és 
fázisonként 

b b b b

Fogyasztási értékek
Hatásos, meddő és látszólagos fogyasztás b b b b 

Felhasználó által beállítható összegzési mód b b b b
Átlagértékek
Áramerősség Pillanatérték és 

legnagyobb érték
b b b b

Hatásos, meddő és 
látszólagos teljesítmény

Pillanatérték és 
legnagyobb érték

b b b b

Várható hatásos, meddő és látszólagos 
teljesítmény

b b b b

Számítási időintervallum szinkronizálása b b b b
Átlagérték számítási mód Rögzített, csúszó, 

termikus

b b b b

Egyéb mérések
Üzemóra-számláló b b b b
Villamos energia minőségi jellemzők mérése
Felharmonikus torzítás Áram és feszültség b b b b
Egyedi felharmonikus 
tartalom 

Áram és feszültség 31 (1) 31 63 63

Hullámalak rögzítés - - b b (2)

MSZ EN 50160 - ITI(CBEMA)/SEMI F-47 b 
(4) b

Feszültségletörés és túllendülés érzékelése - - - b
Adatrögzítés
Legkisebb/legnagyobb pillanatértékek b b b b
Adatnaplók 2 (1) 2 4 4

Eseménynaplók - b b b
Trendek/várható értékek - - b b
GPS szinkonizáció b (1) b b b
Riasztások b b b b
Időbélyeg b (1) b b b
Kijelzés, bemenetek/kimenetek
Fehér színű háttérvilágítású LCD-kijelző b b b b
Többnyelvű menü b b b b
Digitális bemenet (standard/külön rendelhető) 1/12 1/12 1/12 1/12

Digitális kimenet (standard/külön rendelhető) 1 KY/4 RY 1 KY/4 RY 1 KY/4 RY 1 KY/4 RY

Analóg bemenet (standard/külön rendelhető) 0/4 0/4 0/4 0/4

Analóg kimenet (standard/külön rendelhető) 0/4 0/4 0/4 0/4

Bemeneti mérési kapacitások (csatornák 
száma)

5 5 5 5

Kommunikáció 
RS 485 port 2-wire 2-wire 2-wire 2-wire

Modbus protokoll b b b b
RS232/RS485, két- vagy négyvezetékes 
Modbus RTU/ASCII (PM8RDA modullal)

b b b b

Ethernet 10/100Base Tx UTP port és RS485 
Modbus soros master port PM8ECC modullal

b b b b

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

PM8ECC modul
10/100BaseTx UTP port, RS485 Modbus soros master port, Ethernet-soros vonali átjáró, 
beépített web szerver

I/O modulok PM8M22 PM8M26* PM8M2222
Relé kimenetek  2  2  2

Digitális bemenetek  2  6  2

2 analóg kimenet 4 – 20 mA  2

2 analóg bemenet 0 – 5 V DC vagy 4 – 20 mA  2

* * a 24 Vdc tápegységet tartalmazza, amellyel a digitális bemenetet lehet működtetni
(1) PM810LOG modullal, akkumulátoros belső órával és 80 kB memóriával. (2) Beállítható. (3) A PM800 
készülékeken egyidejűleg külön rendelhető modul használható. Nagyobb mint 370 VAC tápfeszültséggel 
működtetett PM8M2222& PM8ECC modul egyidejű használatakor a hőmérséklet nem lépheti át a -25°C 
– 50°C-os tartományt. Ugyanez érvényes 2db PM8M2222 használatakor. (4) PM850 nem tartalmazza a 
feszültségletörés és túllendülés érzékelést.

PM800 teljesítménymérő sorozat.
1. A tápfeszültség csatlakozója.

2. Feszültség bemenetek. 

3. Digitális bemenet/kimenet.

4. RS485-ös port.

5. Bővítőmodul csatlakozója. 

6. Áram bemenetek. 

7. Rögzítő csatok.
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PM800 teljesítménymérő I/O modullal.

PM800 teljesítménymérő 
sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Fejlett teljesítménymérők
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Villamos jellemzők
A mérés típusa Valós effektív érték mérése a 63. 

Felharmonikusig, 128 mintavétel 
periódusonként

A mérés pontossága az MSZ EN 61557-12 szabványnak megfelelően

Áramerősség 0,5% from 0,5 A…10 A

Feszültség 0,2%  10 V - 277 V

Teljesítménytényező + / - 0,002 - 0,500 kilövés és 0,500 letörés 
között

Hatásos teljesítmény 0,2%

Frekvencia +/-0,01Hz 45...67Hz között
+/-0,01Hz 350...450Hz között

Hatásos fogyasztás MSZ EN 62053-22 szerinti 0,5 S pontossági 
osztály

Meddőfogyasztás MSZ EN 62053-23 szerinti 2-es pontossági 
osztály

Frissítési idő 1 s 

A feszültség-
bemenet 
jellemzői

Mért feszültség 0–600 V AC (közvetlenül fázis-fázis)
0–347 V AC (közvetlenül fázis-nulla)
akár 3,2MV AC-ig (külső feszültségváltóval)

Megengedett túlfeszültség 1,5 Un

Impedancia 5 MΩ
Frekvenciamérési tartomány 45…67 Hz és 350…450 Hz

Az áram-
bemenet 
jellemzői

Áramváltó 
áttétel

Primer Állítható 5A-tól…32767 A

Szekunder 1 A vagy 5 A

Bemeneti mérési tartomány 5 mA…10 A  AC

Megengedett túlterhelés 15 A folyamatosan
50 A 10 s-ig óránként
500 A 1 s-ig óránként

Impedancia < 0,1 Ω 

Fogyasztás < 0,15 VA

Tápfeszültség AC 115 - 415 ±10 % V AC, 15 VA opciókkal 45 - 
67 Hz vagy 350 - 450 Hz esetén 

DC 125 - 250 ±20 % V DC, 10 W opciókkal

Átfedési idő 45 ms 120 V AC vagy 125 V DC esetén

Bemenetek/kimenetek(2)

Standard 
(mérőegység)

1 digitális KY impulzuskimenet 6 - 220 V AC ± 10% vagy 3 - 250 V DC ± 10%, 
100 mA max. 25 °C esetén, 1350 V rms 
szigetelés

1 digitális bemenet 24 - 125 V AC/DC ±10 %, < 5 mA maximum 
terhelés, 1350 Vrms szigetelés

Külön 
rendelhető 
PM8M22

2 relé kimenet (1) 6 - 240 V AC vagy 6 - 30 V DC 2 A rms, 5 A 
max. 10 másodpercig óránként

2 digitális bemenet 19 - 30 V DC, 5 mA max. 24 V DC esetén

Külön 
rendelhető 
PM8M26

2 relé kimenet (1) 6 - 240 V AC vagy 6 - 30 V DC 2 A rms, 5 A 
max. 10 másodpercig óránként

6 digitális bemenet 20 - 150 V AC/DC, 2 mA max.

24 V belső tápforrás 20 - 34 V DC, 10 mA max. (6 digitális bemenet 
táplálásához)

Külön 
rendelhető 
PM8M2222

2 relé kimenet (1) 6 - 240 V AC vagy 6 - 30 V DC 2 A rms, 5 A 
max. 10 másodpercig óránként

2 digitális bemenet 20 - 150 V AC/DC, 2 mA max.

2 analóg kimenet 4 - 20 mA DC, 600 Ohm maximum

2 analóg bemenet Beállítható 0 - 5 V DC vagy 4-20 mA

Kapcsolási 
frekvencia 
(digitális I/O)

Standard Be-/kimenet 25 Hz, 50 % kitöltési tényező (20 ms BE/KI)

PM8M22 Be-/kimenet 1 Hz, 50 % kitöltési tényező (500 ms BE/KI)

PM8M26 és
PM8M2222

Bemenet 25 Hz, 50 % kitöltési tényező (20 ms BE/KI)

Kimenet 1 Hz, 50 % kitöltési tényező (500 ms BE/KI)

Mechanikai jellemzők
Tömeg (mérő beépített kijelzővel) 0,6 kg

Védettségi fokozat (MSZ EN 60529) IP52 a kijelzőre, IM30 a készüléktestre. 12 
típusú kompatibilis különálló kijelző 
(tömítéssel). IP30 mérőház

Méretek Bővítőmodul nélkül 96 x 96 x 70 mm (a beépítési felülettől mérve)

1 bővítőmodullal 96 x 96 x 90 mm (a beépítési felülettől mérve)

Környezeti feltételek
Üzemi 
hőmérséklet

Mérőkészülék -25 °C…+70 °C (2)

Kijelző -10 °C…+50 °C

Tárolási 
hőmérséklet

Mérőkészülék+kijelző -40 °C…+85 °C

Névleges páratartalom 5–95 % rel. páratartalom 40 °C-on 
(lecsapódás nélkül)

Szennyezettségi fokozat 2

Mérési kategória III-as, 347/600 V AC feszültségű 
létesítményekben

Átütési szilárdság Az EN 61010 és az UL508 szerint

Magasság 3000 m max.  

(1) Mechanikai élettartam: 15 millió működési ciklus, várható élettartam: 25000 átkapcsolás 2 A / 
250 V AC (2) esetén. A PM800 készülékeken egyidejűleg külön rendelhető modul használható. 
Nagyobb, mint 370 VAC tápfeszültséggel működtetett PM8M2222& PM8ECC modul egyidejű 
használatakor a hőmérséklet nem lépheti át a -25°C – 50°C-os tartományt. Ugyanez érvényes 
2db PM8M2222 használatakor.
 

PM800 teljesítménymérő 
sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)
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Elektromágneses kompatibilitás
Elektrosztatikus kisüléssel szembeni zavartűrés III-as szint (IEC 61000-4-2)

Sugárzott elektromágneses térrel szembeni zavartűrés III-as szint (IEC 61000-4-3)

Gyors villamos tranziens jelenséggel szembeni zavartűrés III-as szint (IEC 61000-4-4)

Lökőhullámmal szembeni zavartűrés III-as szint (IEC 61000-4-5)

Vezetett zavarokkal szembeni zavartűrés III-as szint (IEC 61000-4-6)

Mágneses mezőkkel szembeni zavartűrés III-as szint (IEC 61000-4-8)

Feszültségcsökkenéssel szembeni zavartűrés III-as szint (IEC 61000-4-11)

Vezetett és sugárzott zavarkibocsátás e kereskedelmi környezet/FCC 15 rész B osztály EN 55011

Felharmonikusok IEC 61000-3-2

Hálózatingadozás (flicker) IEC 61000-3-3

Túlfeszültséggel szembeni zavartűrés IEC 61000-4-12

Túlfeszültség állóság (SWC) ANSI C37.90.1.2002

Biztonság és szabványok
Európa e, az MSZ EN 61010-1 szabvány értelmében i (1) 

U.S. és Kanada cULus (UL508 és CAN/CSA C22.2 No. 14- M95, ipari vezérlő készülék)

Beépített kommunikáció
RS 485 port kétvezetékes, akár 38400 átviteli sebesség, Modbus

Modellfüggő jellemzők
Adatnaplók PM810 PM810LOG modullal, PM820, PM850 és PM870:

- egy számlázási napló
- egy felhasználói napló
csak PM850 és PM870 esetén: további két felhasználói napló

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

Egy eseménynapló Időbélyeg egy másodperces pontossággal

Trendgörbék
(csak a PM850 és PM870 esetében)

Négy trendgörbe típus: 1 perces, 1 órás, 1 napos, 1 hónapos. 8 paraméter legkisebb, legnagyobb 
és átlagértékének rögzítésére:
- adatrögzítés másodpercenként egy percig az 1 perces görbe esetén
- adatrögzítés percenként egy óráig az 1 órás görbe esetén
- adatrögzítés óránként egy napig az 1 napos görbe esetén
- adatrögzítés naponta egy hónapig az 1 hónapos görbe esetén

Üzemóra-számláló Számlálás napokban, órákban és percekben.

Időszakos fogyasztás (műszakok) Három, a felhasználó által definiálható időszak. Valamennyi típus esetén rendelkezésre áll (a 
PM810 készüléket fel kell szerelni a PM810LOG modullal).

Előjelzés (csak a PM850 és PM870 esetében) A trend paraméterek előjelzése a következő négy órára és a következő négy napra.

PM850 hullámalak rögzítés Indítás kézi úton vagy riasztási paranccsal, három periódus, 128 mintavétel periódusonként a 
felhasználó által beállítható 6 csatornán 

PM870 fejlett hullámalak rögzítés 1 csatorna 185 periódusának rögzítésétől 16 mintavétellel periódusonként, 6 csatorna 3 
periódusának rögzítéséig 128 mintavétellel periódusonként.

Riasztások Beállítható megszólalási, ejtési és időkésleltetés értékek, számos bekapcsolási szint rendelhető 
egy riasztás típushoz. Riasztási napló és aktív riasztási lista jeleníthető meg időbélyeggel.
Válaszidő: 1 s
A PM850 és a PM870 készülékek esetében a NAND, OR, NOR és XOR parancsok segítségével és 
négy riasztással logikai függvény hozható létre.
Digitális riasztások: digitális bemenetek állapotváltozásakor.

Naplózásra és hullámalak rögzítésére rendelkezésre álló 
memória(2)

80 kbájt a PM810 PM810LOG modullal és PM820 esetében
800 kbájt a PM850 és PM870 esetében

Firmware frissítés (minden modell) Frissítés a kommunikációs porton keresztül. A letölthető fájlok a www.powerlogic.com weboldalon 
érhetők el ingyenesen.

Oszlopgrafikonok (minden modell) A rendszer paramétereinek grafikus megjelenítése

A kijelző jellemzői
Nyelvek angol, francia, spanyol, német, orosz, török, és portugál

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

Méretek A kijelző látható területe 73 x 69 mm

Beépített kijelző Teljes méret 96 x 96 mm

Mérőkészülék+kijelző mélysége 69,4 mm + 17,8 mm

Különálló kijelző Teljes méret 96 x 96 x 40 mm

Tömeg Mérőkészülék kijelző adapterrel 0,81 kg

Különálló kijelző 0,23 kg

(1) Kettős szigeteléssel védett.
(2) Hullámalak rögzítés csak PM850-nel és PM870-nel.

PM800 teljesítménymérő 
sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)
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PM800 teljesítménymérő 
sorozat
Beépítés és csatlakozás

Teljesítménymérő beépített kijelzővel
Méretek 

D
B

1
1
1
7
6
5

D
B

1
1
1
7
6
6

D
B

1
1
1
7
6
7

Homloklapra szerelés (mérőkészülék beépített kijelzővel)

D
B

1
1
1
7
6
8

A készülékek közötti távolság

D
B

1
1
1
7
6
9

D
B

1
1
1
7
7
0
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PM800 teljesítménymérő 
sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

Különálló kijelző ajtóra szerelése
Süllyesztett szerelés

D
B

1
1
1
7
9
2

Homloklapra szerelés

D
B

1
1
1
7
9
3

Beépítés O102 mm méretű köralakú kivágásba (egy analóg készülék pl. 
ampermérő, voltmérő stb. cseréje érdekében)

D
B

1
1
1
7
9
4
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PM800 teljesítménymérő 
sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

Négyvezetékes csatlakozás 3 áramváltóval feszültségváltó 
nélkül

D
B

1
1
1
7
7
1

Védelem

Rövidre-
zárható
sorkapocs

Bekötési példa

Háromvezetékes csatlakozás 2 áramváltóval és 2 
feszültségváltóval

D
B

1
1
1
7
7
2

VédelemVédelem

Rövidre-
zárható
sorkapocs

Bekötési példa

(1) Funkcionális földelés csatlakozás.

Megjegyzés: Más típusú bekötés is lehetséges. Nézze meg a termék útmutatóját a részletekért.

Fejlett teljesítménymérők
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PM800 teljesítménymérő 
sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

PM8M22 modul

 D
B

1
1
1
7
7
3

Terhelés

Terhelés
Terhelés

Terhelés

Védelem y 2 A

Védelem y 2 A

Védelem y 100 mA

vagy

S1, S2 közös

 

PM8M2222 modul

D
B

1
1
1
7
7

4

Terhelés

Terhelés

Védelem y 2 A

Védelem y 2 A

Védelem y 100 A

vagy

S1, S2 közös

Fejlett teljesítménymérők
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PM800 teljesítménymérő 
sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

PM8M26 modul belső 24 V DC tápforrással

 D
B

1
1
1
7
7
5

Terhelés

Terhelés
Terhelés

Terhelés

Védelem y 2 A

Védelem y 2 A

vagy

S1, S2 közös

S3, S4 közös

S5, S6 közös

 

PM8M26 modul külső tápforrással

D
B

1
1
1
7
7
6

vagy

Terhelés

Terhelés
Terhelés

Terhelés

Védelem y 2 A

Védelem y 2 A

Védelem y 100 A

Védelem y 100 A

Védelem y 100 A

S1, S2 közös

S3, S4 közös

S5, S6 közös

Fejlett teljesítménymérők
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PM800 teljesítménymérő 
sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás) 

Különálló kijelző készlet

 D
B

1
0
9
2
7
4

A B
C D E A. I/O bővítőmodulok

B. PM800 teljesítménymérő 
sorozat
C. Kijelző adapter
D. CAB12 összekötő kábel
E. Különálló kijelző 
(hátulnézet)

Méretek (mérőkészülék I/O bővitőmodullal és kijelző adapterrel)

 D
B

1
1
1
7
7
7

A kijelző adapter négyvezetékes (RS485) bekötése

 D
B

1
0
9
2
7
6

TX–

RX–
TX+

T
X

 / 
R

X

RX+

TX–

RX–
TX+

RX+

TX–

RX–
TX+

RX+

3090
MCTAS485

2
4

 2
3

 2
2

 2
1

 2
0

A kijelző adapter kétvezetékes (RS485) bekötése

 D
B

1
0
9
2
7
7

TX–

RX–
TX+

T
X

 / 
R

X

RX+

TX–

RX–
TX+

RX+

TX–

RX–
TX+

RX+

2
4

 2
3

 2
2

 2
1

 2
0
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PM800 teljesítménymérő egység RS485 port kétvezetékes 
felfűzése

P
E

8
6
1
2
1

(20)   +
(19)   –
(18) 

+
–

+
–

+
–

PM800 teljesítménymérő 
sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

PM800 2 készülék 3 készülék

akár 32 készülék 

4 készülék

Belden 9841 árnyékolt vezeték 

MCT2W lezáró 

ellenállás vagy 

120 ohmos 

ellenállás

RS485 vezetékezés színkódjai

Kétvezetékes csatlakozás

Belden 9841 kábel: 

• (+) kék, fehér csík

• (–) fehér, kék csík 

• (árnyékolás)

Négyvezetékes csatlakozás

Belden 9843 kábel:

• (TX+) kék, fehér csík

• (TX–) fehér, kék csík

• (RX+) narancssárga, fehér csík

• (RX–) fehér, narancssárga csík

• (SG) zöld, fehér csík

• (használaton kívüli) fehér, zöld csík

• (árnyékolás)

Belden 9842 kábel:

• (TX+) kék, fehér csík

• (TX–) fehér, kék csík

• (RX+) narancssárga, fehér csík

• (RX–) fehér, narancssárga csík

• (árnyékolás)

Belden 8723 kábel: 

• (TX+) zöld

• (TX–) fehér

• (RX+) piros

• (RX–) fekete

• (árnyékolás)

Túlfeszültség-védelem
Túlfeszültségvédelem érdekében javasolt a PM8ECC 

földelés vezetékét egy pontban egy külső földeléshez 

csatlakoztatni.

Fejlett teljesítménymérők
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PM800 teljesítménymérő 
sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás) 

PM8ECC modul RS485 port csatlakozás négyvezetékes 
készülékhez, amely nem támogatja a külön földelt jelzővezető 
és árnyékolt vezető kábelezést

P
L
S

D
1
1
0
3
4
3

PM8ECC 1 slave

akár 32 készülék 

2 slave

Megjegyzés: SG a földelt jelzővezető

3 slave

Belden 9842 vagy 

8723 

MCT2W 

lezáró 

ellenállás 

vagy 120 

ohmos 

ellenállás

(6) Tx+ (TXD1)
(5) Tx- (TXD0)
(4) Rx+ (RXD1)
(3) Rx- (RXD0)
(2) SG*
(1) 

Rx+
Rx-
Tx+
Tx-

Rx+
Rx-
Tx+
Tx-

Rx+
Rx-
Tx+
Tx-

PM8ECC modul RS485 port csatlakozás négyvezetékes 
készülékhez, amely támogatja a külön földelt jelzővezető és 
árnyékolt vezető kábelezést

P
L
S

D
1
1
0
3
5
1

PM8ECC 1 slave

akár 32 készülék 

2 slave

Megjegyzés: SG a földelt jelzővezető

MCT2W 

lezáró 

ellenállás 

vagy 120 

ohmos 

ellenállás

3 slave

Belden 9843

Unused

(6) Tx+ (TXD1)
(5) Tx- (TXD0)
(4) Rx+ (RXD1)
(3) Rx- (RXD0)
(2) SG*
 
(1) 

Rx+
Rx-
Tx+
Tx-
SG*

Rx+
Rx-
Tx+
Tx-
SG*

Rx+
Rx-
Tx+
Tx-
SG*

PM8ECC modul RS485 port csatlakozás kétvezetékes 
készülékhez, amely nem támogatja a külön földelt jelzővezető 
és árnyékolt vezető kábelezést

P
L
S

D
1
1
0
3
4
4

PM8ECC 1 slave

akár 32 készülék 

2 slave

Megjegyzés: SG a földelt jelzővezető

3 slave

Belden 9841

MCT2W 

lezáró 

ellenállás 

vagy 120 

ohmos 

ellenállás

(4) Rx+ (D1)
(3) Rx- (D0)
(2) SG*
(1) 

L +
L -

L +
L -

L +
L -

PM8ECC modul RS485 port csatlakozás kétvezetékes 
készülékhez, amely támogatja a külön földelt jelzővezető és 
árnyékolt vezető kábelezést

P
L
S

D
1
1
0
3
5
2

PM8ECC 1 slave

akár 32 készülék 

2 slave

Megjegyzés: SG a földelt jelzővezető

3 slave

Belden 9842 vagy 

8723 

Használaton kívüli

MCT2W 

lezáró 

ellenállás 

vagy 120 

Ohmos 

ellenállás

(4) Rx+ (D1)
(3) Rx- (D0)
(2) SG*
 
(1) 

L +
L -
SG*

L +
L -
SG*

L +
L -
SG*

PM8ECC modul RS485 port polaritás és véglezárás

P
L
S

D
1
1
0
3
4
5

FEL/BE  LE/KI

BE

KI

DIP kapcsolós beállítás

4-vezetékes

Kétvezetékes 

(alapbeállítás)

V
é
g

le
z
á
rá

s

P
o

la
ritá

s

J
u
m

p
e
r 

(k
é
tv

e
z
e
té

k
e
s
)

1

Rx

2

Tx

3

Tx-

4

Tx+

5

Rx-

6

Rx+

7

+

8

–

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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ION7300 sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek

Alapszintű „Stand Alone” 
hálózatanalizátor

Az ION7300-as sorozat készülékei páratlan értéket, funkcionalitást és könnyű 

használhatóságot kínálnak az olyan vállalati és energiamenedzsment 

alkalmazásokban, mint a betáplált energia felügyelete vagy az al-számlák 

elkészítése. Az ION7300 sorozatú mérők csatolófelülettel rendelkeznek a 

PowerLogic StrxureWare szoftverhez vagy más automatizálási rendszerekhez a 

gyors információ megosztáshoz és elemzéshez.

Az ION7300 sorozatba tartozó mérők ideális készülékek az analóg mérők 

lecserélésére, mivel számos teljesítmény- és energiamérési lehetőséget, analóg és 

digitális ki-és bemeneteket, kommunikációs portokat és iparági szabványként 

használt protokollokat kínálnak. Az ION7330 típusú mérő beépített adattárolóval 

rendelkezik, e-mail-en elküldi a naplózott adatokat és opcionálisan egy modem is 

kérhető hozzá. Az ION7350-es típusú készüléket tovább bővítettük kifinomultabb 

energiaminőség elemzéssel, riasztásokkal és egy telefonos visszahívási funkcióval 

riasztás esetén.

Alkalmazási területek
 b Energiafelügyeleti és ellenőrzési műveletek.

 b Energiaminőség elemzés.

 b Költségallokáció és számlázás.

 b Felhasználás és teljesítménytényező ellenőrzése/szabályozása.

 b Terhelési vizsgálatok és áramkör-optimalizálás.

 b Berendezések felügyelete és ellenőrzése.

 b Megelőző karbantartás.

Műszaki jellemzők
Egyszerű beépítés
Beépítés két rögzítőcsattal. Kéziszerszám használata nem szükséges. Közvetlen 

csatlakozás a feszültségkapcsokra feszültségváltó nélkül akár 600 VAC feszültségig.

Pontos mérés 
A mérési pontosságot a 0.5 osztályú IEC 60687 szabványnak való megfelelés 

biztosítja. 

Többféle kommunikációs lehetőség: Ethernet - Soros port - Modem
A Gateway funkcionalitás egyszerűsíti a kommunikációs architektúrát és csökkenti 

a bérelt vonallal kapcsolatos vagy a csatlakozási költségeket. Egyidejűleg 

használható, független portok kommunikálnak számos protokollon keresztül; pl. az 

ION, DNP3.0, Modbus RTU, és a ModbusTCP protokollokkal.

Könnyen leolvasható kijelző 
Egy háttérvilágítású LCD képernyővel felszerelt könnyen leolvasható elülső panel 

támogatja a helyi adatmegjelenítést és a készülék alapbeállítását.

Automatikus riasztások beállítása 
Használja a konfigurálható eseményprioritásokat, logikai operátorokat és beállítási 

pontokat a riasztási feltételek meghatározásához és a riasztások beállításához.

Szoftverrel integrált
Az ION7300 sorozatba tartozó mérők könnyen integrálhatók egy 

energiamenedzsment vagy SCADA rendszerrel, hogy egy távoli kijelzőn, távoli 

konfigurációt, és manuális ellenőrzési lehetőségeket biztosítsanak egy PC 

munkaállomáson keresztül.

Üzenet küldése a riasztásokról E-mail-ben 
A riasztásokról E-mail formájában értesítések küldhetők bármilyen 

munkaállomásra, mobiltelefonra, személyhívóra vagy PDA-ra. 

Szerver az egyedi HTML oldalakhoz 
Egy, a készülékbe beépített web szerver és egy Ethernet port kínál gyors és könnyű 

hozzáférést a real-time energia- és az alapszintű energiaminőség információkhoz 

speciális szoftver alkalmazása nélkül.

Feszültség-túllendülések és letörések figyelése (ION7350)
A készülék valamennyi feszültségcsatornán érzékeli a feszültség-túllendüléseket és 

letöréseket.

Az együttműködési képesség kibővíti a meglevő hálózatokat 
Az ION7330/ION7350 egyidejűleg kommunikál számos különböző protokollon 

keresztül, ami lehetővé teszi hogy kibővítsék meglevő Modbus, DNP, vagy 

Enterprise hálózatukat.

Memória
Permanens memória (300kB) biztosítja, hogy az értékes információk ne vesszenek 

el az intervallumok között.

PowerLogic™ ION 7300 sorozatú mérő.

Rendelési számok - ION7300 sorozat
ION7330 M7330

ION7350 M7350
További információt lásd a rendelési számokkal foglalkozó részt.
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Kiválasztási útmutató
Általános adatok

ION7330 ION7350

Kis- és középfeszültségű hálózatokban használható b b

Áram- és feszültségmérés pontossága
0.25% + a teljes skála 
0.05 %-a

Árammérés pontossága Hatásos (kW) a leolvasott érték 0,5%-a

Látszólagos (kVA) 0.5% + 0.1%

Meddő (kVAr) a leolvasott érték 1,5%-a 

Teljesítménymérés pontossága Hasznos (kW) a leolvasott érték 0,5%-a

Látszólagos (kVA) a leolvasott érték 1,0%-a

Meddő (kVAr) a leolvasott érték 1,5%-a

Mintavétel száma periódusonként 32 64

Schneider Electric  Tervezők Baráti KöreÁRAMkör
Feszültség, áramerősség és frekvencia b b
Hatásos, meddő és látszólagos 
teljesítmény  

Összes és fázisonként mért b b

Teljesítménytényező Összes és fázisonként b b

Fogyasztási értékek
Hatásos, meddő és látszólagos fogyasztás b b

Felhasználó által beállítható összegzési mód b b

Átlagértékek
Áramerősség Jelenlegi és maximális b b
Hatásos, meddő és látszólagos 
teljesítmény

Jelenlegi és maximális b b

Várható hatásos, meddő és látszólagos teljesítmény b b

A mérési ablak szinkronizálása b b

Számítási mód beállítása Rögzített, csúszó b b

Villamos energia minőségi jellemzők mérése
Harmonikus torzítás Áram, feszültség b b

Egyedi harmonikusok 15. 31.

Hullámalak rögzítés - b

Feszültség-túllendülések és letörések érzékelése - b

Adatrögzítés 
Pillanatnyi értékek minimuma/maximuma b b
Korábbi adatokat tartalmazó 
naplók

csatornák maximális száma 32 96

Hullámforma naplók csatornák maximális száma - 48

Trendkészítés / előrejelzés - b

Riasztások b b

Időbélyegzés felbontása (s)

300 Kbyte memória b b

Kijelző és I/O csatornák
Kijelző b b

Vezetékezés önellenőrzés b b

Analóg bemenetek / analóg kimenetek 4/4 4/4

Digitális státuszbementek/számláló 4 4

Digitális relékimenetek 4 4

Kommunikáció
RS-485 port 2 2

Modbus protokoll b b

Ethernet (Modbus/TCP/IP protokollok) 1 1

Ethernet gateway (EtherGate) b b

Belső modem 1 1

Modem gateway (ModemGate) b b

Infravörös optikai port 1 1

DNP 3.0 soros porton keresztül, modem, infravörös portok b b

HTML oldal web szerver (WebMeter) b b

PowerLogic ION7330/ION7350

 1. Készülékház földelése 
 2.  Analóg bemenetek 
 3.  Belső Modem Port
 4.  Feszültség bemenetek 
 5. Digitális kimenetek 
 6. Áram bemenetek 
 7.  Digitális bemenetek 
 8. RS-485 Busz
 9. Tápegység
10. Ethernet Port
11. Infravörös port

Rögzített zavarási 
hullámforma és 
energiaminőség jelentés.
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Villamos jellemzők

Mérés típusa
Valós effektív érték mérés max. a 255. harmonikusig 
(ION7350 esetében a 31. harmonikusig)
32 minta/ciklus (ION7350 esetében 64)

Mérési 
pontosság 

Áramerősség és feszültség 0.25% + 0.05%

Teljesítmény
Hasznos: a leolvasott érték 0,5%-a;  
Látszólagos: a leolvasott érték 0,5%-a + 0.1%
Meddő (>5% FS): a leolvasott érték 1,5%-a 

Frekvencia ±0.01 Hz

Telj. tény. 
(Unity PF-nél)

a leolvasott érték  ±1,5%-a

Fogyasztás(1) kWh: a leolvasott érték 0,5%-a 
kVAh: a leolvasott érték 1,0%-a 

Frissítési idő 1 másodperc

Feszültség-
bemenet 
jellemzői

Mért feszültség
50 - 347 VAC L-N három-fázis (87-600 L-L)
50 - 300 VAC L-N egy fázis (100 - 600 L-L)

Mérési tartományon túli 
mérés

25%

 Túlterheléssel szembeni 
ellenállás

1500 VAC folyamatos
egyszeri 3250 VAC 1 másodpercig 

Impedancia >2 M Ohm/fázis (fázis - Vref)

Frekvenciatartomány 40 - 70 Hz

Árambeme-
net jellemzői

CT besorolás 5 A névleges / 10 A  a teljes skála 

Mérési tartomány 20 mA - 10 A rms (±20%, 300 V rms  a föld felé)

Túlterheléssel szembeni 
ellenállás 

20 A folyamatos 
egyszeri 500 A 1 másodpercig 

Terhelés  Legrosszabb eset (10 A-nél ): 0,0625 VA

Impedancia > 2 M Ohm/fázis (fázis-Vref)

Tápfeszült-
ség

AC 95 - 240 VAC (± 10%), (47 - 440 Hz)

DC
120 - 310 VDC (± 10%)
0.2 A a legrosszabb terhelési eset (12 W) 100 VAC-nél 
25°C-on

P24 opció 20 és 60 VDC (± 10%) között

Be- és 
kimenetek

4 Digitális státuszbemenet 
(7330/7350)

Öngerjesztő (belső 30 VDC ellátás); min 
impulzusszélesség: 25 msec; max: 40 átmenet /sec

4 digitális kimenet
“Form A” permanens; 
Maximális áteresztőáram: 80 mA 
Maximális feszültség: 30 V

4 opcionális analóg bemenet

0-20 mA (skálázható 4 és 20 mA között) opcionális 
Bemeneti impedancia: 24,3 Ohm; Pontosság: <± a 
teljes skála 0.3%-a; Frissítési sebesség: 1 mp.; 
Maximális közös módusú feszültség: 30 V; Mintavételi 
sebesség: 16 minta /mp

a 0-1 mA-es opció: ugyanaz mint fent, azzal a 
kivétellel, hogy a bemeneti impedancia: 475 Ohm

4 opcionális analóg kimenet

0-20 mA (skálázható 4 és 20 mA között) opcionális
Maximális “load drive” képesség: 500 Ohm; 
Pontosság: a teljes skála  ±0.3%-a; Maximális közös 
módusú feszültség: 30 V

0-1 mA opció: ugyanaz mint fent, azzal a kivétellel, 
hogy: Maximális “load drive” képesség: 10 kOhm

Mechanikai jellemzők
Tömeg 1.8 kg

IP védelmi fokozat 
Integrált kijelző: előlap IP 50; hátlap IP 40 
Távadó egység (kijelző nélkül): IP 40

Méretek Standard modell 96 x 96 x 162,2 mm

TRAN modell 60 x 100 x 164,5 mm

Környezeti feltételek
Üzemi hőmérséklet -20 és +60° C között, környező levegő 

Tárolási hőmérséklet -30 és +85°C között 

Névleges páratartalom 5% és 95% között kondenzáció nélkül

Magasság Tengerszint feletti 2000 m-nél alacsonyabb 

Installációs kategória III, elosztórendszerekhez 

Szennyezési fokozat 2

Átütési szilárdság Az IEC 61010, UL3111 szerint 

Elektromágneses kompatibilitás
Elektrosztatikus kisüléssel szembeni 
zavartűrés

EN 60687:1993

Sugárzott elektromágneses térrel 
szembeni zavartűrés

EN 60687:1993

Gyors villamos tranziens jelenséggel 
szembeni zavartűrés

IEC 61000-4-4

Vezetett és sugárzott zavarkicsocsátás EN 55014-1:1993

Biztonság 
Európa IEC 1010-1

Usa és Kanada UL 3111 és CSA C22.2 1010-1 sz. 

PowerLogic ÍON7300 Sorozat, távoli terminál kijelző.

(1) A pontosság megfelel az ÍEC687 0.5S osztály és 
az ANS112.20 0.5-ös osztály előírásainak  25°C-on.
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Kommunikáció

RS-485 portok 
Optikailag izolált; 19.200 baud-ig
Protokollok: ION, DNP 3.0, Modbus RTU, GPS

Ethernet port (Modbus TCP 
protokoll)

Maximálisan 10 Mbps-ig  
EtherGate-tel 
Opcionális 10 Base-T

Infravörös optikai port 
Elülső panel ANSI 2-es típus 
19.200 baud-ig
Protokollok: ION, Modbus RTU, DNP 3.0

Belső modem
300 és 33,600 baud között 
ModemGate 
Visszahívási funkció (1)

 Firmware jellemzői

Adatnaplók
Ütemezett vagy esemény alapú
7330: Maximum 2 adatnapló, 32 paraméter
7350: Maximum 6 adatnapló, 96 paraméter

Harmonikus torzítás
Egyedi és összesített, maximálisan a 15. harmonikusig (a 
730-es készüléknél a 31.-ig)

Fesz. letörések és túllendülések 
érzékelése (1)

Bármelyik feszültségcsatornán érzékeli a 
feszültségletöréseket és túllendüléseket

Pillanatnyi 

Valós effektív érték, fázisonként és összes az alábbiakra:
• Feszültség és áram 
• Hatásos (kW), meddő (kVAr), 

és látszólagos (kVA) teljesítmény 
• Teljesítménytényező és frekvencia 
• Feszültség és áram aszimmetria

Minimális/maximális értékek 
naplózása 

Bármely paraméter esetében, bármely időintervallumra; 
Minimum és maximum értékek minden alapparaméterre:
• Feszültség és fázis 
• Áram fázisonként 
• Hatásos (kW), meddő (kVAr), 

és látszólagos (kVA) teljesítmény
• Teljesítménytényező és frekvencia 
• Gördülő blokk igény kW-ra, kvar-ra és kVA-re

Hullámforma rögzítés 
Az események egyidejű rögzítése minden egyes csatornán 
maximálisan 48 ciklusig; 64 minta /ciklus. Maximum 6.900 
ciklus folyamatos hullámforma rögzítés esetén

Riasztások
Egyetlen és több feltételtől függő riasztások, kimenő hívás 
kezdeményezése riasztáskor, riasztási feltételek 
meghatározása konfigurálható eseményprioritások alapján

Memória szabványos memória: 300 kB 

Display jellemzői 

Integrált kijelző 
Kijelzés négy paramétertől egyetlen paraméterig, nagy 
karakterek kijelzése, háttérvilágítással ellátott LCD állítható 
kontraszttal 

Nyelvek Angol

Példa WebMeter oldal, amely real-time értékeket mutat.

(1) Csak az ION7350 esetében áll rendelkezésre.
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Rendelési számok 

Tétel
Kód 

Code Leírás

1 Model M7350

ION7350: Modern teljesítménymérő alapszintű 
feszültségletörés és túllendülés érzékeléssel, 
hullámforma rögzítéssel, harmonikusok értékelésével (a 
31.-ig), nagysebességű adatnaplózással, automatikus 
modem kitárcsázással, többportos kommunikációval, 4 
digitális bemenettel és 4 digitális kimenettel.

M7330

ION7330: Modern teljesítménymérő több mint 200 
nagypontosságú 3-fázisú méréssel, adatnaplózással, 
többportos kommunikációval, 4 digitális bemenettel és 4 
kimenettel.

2 Formatényező A0 Integrált kijelző, az előlapon elhelyezett optikai porttal 

R0

Távadó RMD-vel (távoli kijelzővel), az előlapon 
elhelyezett optikai port-tal. NEM TÁMOGATJA az analóg 
ki-/és bemeneti opciókat. Nem áll rendelkezésre 
RMICAN vagy RMICAN-SEAL. biztonsági opciókkal 
együtt.

R1
Ugyanaz, mint az R0, de a távadó kivitele biztosítja a DIN 
sínre szerelhetőséget. NEM TÁMOGATJA az analóg ki-/
és bemeneti opciókat.  

T0

Távadó (kijelző nélkül). Ne felejtsék el, hogy nem 
használhatnak RMD-t ehhez a mérőhöz, ha megrendelik 
az analóg input és/vagy az analóg output opciókat. Nem 
áll rendelkezésre RMICAN vagy RMICAN-SEAL. 
biztonsági opciókkal együtt.

T1

Távadó (kijelző nélkül), DIN sínre szerelhető. Megjegyzés: 
nem használható RMD ehhez a mérőhöz, ha megrendelik 
az analóg input és/vagy az analóg output opciókat. Nem 
áll rendelkezésre RMICAN vagy RMICAN-SEAL. 
biztonsági opciókkal együtt.

3 Árambemenetek B Bemenő áram: névleges: 5 A, teljes tartomány 10 A   

4 Fesz. bemenetek 0
Tartomány automata beállítása (50 és 347 VAC között, 
+25%)

5 Tápfeszültség B
P240-es tápegység (95-240 VAC/47-4140 Hz/120-310 
VDC)

C P24 tápegység (20 és 65 VDC között)

6 Rendszerfrekvencia 0 Automata bemérés (50 és 60 Hz között)

7 Kommunikáció Z0 Nincs kommunikáció.

A0 Két RS-485 port

C1

Egy RS-485 EtherGate port, egy RS-485 ModemGate 
port, 10Base-T Ethernet (RJ45), 33,6k univerzális belső 
modem. NEM TÁMOGATJA az analóg ki-/és bemeneti 
opciókat. 

M1
Egy 33.6k univerzális belső modem (RJ11) port, egy 
RS-485 port, egy RS-485 ModemGate port.

E0 Egy RS-485 port, egy 10Base-T Ethernet (RJ45)

8 Be- és kimentek A

Nincs analóg ki- és bemenet. Ezt az opciót akkor kell 
választania, ha megrendeli a “Csak kijelző” vagy az 
„RMD-Távoli kijelző” opciókat (“D” vagy “R” 
Formatényező típusok), vagy az Ethernet opciót 
(Kommunikációs opció “E0”).

M
négy analóg bemenet és négy analóg kimenet 0 és 1 mA 
közötti jel. NEM RENDELHETŐ az RMD vagy Ethernet 
opciókkal együtt

N
négy analóg bemenet és négy analóg kimenet 0 és 20 
mA közötti jel. NEM RENDELHETŐ az RMD vagy 
Ethernet opciókkal együtt

9 Biztonság 0 Jelszóval védett, nincs hardver zár 

2 Jelszóval védett, hardver zár engedélyezett 

3
(csak az ION7330 modell esetében) a RMICAN mérést 
Kanada jóváhagyta 

4
(csak az ION7330 modell esetében) a RMICAN-SEAL 
mérést Kanada jóváhagyta, gyárilag lezárt111

6
Jelszóval védett, biztonsági zár engedélyezett, 
csatlakozó fedél és UK OFGEM címkék 

10 Spec. megrendelés A Nincs

B
Előre beállítva MODBUS-ra (csak T0, T1, T2 és T3 
formatényezőkben kapható). Nem kapható RMICAN 
vagy RMICAN-SEAL biztonsági opciókkal együtt.

C Trópusi használatra alkalmassá tett készülék

D

Trópusi használatra alkalmassá tett készülék előre 
beállítva MODBUS-ra (csak T0, T1, T2 és T3 
formatényezőkben kapható). Nem kapható RMICAN 
vagy RMICAN-SEAL biztonsági opciókkal együtt.

Példa és magyarázat a termék alkatrész számára

(1) Egy az ION7300 sorozatra vonatkozó teljes RMICAN-SEAL ellenőrzőlistát kell küldeni minden 
RMICAN- SEAL mérő megrendelésekor.
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Rendelési számok (folytatás) 
Jeladó egység
ON7330TRAN Nincs kijelző T0

DIN sínre felszerelhető T1

ON7350TRAN Nincs kijelző T0

DIN sínre felszerelhető T1

Kommunikáció 
ON7330 Két RS-485 port A0

Egy RS-485 EtherGate port, one RS-485 ModemGate port, 
10Base-T Ethernet (RJ45), 33.6k univerzális belső modem1 C1

Egy 10Base-T Ethernet (RJ45) port, egy RS-485 port, egy 
RS485 EtherGate port1 E0

Egy 33.6k univerzális belső modem (RJ11) port, egy RS-485 
port, egy RS-485 ModemGate port

M1

ON7350 két RS-485 port A0

Egy RS-485 EtherGate port, egy RS-485 ModemGate port, 
10Base-T Ethernet (RJ45), 33,6k univerzális belső modem 
(RJ11)1

C1

Egy 10Base-T Ethernet (RJ45) port, egy RS-485 port, egy 
RS-485 EtherGate port1

E0

Egy 33.6k univerzális belső modem (RJ11) port, egy RS-485 
port, egy RS-485 ModemGate port

M1

Moduláris távkijelző
Moduláris távkijelző 1,8 m hosszú DB25-ös kábellel RMD-7330

Moduláris távkijelző 1,8 m hosszú DB25-ös kábellel RMD-7350

Csatlakozósáv fedél 
Csatlakozósáv fedél TERMCVR-73XX

DB9 optikai szonda 
Optikai szonda  (DB-9) az ION7300 sorozatú mérőkkel 
való alkalmazásra 

OPTICAL-
PROBE

Vízálló tömítés 
Vízálló tömítés GSKT

(1) NEM támogatja az analóg be- és kimenet opciókat.
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ION7300 sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek
(folyatatás)

Alapszintű „Stand Alone” 
hálózatanalizátor

ION7300 sorozatú készülékek méretei

ION7300 sorozatú Tran készülékek méretei

ION7300 sorozatú RMD készülékek méretei

Ethernet port helye (ha a készüléken van ilyen port)

Belső modem helye (ha a készüléken van modem)

Belső modem helye (ha a készüléken van modem)

96

96

96

96
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Elosztórendszerek fontos pontjaiban és érzékeny terhelések méréséhez használhatók a PowerLogic ION7550 és 

ION7650 hálózatanalizátorok, amelyek funkcionalitásukban utolérhetetlenek, felsőkategóriás hálózati villamos 

minőségelemző képességük pedig elszámolási pontossággal, többszörös kommunikációval, web kompatibilitás-

sal és vezérlési kapacitással párosul. Testre szabható mérési vagy hálózatanalizátori funkciók a munkaállomásán 

sokszoros vezetékezés nélkül. Csak kapcsolja össze a megfelelő funkciókat, a fogd-és-vidd (drag-and-drop) 

ikonokat vagy válassza a gyári beállításokat. Használja a StruxureWare Power Monitroing szoftvert a mérőkészülé-

kekkel vagy küldje az adatokat SCADA rendszerben több kommunikációs csatornán és protokollon keresztül.

Alkalmazások
Energiaköltségek csökkentése.

Berendezések kihasználtságának növelése.

Megfelelés a környezetvédelmi és szabályozási követelményeknek.

Hálózati villamos minőség és megbízhatóság növelése.

Vevői elégedettség és megtartás növelése.

Berendezések felügyelete és vezérlése.

Szolgáltatói mérés egyesítése.

Alszámlázás / költségek elosztása részlegek, folyamatok vagy bérlők között.

Műszaki jellemzők
Energiahatékonyság növelése - elvárás, diagnosztizálás és ellenőrizés
A kevésbé energiahatékony műveletek és veszteségek kiszűrése és enyhítése, a berendezések működésének 
optimalizálása. A megbízhatósági kockázatokat el kell különíteni, fel kell ismerni a hálózattal kapcsolatos 
berendezés problémákat és ellenőrizni kell a megbízható működést.

Hálózati villamos minőség összegzése, célok kitűzése, mérése és az eredmények ellenőrzése
Egységesítse minden hálózati villamos minőségi jellemzőjét egyetlen trendezhető indexben. Ellenőrizze és 
hasonlítsa össze hálózati villamos minőségi és megbízhatósági jellemzőket a szabványos értékekkel, valamint 
hasonló folyamatokkal és létesítményekkel.

Könnyű használni, többnyelvű, IEC/IEEE konfigurálható képernyő
Világos LCD kijelző állítható fényerősséggel. Képernyőalapú menürendszer a mérőkészülék beállításának 
konfigurálásához IEC vagy IEEE szerint. Többnyelvű támogatás: angol, franica, spanyol és orosz. 12/24 órás 
belső óra támogatás különböző formátumokban.

Modbus Master funkció
Információk kiolvasása alárendelt Modbus készülékekből, ezek megjelenítése előlapon vagy eltárolása 
memóriában feltöltésig.

MSZ EN 61850 protokoll
Együttműködő-képesség növelése és a mérnökórák számának csökkentése szabványos protokoll használatával.

Átjáró funkció
Hozzáférés a mérő soros portjához csatlakoztatott Modbus kommunikációs készülékekhez a mérő Ethernet 
portján (EtherGate) vagy telefonhálózaton (ModemGate) keresztül.

20 μs-os (50 Hz) vagy 17 μs (60 Hz) tranziens jelenségek érzékelése és rögzítése
Rövididejű zavarok (pl. kapacitások kapcsolása) okozta problémák beazonosítása.

Hálózati villamos energia minőség megfelelő felügyelete
Nemzetközi minőségi szabványoknak megfelelő felügyelet (MSZ EN 61000-4-30 A osztály ed. 2(1), MSZ EN 
50160(1), MSZ EN 61000-4-7(1), MSZ EN 61000-4-15(1), IEEE 519, IEEE 1159, és CBEMA/ITIC). Értékelje a 
hálózatingadozásokat (flicker) az MSZ EN 61000-4-15(1) és IEEE 145 3(1) szabványok szerint.

Hullámforma változások érzékelése
Fázisváltás jelenségek érzékelése (pl. egy nagysebességű statikus kapcsoló váltása), amelyeket nem érzékel 
klasszikus küszöbérték alapú riasztás.

Rendkívül gyors villamos paraméterek rögzítése minden 100 ms-ban vagy minden periódusban
Megelőző karbantartás: motorindítási görbék, stb.

Trendgörbék és rövididejű előrejelzések
Bekövetkező értékek előrejelzése és gyors trendek felállítása a jobb döntés előkészítéshez.

Zavarirány érzékelés
A zavar helyének és irányának meghatározása, a mérőhöz képest. Az eredmények rögzítésre kerülnek az 
eseménynaplóban, időbélyeggel együtt.

Riasztási küszöbérték tanulás
A mérő analizálja az áramkört és javaslatot tesz a riasztási küszöbértékre, hogy csökkenjenek a nemkívánatos 
vagy kihagyott riasztások.

Riasztások küldése e-mailben
A magas prioritású riasztásokat a mérő azonnal elküldi a felhasználó számítógépére. Azonnali jelzés hálózati 
villamos minőségi esemény bekövetkeztekor e-mailben. (1) csak ION7650

ION7550 / ION7650 
hálózatanalizátor sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek

Felsőkategóriás 
hálózatanalizátorok

ION7550 és ION7650 

hálózatanalizátoroknak lehet 

integrált vagy különálló kijelzője. A 

műszert lehet a panel elejére 

feltenni integrált kijelzővel vagy a 

panel hátuljára (tran egység) 

különálló kijelző segítségével 

rögzítve a panel elejére.

Rendelési számok Rendelési számok
ION7550 / ION7650 ION7550 / ION7650
ION7550  M7550 Square D nevű távoli kijelző  S765RD 
ION7650  M7650 Square D nevű különálló kijelző tápegységgel  S765RDPS
SE különálló kijelző  M765RD Különálló kijelző 24 VDC tápegységgel  PS765RD
SE különálló kijelző w/tápegység  M765RDPS (1) csak ION7650 
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PowerLogic™ ION7550 / ION7650 hátsó nézet.

1 Áram/feszültség bemenetek
2 Digitális bemenetek
3 Analóg bemenetek
4 Analóg kimenetek
5 Kommunikációs kártya
6 Tápfeszültség 
7 C digitális kimenetek
8 Digitális bemenetek
9 Form A digitális kimenetek

Kiválasztási útmutató ION7550 ION7650
Általános adatok

Kis- és középfeszültségű hálózatokban használható b b

Árammérés pontossága (1 A…5 A) 0,1 % 0,1 %

Feszültségmérés pontossága (57 V…288 V) 0,1 % 0,1 %

Fogyasztásmérés pontossága 0,2 % 0,2 %

Mintavétel száma periódusonként 256 1024

Pillanatnyi effektív értékek mérése
Áram, feszültség, frekvencia b b

Hatásos meddő és látszólagos 
teljesítmény

Összes és fázisonként b b

Teljesítménytényező Összes és fázisonként b b

Árammérési tartomány (automatikus beállítás) 0,01 - 20 A 0,01 - 20 A

Fogyasztási értékek
Hatásos, meddő és látszólagos fogyasztás b b

Felhasználó által beállítható összegzési mód b b

Átlagértékek
Áramerősség Pillanatérték és max. 

érték

b b

Hatásos, meddő és látszólagos 
teljesítmény  

Pillanatérték és max. 
érték

b b

Várható hatásos, meddő és látszólagos átlagteljesítmény b b

Számítási időintervallum szinkronizálása b b

Átlagérték számítási mód Rögzített, csúszó b b

Villamos energia minőségi jellemzők mérése
Felharmonikus torzítás Áram és feszültség b b

Egyedi felharmonikus tartalom Kijelzőn keresztül 63 63

ION:E szoftveren 
keresztül

127 511

Hullámalak rögzítés b b

Feszültségletörés és túllendülés érzékelése b b

Hálózati tranziensek érzékelése és rögzítése - 20 μs(1)

Hálózatingadozás (villogás) - b 

Adatrögzítés 20 vagy 100 ms-onként b b

MSZ EN 50160 szabványmegfelelőség ellenőrzése - b

Programozható (logikai és matematikai függvények) b b

Naplózás
Legkisebb/legnagyobb pillanatértékek b b

Adatnaplók b b

Eseménynaplók b b

Trendek/várható értékek b b

Eseménysorrend rögzítése (SER) b b

Időbélyeg b b

GPS szinkronizálás (1 ms) b b

Memória bővítés (MByte-ban) 10 10

Kijelzés, bemenetek/kimenetek

P
E

8
6
0

0
2

Kijelző b b

Vezetékezés önellenőrzés b b

Impulzuskimenet 1 1

Digitális vagy analóg bemenetek (max) 20 20

Digitális vagy analóg kimenetek (max, beleértve az 
impulzuskimenetet)

12 12

Kommunikáció
RS485-ös port 1 1

RS485 / RS 232 port 1 1

Optikai port 1 1

Zavar hullámforma rögzítése és hálózati villamos minőség 
riport

Modbus protokoll b b

MSZ EN 61850 protokoll b b

Ethernet port (Modbus/TCP/IP protokoll, MSZ EN 61850 (2)) 1 1

Ethernet átjáró (EtherGate) 1 1

Riasztások (opcionális automatikus riasztás beállítás) b b

Riasztás e-mailen keresztül b b

HTML webszerver (WebMeter) b b

Belső modem 1 1

Modem átjáró (ModemGate) b b

DNP 3.0 soros porton keresztül, modem, és infravörös port b b

(1) 50 Hz-es vonali frekvenciához; 17μs 60 Hz-es vonali frekvenciához. 

ION7550 / ION7650 
hálózatanalizátor sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

1

2 3 4

6

7 8

5

9

Felsőkategóriás 
hálózatanalizátorok
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Villamos jellemzők
A mérés típusa Valós effektív érték mérése a 1024 mintavétellel 

periódusonként

A mérés 
pontossága

Áramerősség és feszültség A leolvasott érték ±0,01%-a+ a skála végérték ± 
0,025%-a

Teljesítmény A leolvasott érték ±0,075%-a+ a skála végérték 
± 0,025%-a

Frekvencia ±0,005 Hz

Teljesítménytényező ±0,002 cosϕ 0,5 kapacitív és 0,5 induktív között

Fogyasztás: MSZ EN 62053-22 0,2S, 1 A és 5 A

Frissítési idő 1/2 periódus vagy 1 s 

A feszültség-
bemenet 
jellemzői

Mért feszültség Automatikus beállítás 57 V-tól 347 V-ig 
fázis-nulla / 600 V fázis-fázis

Impedancia 5 MΩ/fázis(fázis - Vref)

Frekvenciamérési tartomány 42…69 Hz

Az árambemenet 
jellemzői

Névleges áram 1 A, 2 A, 5 A, 10 A

Mérési tartomány 0,005 - 20 A automatikus beállítás (standard 
sorozat)
0,001 - 10 A automatikus beállítás (opcionális 
sorozat)

Megengedett túlterhelés 500 A effektív érték 1 s-ig, nem visszatérő (5 A)
50 A effektív érték 1 s-ig, nem visszatérő (1 A)

Impedancia 0,002 Ω fázisonként (5 A)
0,015 Ω fázisonként (1 A) 

Fogyasztás 0,05 VA fázisonként (5 A)
0,015 VA fázisonként (1 A)

Tápfeszültség AC 85-240 V AC ±10% (47-63 Hz)

DC 110-300 V DC ±10%

DC törpefeszültség 
(opcionális)

20-60 V DC ±10%

Átfedési idő 100 ms (6 periódus 60 Hz-en) minimum

Fogyasztás Standard: tipikusan 20 VA, max 45 VA
DC törpefeszültség: tipikusan 15 VA, max 20 VA

Bemenetek/ 
kimenetek(1)

Szabványos 8 digitális kimenet (120 V DC)
3 relé kimenet (250 V AC / 30 V DC)
4 digitális kimenet (szilárdtest)

Opcionális 8 további digitális bemenet
4 analóg kimenet, és/vagy 4 analóg bemenet

Mechanikai jellemzők
Tömeg 1,9 kg

IP védettségi fokozat (MSZ EN 60529) Beépített kijelző, előlapon: IP 50; hátlapon: IP 30
Hálózatanalizátor (kijelző nélkül): IP 30

Méretek Szabványos modell 192 x 192 x 159 mm

Képernyő nélküli modell 235,5 x 216,3 x 133,1 mm

Környezeti feltételek
Üzemi 
hőmérséklet

Szabványos tápforrás -20…+70 ºC

DC törpefeszültségű 
tápforrás

-20…+50 ºC

Kijelző működtető sorozat -20…+60 ºC

Tárolási 
hőmérséklet

Kijelző, hálózatanalizátor -40…+85 ºC

Névleges páratartalom 5 – 95% rel. páratartalom lecsapódás nélkül

Beépítési kategória III (2000 m tengerszint felett)

Átütési szilárdság MSZ EN 61010-1, IEC 62051-22 A(2)

Elektromágneses kompatibilitás
Elektrosztatikus kisüléssel szembeni zavartűrés IEC 61000-4-2

Sugárzott elektromágneses térrel szembeni 
zavartűrés

IEC 61000-4-3

Gyors villamos tranziens jelenséggel 
szembeni zavartűrés

IEC 61000-4-4

Lökőhullámmal szembeni zavartűrés IEC 61000-4-5

Vezetett és sugárzott zavarkibocsátás CISPR 22

Biztonság
Európa IEC 61010-1

Kommunikáció
RS 232/485 port (1) akár 115 200 átviteli sebesség (57,600 átviteli 

sebesség RS 485 esetén), ION, DNP 3.0, 
Modbus, GPS, EtherGate, ModemGate, 
Modbus Master

RS 485 port (1) akár 57 600 átviteli sebesség, ION, DNP 3.0, 
Modbus, GPS, EtherGate, ModemGate, 
Modbus Master

Infravörös port(1) ANSI 2 típus, akár 19 200 átviteli sebesség, ION, 
Modbus, DNP 3.0

Ethernet port 10Base-T/100Base-TX, RJ45 csatlakozó, 100 m 
vezetékhossz

Üvegszálas Ethernet kapcsolat 100 Base FX, LC duplex csatlakozó, 1300 nm, 
FO többmódú gradiens index-szel 62,5/125 μm 
vagy 50/125 μm, 2000 m vezetékhossz

(1) Nézze meg az ION7550 / ION7650 üzembehelyezési útmutatóját a teljes specifikációhoz.
(2) IEC 62051-22B csak soros porttal.

ION7550/ION7650 
hálózatanalizátor sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Felsőkategóriás 
hálózatanalizátorok

PowerLogic ION7650
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Kommunikáció (folytatás)
Protokoll ION, Modbus, TCP/IP, DNP 3.0, Telnet, IEC 61850(2)

EtherGate Közvetlen kommunikáció 62 szolga készülékkel az 
elérhető soros portokon keresztül

ModemGate Közvetlen kommunikáció 31 szolga készülékkel 

Ethernet port 10Base-T/100Base-TX, RJ45 connector, 100 m link

WebMeter 5 módosítható oldal, új oldal készítés lehetősége, 
HTML/XML kompatibilitás

Firmware jellemzők
Nagysebességű adatrögzítés 5ms-os kitörés rögzítés, a zavarok és kimaradások 

részletes eltárolása. Indítójeles rögzítés egy felhasználó 
által beállított küszöbértékre vagy külső berendezés 
jelére.

Felharmonikus torzítás A 63-dik felharmonikusig (511-ig ION7650 esetén ION 
Enterprise szoftveren keresztül) minden feszültség- és 
árambementre 

Feszültségletörés és túllendülés 
érzékelés 

Elemzi a feszültségletörés és túllendülés hatásának 
súlyosságát és kialakulásának lehetőségét:
- a feszültség tűrési görbe lehetséges eltolásának 
nagyság értéke és időtartama 
- fázisonkénti indítójel a hullámalak rögzítésre, vezérlésre

Zavarirány érzékelés A zavar helyének meghatározása sokkal gyorsabb és 
pontosabb, ha meghatározható annak iránya a mérőhöz 
képest. Az elemzési eredmények rögzítésre kerülnek az 
eseménynaplóban időbélyeggel és a bizonyosság 
szintjének megjelölésével.

Pillanatértékek Nagy pontosságú (1 s) vagy nagysebességű (1/2 
periódus) mérések, beleértve a valósidejű effektív 
értékeket fázisonként és összesen:
- feszültség és áram 
- hatásos (kW) és meddő teljesítmény (kvar)
- látszólagos teljesítmény (kVA)
- teljesítménytényező és frekvencia
- feszültség és áramaszimmetria
- fázisirány váltás

Terhelési profil Csatornakijelölés (800 csatorna 50 adatrögzítőn 
keresztül) konfigurálható bármely mérhető paraméterre, 
beleértve a hisztorikus fogyasztási, átlag, feszültség, 
áram, teljesítmény minőségi vagy más trendrögzítéseket. 
Indítójel rögzítés időintervallum, naptári előjegyzés, 
riasztás, eseményvezérlés vagy kézi indítás alapon 
történik.

Trendgörbék Hisztorikus adatokhoz hozzá lehet férni az előlapon. 
Kijelezhető trend és folyamatosan frissülő hisztorikus 
adatok dátummal, időbélyeggel párhuzamosan 4 
paraméterig.

Hullámalak rögzítés Párhuzamos rögzítés minden feszültség és áram 
csatornán keresztül
- Perióduson belüli zavarírás 
- maximum periódusok száma 214 000 (16 minta/
periódus x 96 periódus, 10Mbájt memória )
- 256 minta/periódus (ION7550)
- 512 minta/periódus standard, 1024 minta/periódus 
opcionális (ION7650)
COMTRADE hullámforma formátum elérhető közvetlenül 
a mérőkészülékről (csak Ethernet port opció)

Riasztások Riasztási küszöbértékek:
- beállítható megszólalási, ejtési és időkésleltetés 
értékek, számos bekapcsolási szint rendelhető egy 
riasztás típushoz. 
- felhasználó által definiálható prioritási szintek
- NAND, OR, NOR és XOR parancsok segítségével 
riasztási logikai függvények hozhatók létre.

Továbbfejlesztett biztonság Akár 16 felhasználható külön hozzáférési jogokkal. 
Visszaállítások engedélyezése, idő szinkronizáció, vagy 
mérő konfiguráció felhasználók szerinti meghatározása

Transzformátor korrekció Korrekció az áramváltók és feszültségváltók 
fázispontatlanságaiban és nagyságpontatlanságaiban

Memória 5 - 10 MByte (a megrendeléskor rögzítendő)

Firmware frissítés Frissítés a kommunikációs portokon keresztül

Kijelző jellemzői 
Beépített kijelző Háttérvilágítás, LCD, konfigurálható képernyők

Nyelvek Angol, francia, spanyol, orosz

Jelölések IEC, IEEE

(1) Minden kommunikációs port használható párhuzamosan.

(2) Csak az 5MB memóriával rendelkező mérőkkel érhető el.

ION7550/ION7650 
hálózatanalizátor sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Felsőkategóriás 
hálózatanalizátorok

WebMeter példa oldal valósidejű értékeket mutat

Példa képernyő pillanatnyi értékeket és riasztásokat mutat.
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ION7550 / ION7650 
hálózatanalizátor sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Rendelési számok

típus kód leírás

1 Modell M7650 Felsőkategóriás hálózatanalizátor széles feszültségtartománnyal 
(57-347 V fázis-nulla vagy 100-600 V fázis-fázis), tranziens 
érzékelés, adat és hullámalak rögzítés, MSZ EN 61000-4-30 A 
osztály & MSZ EN 50160. ION, MSZ EN 61850 (csak 5MB 
memóriával és Ethernet kommunikációs kártyával rendelkező 
mérők esetén) Modbus-RTU, és DNP 3.0 támogatás.

M7550 Felsőkategóriás hálózatanalizátor széles feszültségtartománnyal 
(57-347 V fázis-nulla vagy 100-600 V fázis-fázis), 
feszültségletörések és túllendülések érzékelése, adat és 
hullámalak rögzítés. ION, MSZ EN 61850 (csak 5MB memóriával 
és Ethernet kommunikációs kártyával rendelkező mérők esetén) 
Modbus-RTU, és DNP 3.0 támogatás.

2 Kijelző típusa A0 Beépített képernyő, optikai port az előlapon, 5 MB memória a 
naplózáshoz és 512 minta periódusonként (ION7650) vagy 256 
minta periódusonként (ION7550).

A1 Csak ION7650. Beépített képernyő, optikai port az előlapon, 5 
MB memória a naplózáshoz és 1024 minta periódusonként

B0 Beépített képernyő, optikai port az előlapon, 10 MB memória a 
naplózáshoz és 512 minta periódusonként ION7650) vagy 256 
minta periódusonként (ION7550).

B1 Csak ION7650. Beépített képernyő, optikai port az előlapon, 
10 MB memória a naplózáshoz és 1024 minta periódusonként

T0 Képernyő nélküli hálózatanalizátor, 5 MB memória a naplózáshoz 
és 512 minta periódusonként vagy 256 minta periódusonként 
(ION7550).

T1 Csak ION7650. Képernyő nélküli hálózatanalizátor, 5 MB 
memória a naplózáshoz és 1024 minta periódusonként

U0 Képernyő nélküli hálózatanalizátor, 10 MB memória a 
naplózáshoz és 512 minta periódusonként vagy 256 minta 
periódusonként (ION7550).

U1 Csak ION7650. Képernyő nélküli hálózatanalizátor, 10 MB 
memória a naplózáshoz és 1024 minta periódusonként

3 Árambemenet C 5 A névleges, 20 A árambemenet a teljes mérőskálára

E 1 A névleges, 10 A árambemenet a teljes mérőskálára

F Áramszonda-bemenet (0-1 VAC áramszondákhoz, külön 
rendelendő)

G Áramszonda-bemenet a három univerzális technikához 10 A 
nyitható áramváltókhoz (IEC1036 pontosság)

4 Feszültség-

bemenet 

0 57-374 VAC fázis-nulla és 100-600 VAC fázis-fázis

5 Tápfeszültség B standard tápfeszültség 85-240 VAC, ±10% (47-63 Hz) 110- 
330 VDC ±10%

C törpefeszültségű DC tápfeszültség 20-60 VDC

6 Frekvencia 5 50 Hz

6 60 Hz

7 Kommunikáció A0 Standard kommunikáció (1 RS-232/RS485 port, 1 RS485 port). A 
képernyős kivitel tartalmaz 1 ANSI típusú 2 optikai portot

C1 Standard kommunikáció, valamint 10BASE-T/100BASE-TX 
Ethernet (RJ-45), 56 k univerzális belső modem (RJ-11). Ethernet 
modem és átjárók (gateway) a soros kommunikációs portokat 
használják.

D7 Standard kommunikáció, valamint 10Base-T/100Base-TX 
Ethernet (RJ45) és 100BaseFX Ethernet üvegszál, 56 k univerzális 
belső modem (RJ-11). Ethernet modem és átjárók (gateway) a 
soros kommunikációs portokat használják.

E0 Standard kommunikáció, valamint 10BASE-T/100BASE-TX 
Ethernet (RJ-45). Az Ethernet átjárók (gateway) a soros 
kommunikációs portokat használják.

F1 Standard kommunikáció, valamint 10Base-T/100Base-TX 
Ethernet (RJ45) és 100Base-FX (SC dugó üvegszálas optikai 
csatlakozás). Az Ethernet átjárók (gateway), a soros 
kommunikációs portokat használják.

M1 Standard kommunikáció, valamint 56 k univerzális belső modem 
(RJ-11).A modem átjárók (gateway) a soros kommunikációs 
portokat használják

8 I/O A Standard I/O (8 digitális bemenet, 3 Form C relé, 4 Form A 
szilárdtest relé)

E Standard I/O, valamint I/O kártya (8 további digitális bemenet és 4 
db 0-20 mA analóg bemenet)

K Standard I/O, valamint I/O kártya (8 további digitális bemenet és 4 
db 0-20 mA analóg kimenet)

N Standard I/O, valamint I/O kártya (8 további digitális bemenet és 4 
db 0-20 mA analóg bemenet és 4 db 0-20 mA analóg kimenet)

P Standard I/O, valamint I/O kártya (8 további digitális bemenet és 4 
db 0-1 mA analóg bemenet és 4 db 0-1 mA analóg kimenet)

9 Biztonság 0 Jelszavas védelem, nincs hardverkulcs

1 Jelszavas védelem és hardverkulcs (engedélyezés a 
kommunikációs kártyán jumperrel)

6 Jelszavas védelem, biztonsági zár, csatlakozótakaró és UK 
OFGEM címke

Felsőkategóriás 
hálózatanalizátorok

Példa ION7650 rendelési számra.

M

1 modell
2 kijelző típusa
3 árambemenet
4 feszültségbemenet
5 tápfeszültség
6 frekvencia
7 kommunikáció
8 I/O
9 biztonság
10 speciális rendelés
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ION7550 / ION7650 
hálózatanalizátor sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Rendelési számok (folytatás)
típus kód leírás

10 Speciális rendelés A nincs

C Trópusi kivitel

E csak ION7650. MSZ EN 50160 kompatibilis megjelenítés, 
MSZ EN 61000-4-30 A osztályú mérések

F csak ION7650. MSZ EN 50160 kompatibilis megjelenítés, 
trópusi kivitel, MSZ EN 61000-4-30 A osztályú mérések

Kommunikációs kártya (1)

Item Code Description

  1 Kommunikációs 
kártya

P765C ION7550 / ION7650 kommunikációs kártya helyszíni cseréhez 
vagy utólagos felszereléshez

2 Típus A0 Standard kommunikáció (1 RS-232/RS485 port, 1 RS485 port). 
Előlapi optikai port támogatás kijelzővel rendelkező mérőkhöz.

C1 Standard kommunikáció, valamint 10BASE-T/100BASE-TX 
Ethernet (RJ-45), 56 k univerzális belső modem (RJ-11, a 
modem port megosztva az előlapi optikai porttal). Ethernet 
modem és átjárók (gateway) a soros kommunikációs portokat 
használják. MSZ EN 61850 protokoll (firmware verziótól függ).

D7 Standard kommunikáció, valamint 10Base-T/100Base-TX 
Ethernet (RJ45) és 100BaseFX Ethernet üvegszál, 56 k 
univerzális belső modem (RJ-11, a modem port megosztva az 
előlapi optikai porttal). Ethernet modem és átjárók (gateway) a 
soros kommunikációs portokat használják. MSZ EN 61850 
protokoll (firmware verziótól függ).

E0 Standard kommunikáció, valamint 10BASE-T/100BASE-TX 
Ethernet (RJ-45). Az Ethernet átjárók (gateway) a soros 
kommunikációs portokat használják. MSZ EN 61850 protokoll 
(firmware verziótól függ).

F1 Standard kommunikáció, valamint 10Base-T/100Base-TX 
Ethernet (RJ45) és 100Base-FX (SC dugó üvegszálas optikai 
csatlakozás). Az Ethernet átjárók (gateway), a soros 
kommunikációs portokat használják. MSZ EN 61850 protokoll 
(firmware verziótól függ).

M1 Standard kommunikáció, valamint 56 k univerzális belső 
modem (RJ-11, a modem port megosztva az előlapi optikai 
porttal).A modem átjárók (gateway) a soros kommunikációs 
portokat használják

3 Speciális rendelés A nincs

C Trópusi kivitel

I/O kártyák
típus kód leírás

I/O kiegészítő kártya P760A I/O kiegészítő kártya helyszíni cseréhez vagy utólagos 
felszereléshez.

Típus D kiegészítő I/O kártya, 8 digitális bemenet és 4 db 0-1 mA analóg 
bemenet

E kiegészítő I/O kártya, 8 digitális bemenet és 4 db 0-20 mA 
analóg bemenet

H kiegészítő I/O kártya, 8 digitális bemenet és 0 db -1-1 mA 
analóg bemenet

K kiegészítő I/O kártya, 8 digitális bemenet és 4 db 0-20 mA 
analóg kimenet

N kiegészítő I/O kártya, 8 digitális bemenet és 4 db 0-20 mA 
analóg bemenet és 4 db 0-20 mA analóg kimenet

P kiegészítő I/O kártya, 8 digitális bemenet és 4 db 0-1 mA analóg 
bemenet és 4 db -1-1 mA analóg kimenet

Speciális rendelés A nincs

C Trópusi kivitel

ION7550 / ION7650 related items
Kód Leírás

  ADPT-37XX-7500 Adapter lemez a mérő felszereléséhez 3710 vagy 3720 ACM 
panel kivágáshoz

TERMCVR-7500 Csatlakozó csík takaró ION7550 vagy ION7650 mérőhöz

  M1UB10A1V-10A 10 A / 1 VAC univerzális szorító áramszondához

  P32UEP813-1000A 1000 A / 1 VAC univerzális szorító áramszondához

  P32UEP815-3000A 3000 A / 1 VAC univerzális szorító áramszondához

SCT0750-005-5A 5 A / 0,333 VAC Magnelabs nyitható áramváltóval rendelkező 
áramszonda

SCT1250-300-300A 300 A / 0,333 VAC Magnelabs nyitható áramváltóval rendelkező 
áramszonda

(1) 350 firmware vagy magasabb számú verzió szükséges.

Felsőkategóriás 
hálózatanalizátorok

PowerLogic™ ION7550 hálózatanalizátor 
kijelző nélkül

P C 1

Példa rendelési szám. Ezek a rendelési 
számcsoportok használhatók PowerLogic™ 
ION7550/7650 kommunikációs vagy I/O kártyák 
rendelésekor.

1 Kommunikáció vagy I/O kártya.
2 Típus
3 Speciális rendelés.
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ION7550 / ION7650 
hálózatanalizátor sorozat 
Beépítés és csatlakozás

ION7550/ION7650 méretek

P
E

8
6
0
2
2

P
E

8
6
0
2
3

ION7550 / ION7650 hálózatanalizátor kijelző nélkül méretek

P
E

8
6
0
2
4

P
E

8
6
0
2
5

P
E

8
6
0
2
6

Homloklapi kivágás 
Az ION7550 és ION7650 hálózatanalizátoroknak lehet integrált 
vagy különálló kijelzője. A műszer integrált kijelzővel úgy lett 
tervezve, hogy beépíthető szabványos 192-es DIN kivágásba 
(186mm x 186mm). A különálló kijelző egy körkivágásba 
(22,5 mm átmérőjű) a panel ajtóra szerelhető fel és egy első és 
hátsó modul áll rendelkezésre, ez az ami összeköti a felrögzített 
műszert a DIN-sínnel hátul.

P
E

8
6
0
2
7

Felsőkategóriás 
hálózatanalizátorok
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ION7550 / ION7650 
hálózatanalizátor sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

Négyvezetékes közvetlen csatlakozás

P
E

8
6
0
2
8

Megjegyzés: Más típusú bekötés is lehetséges. Nézze meg a termék útmutatóját a részletekért.

Négyvezetékes csatlakozás 4 áramváltóval és 3 feszültségváltóval

P
E

8
6
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2
9

Megjegyzés: Más típusú bekötés is lehetséges. Nézze meg a termék útmutatóját a részletekért.

Védelem

(3A)

Védelem

(2A)

Rövidre

zárható

sorkapocs

N L1 L2 L3

L/+ N/-

Tápegység

Olvadóbiztosító az N/- csatlakozáshoz, 

akkor szükséges ha a nullavezető nincs földelve 

I4 

választható}

I11

I12

I21

I22

I32

I42

I31

I41

V1

V2

V3

V4

Csatlakoztassa 

a G kapcsot 

a földeléshez 

AC tápforrás esetén

Vref

I51

I52

Védelem

(3A)

N L1 L2 L3

L/+ N/-

Tápegység

Olvadóbiztosító az N/- csatlakozáshoz, 

akkor szükséges ha a nullavezető nincs földelve 

}

I11

I12

I21

I22

I32

I42

I31

I41

V1

V2

V3

V4

Csatlakoztassa 

a G kapcsot 

a földeléshez 

AC tápforrás esetén

Vref

I51

I52

Védelem

(2A)

Rövidre

zárható

sorkapocs

I4 

választható

Felsőkategóriás 
hálózatanalizátorok
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ION7550 / ION7650 
hálózatanalizátor sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

C forma digitális kimenetek: mehanikus relék R1 - R3

P
E

8
6
0
3
0

P
E

8
6
0
3
1

Megjegyzés: A mechanikus reléket mindig érdemes külső olvadóbiztositóval védeni.

A forma digitális kimenetek: félvezetős relék D1 - D4

P
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3
2

Megjegyzés: A D4 kimenet gyárilag konfigurált impulzuskimenetként, amely egy impulzust ad ki 1,8 Wh-ként 

20-as osztályú mérő esetén; 0,18 Wh-ként 2-es osztályú mérő esetén (kalibrációs teszt célokra).

Digital inputs: S1 - S8
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Megjegyzés: Külső tápegység = max 130 VDC

Digitális bemenetek: DI1 - DI8 (választható)
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Megjegyzés: Külső tápegység = max 50 VDC

R11 R12 R13 R21

R12

R11 R13

+

+_

D3

_

D2

+ _ _ + _ +_

+_

D1

+

DIGITAL OUTPUTS
D3
- +

D2
- +

D4
- +

D1
- +

1.8 Wh

+_

D1

S8

S7

SCOM

+ _
30 VDC

+

_

+

_

Optikai levá-

lasztó kapcsoló _+

S8

S7

SCOM

+ _
30 VDC

+

_

+

_

Optikai levá-

lasztó kapcsoló 

DI8

DI7

DICOM

+ _
30 VDC

+

_

+

_

Optikai levá-

lasztó kapcsoló 

DI8

DI7

+

_

+

_

_+
DICOM

+ _
30 VDC

Optikai levá-

lasztó kapcsoló 

Felsőkategóriás 
hálózatanalizátorok
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ION7550 / ION7650 
hálózatanalizátor sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

Analóg bemenetek: AI1-től AI4-ig (választható)

P
E

8
6
0
3
7

Megjegyzés: Ne csatlakoztassa az I/O kártya analóg bemeneteit az ugyanolyan I/O kártya analóg kimeneteire.

Analóg kimenetek: AO1-től AO4-ig (választható)
P

E
8
6
0
3
8

Megjegyzés: Ne csatlakoztassa az I/O kártya analóg bemeneteit az ugyanolyan I/O kártya analóg kimeneteire.

AI4 AI3 AI2 AI1

AI3
+ -

AO3
OUT COM

AO4 A03 A02 AO1

ION7550/ION7650 különálló kijelző (választható)
Az ION7550 és ION7650 hálózatanalizátoroknak lehet integrált 
vagy különálló kijelzője. A műszer integrált kijelzővel úgy lett 
tervezve, hogy beépíthető szabványos 192-es DIN kivágásba 
(186mm x 186mm). A különálló kijelző egy körkivágásba 
(22,5 mm átmérőjű) a panel ajtóra szerelhető fel és egy első és 
hátsó modul áll rendelkezésre, ez az ami összeköti a felrögzített 
műszert a DIN-sínnel hátul.
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4
1
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P
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1
0
5
4
1
3

P
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1
0
5
4
1
4

Felsőkategóriás 
hálózatanalizátorok
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Felsőkategóriás 
hálózatanalizátorok

P
E

8
6
1
7
6

Nagypontosságú mérésével és rengeteg tulajdonságával az elosztó- és átviteli 

rendszerek fontos pontjaiban méréshez használhatók a PowerLogic ION8800 

hálózatanalizátorok, amelyek továbbfejlesztett elszámolási méréssel és hálózati 

villamos minőségelemző képességgel rendelkeznek, ezáltal tökéletesen igényekre 

szabható. A mérőkészülék rendelkezik mindazon tulajdonságokkal, amelyek ahhoz 

szükségesek, hogy kezelni lehessen az energiabeszerzési eljárásokat és beszállítói 

keretszerződéseket, valamint a hálózati kapacitás tervezését, stabilitási 

elemzéseket villamos hálózati minőség megfelelést és szabályzati 

követelményeket. Használja a PowerLogic™ ION Enterprise™ szoftvert a 

mérőkészülékekkel vagy küldje az adatokat SCADA rendszerben több 

kommunikációs csatornán és protokollon keresztül.

Alkalmazások
Elosztóhálózati és átviteli rendszer mérése.

Megállapodások, alszámlázás, költségallokáció.

Kiterjedt hálózati villamos minőség ellenőrzés és elemzés.

Szerződés optimalizáció és megfelelés ellenőrzés.

Műszaki jellemzők 
IEC 19-inch rack kivitelű készülék a DIN 43862 szabványnak megfelelően
Az Essailec csatlakozók biztosítják a feszültség- és áramváltók, látható sérülés 

nélküli, bonthatatlan rövidzárását a készülék kihúzásakor (szerviz, csere stb.), a 

földelés bontatlanságát, „kódolt” csatlakozást (tehát csak bizonyos készülékek 

csatlakoztathatók a fiókba vissza – nem lehet elrontani).

Pontos mérés
Összekötő pontok pontos mérése közép-, nagyfeszültségű hálózatokon az MSZ EN 

62053-22/23 0,2S osztályú szabványnak megfelelően.

Megfigyelés hálózati villamosenergia-minőség megfelelésnek
Mérés szolgáltatásminőségi követelményeknek való megfelelésről (MSZ EN 50160, 

IEEE 1159, ITI (CBEMA), SARFI) nemzetközi szabványoknak megfelelő kalkulációk 

alapján (MSZ EN 61000-4-30 A osztály, MSZ EN 61000-4-7, MSZ EN 61000-4-15).

Hálózati villamosenergia-minőség összefoglaló
Mindenféle hálózati villamos minőségi jellemző összegezhető egyetlen trendezhető 

index mutatóba.

Digitális hiba rögzítés
Feszültség és áram csatornákon párhuzamosan, periódusidőn belüli tranziens 

zavarok rögzíthetők.

Komplett kommunikáció
Használja az IEC1107 optikai portot vagy opcionális kommunikációs modult, amely 

támogatja az egyidejű Ethernet (10BaseFL vagy 10BaseT), soros, és modem 

kommunikációt.

Többtarifás és időszakos díjszabás
Tarifák és szezonális ráta időbeosztások állíthatók be a fogyasztás és átlagértékek 

méréséhez bizonyos időszakokra, specifikus számlázási követelmények szerint.

Riasztás és vezérlő funkciók
Összesen 65 küszöbérték állítható be egyszeres/többszörös feltételű riasztásokhoz 

és vezérlő funkciókhoz 1 másodperces válaszidővel.

Riasztás értesítés e-mailen keresztül
Magas prioritású riasztások, adatnaplózás közvetlenül a felhasználó számítógépén. 

Azonnali értesítés a hálózati villamos minőségi eseményekről e-mailben.

Szoftver integráció
Egyszerűen integrálható az StruxureWare Power Monitoring szoftverbe vagy más 

menedzsment rendszerbe; MV90, UTS.

Transzformátor veszteség kompenzáció
A villamos hálózat veszteségei meghatározhatók valósidőben.

Mérő transzformátor korrekció 
Takarítson meg pénzt és növelje a pontosságot azzal, hogy kikorrigálja a kevésbé 

pontos transzformátorokat.

PowerLogic™ ION8800 hálózatanalizátor

Rendelési számok
PowerLogic ION8800 hálózatanalizátorok

PowerLogic ION8800 A  M8800A
PowerLogic ION8800B  M8800B
PowerLogic ION8800C  M8800C

 ION8800 hálózatanalizátor 
sorozat
Funkciók és műszaki paraméterek 
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PowerLogic ION8800 hálózatanalizátor

1 Opcionális kommunikációs modul.
2 Essailec csatlakozó.
3 Belső modem.
4 Opcionális 10BaseT vagy 10BaseFL kommunikáció.
5 Választható RS 485 soros port.
6 Választható RS 232 vagy RS 485 soros port.
7 Földelés kapocs.

Kiválasztási útmutató ION8800A
ION8800B

ION8800C

Általános adatok
Kis- és középfeszültségű hálózatokban használható b b

Árammérés pontossága 0,1 % 0,1 % 

Feszültségmérés pontossága 0,1 % 0,1 % 

Teljesítménymérés pontossága 0,2 % 0,2 %

Mintavétel száma periódusonként 1024 1024

Pillanatnyi effektív értékek mérése
Áram, feszültség, frekvencia (0,2S osztály) b b

Hatásos meddő és látszólagos 
teljesítmény 

Összes és 
fázisonként

b b

Teljesítménytényező Összes és 
fázisonként

b b

Árammérési tartomány (alacsony áram érték esetén) 0,001 - 10 A 0,001 - 10 A 

Árammérési tartomány (magas áram érték esetén) 0,001 - 10 A 0,001 - 10 A 

Fogyasztási értékek
Hatásos, meddő és látszólagos fogyasztás b b

Felhasználó által beállítható összegzési mód b b

Átlagértékek
Áramerősség b b

Hatásos, meddő és látszólagos teljesítmény b b

Várható hatásos, meddő és látszólagos átlagteljesítmény b b

Átlagérték számítási mód (rögzített, csúszó, termikus, 
várható)

b b

Villamos energia minőségi jellemzők mérése
Feszültségletörés és túllendülés érzékelése 10 ms 10 ms

Szimmetrikus komponens: nulla, pozitív, negatív b -

Hálózati tranziensek érzékelése és rögzítése, mikroszekundum 
(50 Hz)

20 (1) 20 (1)

Felharmonikus torzítás: egyedi, páros, páratlan, összesen, 
akár 

63rd 63rd

Felharmonikus torzítás: nagyság, fázis és interharmonikusok 50th 40th

MSZ EN 50160 szabványmegfelelőség ellenőrzése b

MSZ EN 61000-4-30 A osztály b

IEC 61000-4-30 S osztály b (2)

MSZ EN 61000-4-15 (hálózatingadozás - flicker) b -
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Konfigurálható IEEE 519 – 1992 és IEEE1159-1995 szerint b(1) -

Programozható (logikai és matematikai függvények) b b

Adatrögzítés
Legkisebb/legnagyobb pillanatértékek bármilyen paraméterre b b

Adatnaplók Max. periódusszám 800(1)  640(2) 32

Hullámforma napló Max. periódusszám 96 (1) -

Időbélyeg másodpercekben 0,001 0,001

Küszöbérték, minimális válaszidő ½  periódusidő ½  periódusidő

Küszöbértékek száma 65 65

GPS idő szinkronizálás (IRIG-B) b b

Villamos hálózati idő szinkronizálás b b

Memória bővítés 10 MByte 10 MByte

Kijelzés, bemenetek/kimenetek
Kijelző b b

Hatásos/meddő fogyasztás impulzus, LED és IEC 1107 port b b

Digitális impulzuskimenetek, opcionális Félvezető Form A 8 8

Digitális impulzuskimenetek Félvezető Form C 4 4

Riasztási relé kimenet Form C 1 1

Digitális bemenetek 3 3

Képernyő példa: KWh forgótárcsa szimulátor, feszültség 
felharmonikus hisztogram, fázis diagram, és 1 névtárcsa.

Kommunikáció
RS 232/485 port 1 1

RS485-ös port 1 1

Ethernet port 1 1

IEC 1107 Optikai port 1 1

Belső modem 1 1

3-port DNP 3.0 soros porton keresztül, modem, Ethernet és 
I/R portok

b b

Modbus RTU master/slave (soros, modem és I/R portok) b / b - / b
Modbus TCP master/slave (Ethernet porton keresztül) b / b - / b
Adatátvitel Ethernet és RS 485 között (EtherGate) b b

Adatátvitel belső modem és RS 485 között (ModemGate) b b

Riasztások, egyszeres és többszörös feltételek esetén b b

Riasztások küldés és naplózott adatok e-mailen keresztül b b

Beépített webszerver (WebMeter) b b

(1) csak ION8800A.
(2) csak ION8800B. 
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PowerLogic ION8800 hálózatanalizátor opcionális 
kommunikációs modullal.

Villamos jellemzők
A mérés típusa Valós effektív érték mérése a 1024 mintavétellel 

periódusonként

A mérés 
pontossága

Áramerősség és 
feszültség 

0,1 % 

Teljesítmény 0,2 % 

Frekvencia ±0,005 Hz

Teljesítménytényező 0,1% 

Fogyasztás: MSZ EN 62053-22 0,2S osztály, 

Frissítési idő ½  periódus vagy 1 s (az értéktől függ)

A feszültség-
bemenet 
jellemzői

Bemenetek U1, U2, U3, Uref

Mérési tartomány 57-288 fázis-nulla VAC effektív érték (99-500 
fázis-fázis VAC effektív érték)

Átütési szilárdság 3320 VAC effektív érték 50 Hz esetén(60 s)

Impedancia 5 M Ω /fázis(fázis – Uref/földelés) 

Az árambemenet 
jellemzői

Névleges áram 5 A, 1 A,  2 A

Megengedett túlterhelés 200 A effektív érték 0,5 s-ig, nem visszatérő (MSZ 
EN 62053-22)

Impedancia 10 mΩ /fázisonként 

Fogyasztás 0,01 VA fázisonként (1 A), 0,25 VA fázisonként 
(5 A)

Tápfeszültség AC 85 - 240 VAC (+/- 10%), 47-63 Hz

DC 110 - 270 VDC (+/- 10%)

Fogyasztás Tipikusan (kommunikációs modul nélkül): 13 VA, 8 W
Tipikusan (kommunikációs modullal): 19 VA, 12 W
Max (kommunikációs modul nélkül): 24 VA, 10 W
Max (kommunikációs modullal): 32 VA, 14 W

Átfedési idő Tipikusan: 0,5 s - 5 s konfigurációtól függően
Min: 120 ms (6 periódus 50 Hz esetén)

Átütési szilárdság 2000 VAC 50 Hz esetén (60 s)

Bemenetek/ 
kimenetek

Mechanikus riasztási relé 1 Form C digitális kimenet (250 V AC / 125 V DC,
1 A AC / 0,1 A DC max)

Digitális kimenetek
(Form C)

4 szilárdtest relé kimenet (210 V AC / 250 V DC)
100 mA AC/DC

Digitális kimenetek
(Form A)

8 szilárdtest relé kimenet (210 V AC / 250 V DC)
100 mA AC/DC

Digitális bemenetek 3 szilárdtest relé digitális bemenet 
(törpefeszültségű bemenetek 15 - 75 V AC/DC; 
hálózati feszültségű bemenetek 75 - 280 V AC/
DC; 3 mA max.)

Impulzus ráta 20 Hz maximum

Mechanikai jellemzők
Tömeg 6,0 kg (6,5 kg opcionális kommunikációs modullal)

IP védettségi fokozat (MSZ EN 60529) IP51

Méretek 202,1 x 261,51 x 132,2 mm

Környezeti feltételek
Felszerelési hely Beltér

Maximum tengerszint feletti magasság 2000 m tengerszint felett

Működési tartomány határértéke -25°C…+70°C

Üzemi hőmérséklet -10°C…+45°C (620520-11 szerint)

Kijelző működési tartomány -10°C…+60°C

Tárolási hőmérséklet -25°C…+70°C

Névleges páratartalom 5 – 95% rel. páratartalom lecsapódás nélkül

Szennyezettségi fokozat 2

Beépítési kategória Tápegység (II) Mérő bemenetek (III)

Elektromágneses kompatibilitás
Elektrosztatikus kisüléssel szembeni 
zavartűrés

IEC 61000-4-2

Sugárzott elektromágneses térrel szembeni 
zavartűrés

IEC 61000-4-3

Gyors villamos tranziens jelenséggel 
szembeni zavartűrés

IEC 61000-4-4

Lökőhullámmal szembeni zavartűrés IEC 61000-4-5

Vezetett zavarokkal szembeni zavartűrés IEC 61000-4-6

Csillapodó oszcillációs hullámokkal 
szembeni zavartűrés

IEC 61000-4-12

Vezetett és sugárzott zavarkibocsátás CISPR 22 (B osztály)

Biztonság
Európa IEC 62052-11 szerint

Nemzetközi IEC 60950 szerint

Áramszolgáltatói jóváhagyások
EGR, GOST, ESKOM 

Felsőkategóriás 
hálózatanalizátorok
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Kommunikáció
IEC 1107 optikai port Kettő/négyvezetékes, akár 19200 átviteli sebesség

RS 485 port akár 57 600 átviteli sebesség, közvetlen csatlakozás 
számítógéphez vagy modem protokollhoz, ION, Modbus 
RTU, Modbus Master, DNP 3.0, GPS

Kommunikációs modul (opcionális)
RS 232/485 port 300 – 115 200 átviteli sebesség (RS 485 korlátozott 

57,600 átviteli sebességre); protokollok: ugyanaz, mint a 
RS 485 port esetében

Belső modem port 300 – 56 000 átviteli sebesség, RJ11 csatlakozó

Kommunikációs portok az opcionális kommunikációs 
modulon.

Ethernet port 10Base-T, RJ45 csatlakozó, 100 m vezetékhossz, 
protokollok DNP TCP, ION, Modbus TCP, Modbus 
Master

Üvegszálas Ethernet kapcsolat 100 Base FL, ST csatlakozó, 1300 nm, FO többmódú 
gradiens index-szel 62,5/125 μm vagy 50/125 μm, 
2000 m vezetékhossz, protokollok ugyanaz mint az 
Ethernet esetében

EtherGate Közvetlen kommunikáció 62 szolga készülékkel az 
elérhető soros portokon keresztül

ModemGate Közvetlen kommunikáció 31 szolga készülékkel 

Firmware jellemzők
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Nagysebességű adatrögzítés ½   periódusú kitörés rögzítés, a zavarok és kimaradások 
részletes eltárolása. Indítójeles rögzítés egy felhasználó 
által beállított küszöbértékre vagy külső berendezés 
jelére. 

Felharmonikus torzítás A 63-dik felharmonikusig minden feszültség- és 
árambementre 

Feszültségletörés és túllendülés 
érzékelés 

Elemzi a feszültségletörés és túllendülés hatásának 
súlyosságát és kialakulásának lehetőségét:
- a feszültségtűrési görbe lehetséges eltolásának 
nagyság értéke és időtartama 
- fázisonkénti indítójel a hullámalak rögzítésre, vezérlésre

Pillanatértékek Nagy pontosságú (1 s) vagy nagysebességű (1/2 
periódus) mérések, beleértve a valósidejű effektív 
értékeket fázisonként és összesen:
- feszültség és áram 
- hatásos (kW) és meddő teljesítmény (kvar)
- látszólagos teljesítmény (kVA)
- teljesítménytényező és frekvencia
- feszültség- és áramaszimmetria
- fázisirány váltás

Példa a beépített webszerver oldalra (WebMeter) valósidejű 
értékeket mutatva.

Terhelési profil Csatornakijelölés (800 csatorna 50 adatrögzítőn 
keresztül) konfigurálható bármely mérhető paraméterre, 
beleértve a hisztorikus fogyasztási, átlag, feszültség, 
áram, teljesítmény minőségi vagy más trendrögzítéseket. 
Indítójel rögzítés időintervallum, naptári előjegyzés, 
riasztás, eseményvezérlés vagy kézi indítás alapon 
történik

Modbus Master Master akár 32 slave készülékig soros csatornánként és 
azok adatainak rögzítése programozható 
időintervallumok szerint. Ezek az adatok használhatók az 
összes energiaféle összegyűjtésére és azok komplex 
összegzésére. 

Hullámalak rögzítés Párhuzamos rögzítés minden feszültség és áram 
csatornán keresztül
- perióduson belüli zavarírás 
- maximum periódusok száma 214 000 (16 minta/
periódus x 96 periódus, 10Mbájt memória )
- 1024 minta/periódus opcionális
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Riasztások Riasztási küszöbértékek:
- beállítható megszólalási, ejtési és időkésleltetés 
értékek, számos bekapcsolási szint rendelhető egy 
riasztás típushoz. 
- felhasználó által definiálható prioritási szintek
- boolean típusú riasztási logikai függvények hozhatók 
létre

Továbbfejlesztett biztonság Akár 16 felhasználó külön hozzáférési jogokkal. 
Visszaállítások engedélyezése, idő szinkronizáció, vagy 
mérő konfiguráció felhasználók szerinti meghatározása

Transzformátor korrekció Korrekció az áramváltók és feszültségváltók 
fázispontatlanságaiban és nagyságpontatlanságaiban

Memória 5 - 10 Mbájt (a megrendeléskor rögzítendő)

Firmware frissítés Frissítés a kommunikációs portokon keresztül

Kijelző jellemzői 
Típusa FSTN tükröződésmentes LCD

Háttérvilágítás LED

Minta hálózati villamos minőség jelentésre. Nyelv Angol

Felsőkategóriás 
hálózatanalizátorok
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1 Modell M8800 ION8800 IEC/DIN 43862 19” rack készülék, integrált 
képernyő,V1-V3 széles feszültségbemenet (57-288 V) VAC 
fázis-nulla vagy 99-500 VAC fázis-fázis. I1-I3 árambemenetek 
továbbá I4. ION, Modbus-RTU, DNP 3.0 és DLMS protokollok. 

Mintapélda rendelési számra.

1 modell
2 készüléktípusok
3 Memory / memória.
4 árambemenet.
5 feszültségbemenet.
6 tápfeszültség.
7 frekvencia.
8 kommunikáció.
9 I/O a készülékben.
10 biztonság.
11 speciális rendelés.

2 Készüléktípusok A A típus, valamint hálózatanalizálás funkció (hullámforma rögzítés 
és tranziens érzékelés, 1024 minta periódusonként) 

B A B típus mindent tud, amit az A típus, valamint még másokat 
is. Fogyasztásmérő S-osztályú EN50160 feszültségminőség 
monitoring.

C A C típus mindent tud, amit a B típus, valamint még másokat is.

3 Alap elszámolási 
mérő túllendülés/
letörés-érzéke-
léssel

1 10 MB memória, Essailec csatlakozók.

2 5 MB memória, Essailec csatlakozók, IEC61850 protokollal.

4 Árambemenet C C (I1-I3): 5 A névleges, 10 A maximum, 14 A hibarögzítés, 
0,005 A induló árammal

E E (I1-I3): 1 A névleges, 10 A maximum, 14 A hibarögzítés, 
0,001 A induló árammal

5 Feszültség-
bemenet

0 0 (V1-V3) automatikus beállítás: 57-288 VAC fázis-nulla vagy 
99-500 VAC fázis-fázis

6 Tápfeszültség B Egy fázis: 85-240 VAC ±10% (47-63 Hz) vagy 110- 270 VDC

7 Frekvencia 5 50 Hz

6 60 Hz

8 Kommunikációs 
modul (helyszínen 
felszerelhető)

Z0 Nincs kommunikációs modul a mérő csak az standard 
kommunikáció és I/O-val rendelkezik (lásd részetek lentebb)

A0 Szabványos kommunikáció: 1 RS 232/RS 485 port, 1 RS 485 
port (COM2)

C1 Szabványos kommunikáció, valamint 10Base -T Ethernet 
(RJ-45), 56k univerzális belső modem (RJ-11).

D1 Szabványos kommunikáció, valamint 10Base -T Ethernet 
(RJ-45) / 10Base -FL Ethernet üvegszál, 56k univerzális belső 
modem (RJ-11).

E0 Szabványos kommunikáció, valamint 10Base -T Ethernet (RJ-45)

F0 Szabványos kommunikáció, valamint 10Base -T Ethernet 
(RJ-45) / 10Base -FL (ST dugó üvegszálas optikai csatlakozó)

M1 Szabványos kommunikáció, valamint 56 k univerzális belső 
modem (RJ-11).

9 I/O és 
kommunikációs 
készülékben 
(nem javítható az 
alapegység 
része)

A Alap I/O és 8 Form A digitális kimenet (2), 1 db RS485 (COM2) 
port (1).

B Alap I/O és 8 Form A digitális kimenet (2), 3 digitális bemenet 
(20- 56 VAC/DC)

C Alap I/O és 8 Form A digitális kimenet (2), 3 digitális bemenet 
(80- 280 VAC/DC)

D Alap I/O és 1 db IRIG-B időszinkronizációs port (2), 1 db RS485 
(COM2) port, 3 digitális bemenet (20-56 VAC/DC) (1)

E Alap I/O és 1 db IRIG-B időszinkronizációs port (2), 1 db RS485 
(COM2) port, 3 digitális bemenet (80-280 VAC/DC) (1)

10 Biztonság 0 Jelszavas védelem, nincs hardverkulcs

1 Jelszavas védelem és hardverkulcs

11 Speciális 
rendelés

A nincs

C Trópusi kivitel

További termékek
RACK-8800-RAW IEC/DIN 34862 19” rack keret anya típusú feszültség/áram 

csatlakozóval, I/O blokk nélkül

IEC-OPTICAL-PROBE Külön rendelhető IEC 1107 kompatibilis optikai szonda 
ION8800-hoz

BATT-REPLACE-8XXX 10 db csereakkumulátor ION8800-hoz

ION-SETUP Ingyenes konfigurációs szoftver az ION8800-hoz, a 
készülékkel érkezik

(1) A COM2 csatorna a készülék vagy a kommunikációs modul (ha csatlakoztatva 1. van) hátsó 
részén található. A készülék beállításához ki kell választani a kommunikációs vezetéknek 
megfelelő csatlakozót.
(2) Minden készülékben található I/O és kommunikációs opció rendelkezésre áll: 4 Form C 
szilárdtest digitális kimenet, 1 C forma mechanikus relé kimenet ,1 IEC 1107 optikai 
kommunikációs port, 2 IEC1107 optikai impulzus jeladó port.
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Rendelési számok (folytatás)
ION8800 kommunikációs modul utólagos felszereléshez vagy cseréhez

Típus Kód Leírás
P880C A0 Szabványos kommunikáció: 1 RS-232/RS485 port, 1 RS485 port 

(COM2) (1).
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C1 Szabványos kommunikáció, valamint 10Base-T Ethernet (RJ45), 
56k univerzális belső modem (RJ11).

D1 Szabványos kommunikáció, valamint 10Base-T Ethernet (RJ45) / 
10Base-FL Ethernet üvegszál, 56k univerzális belső modem 
(RJ11).

E0 Szabványos kommunikáció, valamint 10Base-T Ethernet (RJ45).

F0 Szabványos kommunikáció, valamint 10Base-T Ethernet (RJ45) / 
10Base-FL Ethernet üvegszál (ST dugó üvegszál optikai 
csatlakozás).

M1 Szabványos kommunikáció, valamint 56k univerzális belső 
modem (RJ11).

Speciális 
rendelés

A nincs

Opcionális ION8800 kommunikációs modul. C Trópusi kivitel

(1) A COM2 csatorna a készülék vagy a kommunikációs modul (ha csatlakoztatva 1. van) 
hátsó részén található. A készülék beállításához ki kell választani a kommunikációs 
vezetéknek megfelelő csatlakozót.

Megjegyzés: A fenti rendelési szám a következő formátumot kell kövesse: P880C A0 A.
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Felsőkategóriás 
hálózatanalizátorok

ION8800 méretek

P
E

8
6
0
0
8

P
E

8
6
0
0
9

ION8800 Essailec rack méretek
P

E
8
6
0
1
0

Rack felszerelés az ION8800 hálózatanalizátorral

P
E

8
6
0
1
1

ION8800 kommunikációs modul méretek

P
E

8
6
0
1
2

ION8800 hálózatanalizátor 
sorozat 
Beépítés és csatlakozás 
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Felsőkategóriás 
hálózatanalizátorok

Négyvezetékes közvetlen csatlakozás

P
E

8
6
0
1
3

Megjegyzés: Más típusú bekötés is lehetséges. Nézze meg a termék útmutatóját a részletekért.

Négyvezetékes csatlakozás 3 áramváltóval és 3 feszültségváltóval

P
E

8
6
0
1
4

Megjegyzés: Más típusú bekötés is lehetséges. Nézze meg a termék útmutatóját a részletekért.

Védelem
(3A)

Védelem
(2A)

Rövidre
zárható
sorkapocs

N L1 L2 L3

L/+ N/-

Tápegység

I4 opcionális}

I11
I12
I21
I22

I32

I42

I31

I41

V1
V2
V3

V4

Csatlakoztassa a G kapcsot 
a földeléshez AC tápforrás esetén

Vref

I51
I52

Olvadóbiztosító az N/- csatlakozáshoz, 
akkor szükséges ha a nullavezető nincs 
földelve 

Védelem
(3A)

Védelem
(2A)

Rövidre
zárható
sorkapocs

N L1 L2 L3

L/+ N/-

I11
I12
I21
I22

I32

I42

I31

I41

A01
A1
A02
A2

A3

A4

A03

A04

U1

U2

U3

Uref

B1

B2

B3

B0

ION8800 hálózatanalizátor 
sorozat
Beépítés és csatlakozás (folytatás)
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Felsőkategóriás 
hálózatanalizátorok

Típus Mérő port Essailec tüske Leírás

P
E

8
6
0
1
5

MérőRack

Árammérési bementek I11 A01 szabványos

I12 A1 szabványos

I21 A02 szabványos

I22 A2 szabványos

I31 A03 szabványos

I32 A3 szabványos

I41 A04 opcionális

I42 A4 opcionális

Feszültségmérési bementek Vref B0 szabványos

V1 B1 szabványos

V2 B2 szabványos

V3 B3 szabványos

Digitális bemenetek DI-SCOM B5 szabványos; közös

DI1 B6 szabványos

DI2 B7 szabványos

DI3 B8 szabványos

Tápforrás bemenetek (AC/
DC) 

Tápforrás N/- B4 Tápforrás nulla (-)

Tápforrás L/+ B9 Tápforrás fázis (+)

Form C szilárdtest-relék DO1 & DO2 K C0 szabványos; közös

DO1 C1 szabványos; NO

DO1 C2 szabványos; NC

DO2 C3 szabványos; NO

DO2 C4 szabványos; NC

DO3 & DO4 K C5 szabványos; közös

DO3 C6 szabványos; NO

DO3 C7 szabványos; NC

DO4 C8 szabványos; NO

DO4 C9 szabványos; NC

Form C mechanikus relé Riasztás K D0 szabványos; közös

Riasztás D1 szabványos; NO

Riasztás D2 szabványos; NC

- D3 használaton kívüli

RS 485 kommunikáció RS 485 árnyékolás D5 RS 485 árnyékolás

RS 485 + D6 RS 485 +

RS 485 - D7 RS 485 -

 - D8 használaton kívüli

IRIG-B óra szinkronizáció 
bemenet(1)

IRIG-B bemenet 
közös

D4 opcionális; óra 
szinkronizáció bemenet 
közös

IRIG-B bemenet D9 opcionális; óra 
szinkronizáció bemenet

(1) Az opció jelenleg nem érhető el.

Essailec bemutatás. Lásd a készülék üzembehelyezési útmutatóját a teljes Essailec rack 

vezetékezéshez és kommunikációs csatlakozási részletekért.

P
E

8
6
0
1
6

BCD
Code 

15

Code 

15

Code 

15

A

ION8800 hálózatanalizátor 
sorozat 
Beépítés és csatlakozás (folytatás)
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Kommunikációs interfészek és 
hozzátartozó szolgáltatások

Kommunikáció

Az elosztószekrényekbe épített készülékek adatainak 

gyűjtése és felügyelete lehetővé teszi az események 

előrelátását. Ily módon a felhasználó üzemeltetési, 

karbantartási és beruházási költségei csökkenthetők.

Soros kapcsolat
Az adatátviteli technológiáknak köszönhetően a szükséges információk 

beszerzéséhez a helyszíni fizikai jelenlét többé nem szükséges. Az adatok a 

hálózaton keresztül jutnak el a kívánt helyre.

Minden kiépítésben az adatátviteli interfész jelenti a kapcsolatot a beépített 

készülékek és a PC-n futó szoftver között. A kommunikációs interfész biztosítja a 

fizikai kapcsolatot és protokollok átalakítását. Az átalakítás azért szükséges, mert a 

PC-szintű adatátvitel (Modbus RS232-es és/vagy Ethernet adatátviteli hálózat) 

ritkán kompatibilis a készülékek által használt protokollal (pl. a Modbus protokoll 

RS485-ös adatátviteli hálózat).

Egy célorientált alkalmazási szoftver a lehető legmegfelelőbb módon készíti elő az 

információkat adatfeldolgozási célra.
D

B
1
1
1
3
1
6

Készülék Készülék Készülék 

RS232 – RS485
interfész

Modbus soros kapcsolat

Modbus adatátvitel felépítése

Egy soros szolga üzemmódban működő EGX100 átjáró lehetővé teszi egy soros 

Modbus master készülék számára más készülékek adatainak elérését a Modbus 

TCP/IP hálózaton keresztül.

D
B

1
1
1
3
1
7

Modbus soros kapcsolat

Modbus TCP/IP

Készülék Készülék Készülék 

Készülék Készülék 

Modbus soros kapcsolat

Modbus master készülék

EGX100 soros 
slave üzemmódban

Modbus adatátvitel Ethernet hálózaton keresztül
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Kommunikációs interfészek és 
hozzátartozó szolgáltatások 
(folytatás)

Kommunikáció

Ethernet kapcsolat
A modern web-technológiák felhasználásával az üzemeltető egy hálózathoz 

csatlakoztatott PC segítségével megfelelő biztonsággal hozzáférhet a felügyeleti és 

védelmi készülékek paramétereihez.

Az Ethernet EGX100 átjáró és az EGX300 beépített szerver csatlakozási felületet 

biztosít a Modbus RS485 és az Ethernet Modbus TCP/IP hálózat között.

D
B

1
1
1
3
1
3
a

Ethernet adatátvitel felépítése

Ezekkel a technológiákkal rendelkezésre álló szolgáltatások jelentős mértékben 

leegyszerűsítik a felügyeleti rendszerek létrehozását, karbantartását és 

üzemeltetését.

Az alkalmazási szoftver szabványosításra került: a rendszer webinterfésze nem 

igényli felhasználói weboldalak létrehozását. Feladata egyszerűen a létesítmény 

elemeinek azonosítása és ugyanolyan könnyen használható mint bármely internetes 

alkalmazás.

Ebben a megközelítésben az első lépés az EGX300 beépített átjáró-szerver HTML 

oldalaival. Energiamenedzsment szoftver, amely a számítógépen futó Power 

Monitoring Expert 7.2 speciális igények esetén bővebb szolgáltatásokat nyújt.

EGX100 EGX300
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vagy

PT100

PT1000

Hőmérséklet-
érzékelők

Analóg
érzékelők
4-20 mA-es 
vagy
0-10 V-os
d t l

Impulzus 
energiamérők 

Modbus 
teljesítménymérők

épület Wi-Fi 
hálózata

épület 
Ethernet 
hálózata

Felhasználói 
switch & tűzfal

Internetes adatszerver

felhő

Com’X 200 Energiaszerver
Funkciók és műszaki paraméterek

Kommunikáció

Ethernet GPRS adatgyűjtő funkció
A Com’X 200 energiaszerver összegyűjti és tárolja a közműfogyasztási (Víz, levegő, 

gáz, villamos energia, gőz) adatokat és az olyan környezeti paramétereket, mint a 

hőmérséklet, nedvességtartalom és CO2 koncentrációk egy épületben. Az adatokat 

jelentés formában rendszeresen továbbítja egy Internetes adatbázis szerverre.

Adatfeldolgozás és kijelzés
Miután megérkeztek a szerverre, az adatok feldolgozásra alkalmasak. 

Bemutathatók weboldalként a Schneider Electric által biztosított web alapú 

szolgáltatások, pl. a “StruxureWare Energy Operation” és a “StruxureWare Energy 

On Line” segítségével

 b  Energiagazdálkodás (Energy Operation)

 b  Energia Online (Energy Online)

vagy bármilyen más saját energiagazdálkodási platform alkalmazásával.

Architektúra
Hozzáférés a web-hez: 3 média közül lehet választani

Jellemzők
 b  Az egyetlen készüléket használó egyszerű méréstől a nagy mérőrendszerekig, a 

Com’X 200 összegyűjti az adatokat bármely Modbus TCP vagy soros eszközről, 

impulzusmérőről aktuátorról és analóg érzékelőről 

 b A csatlakoztatott Modbus eszközök automatikus felismerése 

 b Felhőhöz való csatlakoztathatóság Ethernet, Wi-Fi és GPRS segítségével 

 b  2 Ethernet port a készülék utáni felhőkapcsolat és a terepi érzékelő hálózat 

szétválasztása érdekében 

 b Protokollok: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP Proxy management-tel

 b   Adatok kiadása: Natív csatlakozás a Schneider Electric Service platformjaihoz 

(Energy Operation, Energy Online) - CSV file export más adatbázis szerverekhez 

 b Beállítás kényelmesen használható beépített web oldalakon keresztül 

 b  Megfelel a villamos kapcsolótáblák környezetével szemben támasztott 

követelményeknek (hőmérséklet, elektromágneses kompatibilitás)

 b Adatok tárolása kommunikációs hiba esetén 

 b Helyi mentés a konfigurációs paraméterekről 

Lehetséges szolgáltatások a Schneider Electrictől:
 b  Távoli menedzsment (firmware frissítés, konfiguráció mentése, hibaelhárítás, 

paraméterek beállítása)

Alkatrész számok

Com'X 200 Energia szerver
Com'X 200 Ethernet adatgyűjtő EBX200
Wi-Fi USB pendrive EBXA-USB-WiFi
GPRS modem SIM kártya nélkül EBXA-GPRS
Külső GPRS antenna EBXA-ANT-5M

Com’X200 Energiaszerver
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Com’X 200 Energiaszerver
Funkciók és műszaki paraméterek

Kommunikáció

Ethernet GPRS adatgyűjtő 
Jellemzők
Bemenetek
6 digitális bemenet
Max. impulzus frekvencia 25 Hz (min. időtartam 20ms) IEC 62053-31 A osztály

Tápfeszültség
A Com'X 200: biztosítja 12 V DC - 60 mA 
Külső: 10 - 30 V DC

2 Analóg bemenet

Érzékelő kompatibilitás
PT100 - PT1000 kéthuzalos érzékelő (pontosság 1 %) 
4 -20 mA vagy 0-10 V kimenő jelet adó érzékelők 
(pontosság 0,5%)

Tápfeszültség a Com'X 200: 24 V DC biztosítja - 50 mA inputonként

Kommunikáció
Mérési hálózat

1 RS485 Modbus soros port, RJ45 csatlakozó, 
maximum 32 Modbus eszközhöz

Konfiguráció / Adatátvitel 2 Ethernet port RJ45 10/100 Alap, DPWS ready
                            Ethernet 1 3-as PoE osztály (802.3af), DHCP kliens
                            Ethernet 2 DHCP kliens vagy szerver 
                            Protokollok IPv4, IPv6-HTTP, HTTPS, Modbus TCP/IP
USB Portok száma 2
                            egy pendrive számára USB port az előlapon 
                            a Wi-Fi drive számára 2. USB port a fedél alatt 
LED indikátorok 11

Bekapcsolt állapot / Boot státusz 
GPRS modem állapot és jelszint 
Modbus kommunikáció
Ethernet kommunikáció
Wi-Fi kommunikáció üzemmód (Elérési pont / 
Infrastruktúra) és állapot
Digitális bemenő jelek és impulzus vétel 

Tápfeszültség
AC 100-277 V (+/- 15%)(50-60Hz)
DC 24V(+/-10%)
Max. energiafelvétel 26 W max

Mechanikai jellemzők
IP védettsége Előlap IP40, sorkapcsokon IP20
Méretek (Hossz.x Szél. x Mag.) 91 x 144 x 65.8 mm
Tömeg: 450 g

Környezet
Üzemi hőmérséklet -25 és +70°C (-13 - +158°F) között
Tárolási hőmérséklet -40 és +85°C (-40 és +185°F) között

Nedvességtartalom
5 - 95% relatív nedvességtartalom (kondenzáció 
nélkül) +55°C-on

Szennyezés III. Osztály 

Biztonságtechnikai 
szabványok / előírások
Nemzetközi (CB rendszer) IEC 60950
USA UL508/UL60950
Kanada cUL (megfelel a CSA C22.2, 60950 -nek)
Európa EN 60950

Minőségügyi védjegyek
CE, UL

Com’X200 Energiaszerver

Com’X200 Energiaszerver nyitott 
előlappal, a GPRS modem és a Wi-Fi 
USB pendrive csatlakoztatva 

GPRS modem (az antenna összehajtott 
helyzetben) 

Külső GPRS antenna

Wi-Fi USB pendrive
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 PowerLogic EGX100
Ethernet átjáró

Kommunikáció

Feladata
Az EGX100 Ethernet átjáróként használható a PowerLogic rendszer készülékei és más, 

Modbus protokollt használó adatátviteli készülékek számára. Az EGX100 átjáró teljes 

hozzáférést biztosít a hálózathoz csatlakoztatott készülékek által szolgáltatott állapot és 

mérési információkhoz, pl. egy PC-re telepített PowerLogic szoftver segítségével.

PowerLogic szoftver kompatibilitás
A PowerLogic felügyeleti szoftver alkalmazása kezelőfelületként ajánlott, mivel 

biztosítja a hozzáférést a készülékek állapot és mérési információihoz és összegzett 

riportok készítésére is képes. 

Az EGX100 kompatibilis a következő szoftverekkel:

 b Power Monitoring Expert 7.2 (Vállalati Energiamenedzsment) szoftver 

 b PowerLogic PowerView energiafelügyeleti szoftver

A PowerLogic felügyeleti szoftver alkalmazása kezelőfelületként ajánlott, mivel 

biztosítja a hozzáférést a készülékek állapot és mérési információihoz és összegzett 

riportok készítésére is képes.

Felépítés

Beállítás 
Beállítás Ethernet hálózaton keresztül

Az Ethernet hálózathoz való csatlakozást követően az IP-címmel ellátott EGX100 

átjáró egy szabványos webböngésző segítségével hozzáférhető és elvégezhető:

 b az IP-cím, alhálózati maszk és az EGX átjáró címének beállítása

 b a soros port paramétereinek konfigurálása (átviteli sebesség, paritás, protokoll, 

üzemmód, fizikai interfész és időhatár túllépés)

 b felhasználói azonosítók létrehozása

 b a csatlakoztatott készülékek listájának létrehozása vagy frissítése, a készülékek 

Modbus vagy PowerLogic adatátviteli paramétereinek beállítása

 b az IP szűrő konfigurálása, a soros készülékek elérésének engedélyezése 

érdekében

 b az Ethernet és a soros port diagnosztikai adatok elérésének beállítása

 b a firmware frissítése

 b felhasználói nyelv beállítása. 

Beállítás soros kapcsolaton keresztül
A beállítás soros kapcsolaton keresztül egy RS232 kapcsolattal az EGX100-hoz 

csatlakozó PC segítségével hajtható végre. Beállítható:

 b az IP-cím, alhálózati maszk és az EGX átjáró címe

 b a beállítás során használni kívánt nyelv.

Rendelési szám
Powerlogic EGX100 Schneider Electric

EGX100  EGX100MG

PowerLogic EGX100

PowerLogic 
szoftver

Ethernet Modbus TCP/IP

EGX100 átjátó

Modbus RS485 soros kapcsolat

ION6200 PM800 Micrologic Sepam
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PowerLogic EGX100
Ethernet átjáró (folytatás)

Kommunikáció

Műszaki jellemzők
EGX100

Tömeg 170g

Méretek (Ma x Szé x Mé) 80,8 x 72 x 65,8 mm

Beépítés DIN-sín

Tápfeszültség Ethernetről (PoE) 3-as osztály

Tápfeszültség 24 V DC ha a PoE nem használt

Maximális fogyasztás 4 W

Üzemi hőmérséklet -25…70ºC

Névleges páratartalom 5 – 95% rel. Páratartalom 55°C-on (lecsapódás nélkül)

Elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos rendeletek és szabványok
Zavarkibocsátás (vezetett és 
sugárzott)

EN 55022/EN 55011/FCC szerinti A osztály

Zavartűrés ipari környezetben

- elektrosztatikus kisülés EN 61000-6-2

- sugárzott elektromágneses tér EN 61000-4-2

- gyors villamos tranziens jelenség EN 61000-4-3

- lökőhullám EN 61000-4-4

- nagyfrekvenciás vezetett zavarok EN 61000-4-5

- hálózati frekvenciás EN 61000-4-6

- mágneses mezők EN 61000-4-8

Biztonsággal kapcsolatos rendeletek és szabványok
Nemzetközi (CB tervezet) IEC 60950

USA UL508/UL60950

Kanada cUL (megfelel a CSA C22.2 60950-nek)

Európa EN 60950

Ausztrália/Új-Zéland AS/NZS25 60950

Soros portok
Portok száma 1

Portok típusa RS232 vagy RS485 (kettő- vagy négyvezetékes), 
beállítástól függően

Protokoll Modbus RTU/ASCII, PowerLogic (SY/MAX), Jbus

Maximális adatátviteli sebesség 
(baud rate)

38400 vagy 57600 baud beállítástól függően

A közvetlenül csatlakoztatható 
készülékek legnagyobb száma

32 (közvetlenül)
247 (közvetetten)

Ethernet port
Portok száma 1

Portok típusa 10/100 Base TX (802.3af) port

Protokoll HTTP, Modbus TCP/IP, FTP, SNMP (MIB II)

Beépítés

 DIN-sínre szerelés 

72

57,9
80,8

90,7
35

45,2

65,8

2,5
49,5

68,3

PowerLogic EGX100
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PowerLogic EGX300
Ethernet átjáró 

Feladata
Az EGX300 szerver egy Ethernet alapú átjáróként használható készülék a 

PowerLogic rendszer készülékei és más, Ethernet protokollt használó adatátviteli 

készülékek számára. Ezek a készülékek mérők, felügyeleti készülékek, védelmi 

relék, kioldó egységek, motorvezérlők és más készülékek, amelyek ModbusTCP/IP, 

Modbud, JBUS, vagy PowerLogic protokollt használnak.

Az EGX300 átjáró egy egyszerű, skálázható web alapú felügyeleti megoldás , 

amellyel valósidejű adatmegjelenítés, adatnaplózás/trendkészítés és egyszerű 

készülék vezérlés valósítható meg. Az EGX300 átjáró lehetőséget ad egy olyan 

rendszermegoldásra, amely felügyeleti szoftver segítségével fejlettebb 

adatgyűjtést, trendkészítést, riasztás/esemény menedzsmentet, elemzést és más 

funkciókat tesz lehetővé. Az EGX300 kompatibilis a következő szoftverekkel:

 b Power Monitoring Expert 7.2 (Vállalati Energiamenedzsment) szoftver 

 b PowerLogic PowerView energiafelügyeleti szoftver

A PowerLogic felügyeleti szoftver alkalmazása kezelőfelületként ajánlott, mivel 

biztosítja a hozzáférést a készülékek állapot és mérési információihoz és összegzett 

riportok készítésére is képes.

Felépítés

Tulajdonságok
 b Valósidejű és hisztorikus információk és valósidejű trendek készítése több helyről 

bármilyen standard webböngészővel

 b Automatikusan érzékélt Modbus soros készülékek a könnyebb beállítás érdekében

 b Automatikus email, FTP, vagy HTTP kiválasztott naplózott adatok a 

számítógépen és további elemzések

 b A naplózási időintervallum és téma megválasztható 

 b Adat- és rendszerbiztonság jelszavas védelmen keresztül és felügyelt hálózati 

hozzáférés az egyéni és testre szabott weboldalakhoz 

 b Egyszerűsíti az installációt az Etherneten keresztüli vezérléssel, valamint az 

Etherneten keresztül érkező 24 VDC tápfeszültséggel

 b Egyszerű vezérlési visszaállítást lehet megvalósítani a támogatott készülékeken 

(pl.: min/max, kumulált fogyasztás, stb.) 

 b A készülékek karbantartása naplózásra kerül az EGX webinterfészen keresztül

Rendelési szám

Powerlogic EGX300 Schneider Electric

EGX300  EGX300

Valósidejű adatok 
megtekintése és trendek 
készítése egyszerű 
böngészőn keresztül – 
nincs szükség szoftverre

Ethernet Modbus TCP/IP

EGX100 átjáró

Modbus RS485 soros kapcsolat

ION6200 PM800 Micrologic Sepam

EGX300 beépített 
átjáró-szerver

Információk felhúzása 
weboldalakra más PowerLogic 
átjárókból (PM8ECC, EGX100)

EGX300 weboldal

Trend készítés

Adatrögzítés 
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PowerLogic EGX300

Kommunikáció
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PowerLogic EGX300
Ethernet átjáró (folytatás)

Műszaki jellemzők
EGX300

Tömeg 170g

Méretek (Ma x Szé x Mé) 80,8 x 72 x 65,8 mm

Beépítés DIN-sín

Tápfeszültség Ethernetről (PoE) 3-as osztály

Tápfeszültség 24 V DC ha a PoE nem használt

Maximális fogyasztás 4 W

Üzemi hőmérséklet -25…70ºC

Névleges páratartalom 5 – 95% rel. Páratartalom 55°C-on (lecsapódás nélkül)

Elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos rendeletek és szabványok
Zavarkibocsátás (vezetett és 
sugárzott)

EN 55022/EN 55011/FCC szerinti A osztály

Zavartűrés ipari környezetben

- elektrosztatikus kisülés EN 61000-6-2

- sugárzott elektromágneses tér EN 61000-4-2

- gyors villamos tranziens jelenség EN 61000-4-3

- lökőhullám EN 61000-4-4

- nagyfrekvenciás vezetett zavarok EN 61000-4-5

- hálózati frekvenciás EN 61000-4-6

- mágneses mezők EN 61000-4-8

Biztonsággal kapcsolatos rendeletek és szabványok
Nemzetközi (CB tervezet) IEC 60950

USA UL508/UL60950

Kanada cUL (megfelel a CSA C22.2 60950-nek)

Európa EN 60950

Ausztrália/Új-Zéland AS/NZS 60950

Soros portok
Portok száma 1

Portok típusa RS232 vagy RS485 (kettő- vagy négyvezetékes), 
beállítástól függően

Protokoll Modbus RTU/ASCII, PowerLogic (SY/MAX), Jbus

Maximális adatátviteli sebesség 
(baud rate)

38400 vagy 57600 baud beállítástól függően

A közvetlenül csatlakoztatható 
készülékek legnagyobb száma

32 (közvetlenül)
64 (közvetetten)

  Ethernet port
Portok száma 1

Portok típusa 10/100 Base TX (802.3af) port

Protokoll HTTP, Modbus TCP/IP, FTP, SNMP (MIB II), BootP

Webszerver
Memória naplózáshoz, saját web-
oldalakhoz és a dokumentációnak

512 Mb

Beépítés

DIN-sínre szerelés 

72

57,9
80,8

90,7
35

45,2

65,8

2,5
49,5

68,3

Kommunikáció

PowerLogic EGX300
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Kommunikáció  ION7550 RTU
Funkciók és műszaki paraméterek 
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PowerLogic ION 7550 RTU.

A PowerLogic ION7550RTU (remote terminal unit – távoli elérésű kezelőegység) egy 
intelligens webelérésű készülék, amely ideális szolgáltatói közművek mérésére (víz, 
levegő, gáz, villamos energia, és gőz (közművek)). A PowerLogic szoftverrel együtt 
az ION7550RTU tökéletes közműmérési megoldás. Nagyméretű képernyőjével, 
nagyfokú láthatóságával és a PowerLogic rendszer sokoldalúságával az 
ION7550RTU kiterjedt analóg és digitális I/O választási lehetőséget biztosít és 
költséghatékony megoldást nyújt a hagyományos mérésekhez képest a 
közműmérések összegzésére. A mérőkészülék automatikusan összegyűjti, 
skálázza és naplózza a nagyszámban hozzácsatlakoztatott mérők vagy távadók 
kiolvasott értékeit és egy vagy több fejegységben egyesíti az információkat és 
biztosítja Ethernet, modem vagy soros átjárókon keresztül. Mint a vállalati 
energiamenedzsment rendszer megoldás része az ION7550RTU integrálható a 
Power Monitoring Expert szoftverbe vagy más SCADA, információs és 

automatizációs rendszerbe.

Alkalmazások
Közművek mérése.

Adatgyűjtés multi porton keresztül, multi protokoll kommunikáció.

Készülék állapotfelügyelet és vezérlés.

Programozható küszöbértékek az indítójelhez határtúllépés vagy riasztási feltételek 

esetén.

Beépített szolgáltatói mérés fejlett programozható matematikai funkciókkal.

Műszaki jellemzők 
Megnövelt hatékonyság
A veszteségek csökkenthetők és optimalizálható a berendezések működtetése az 

energiahatékonyság növelése érdekében.

Könnyen működtethető
Képernyőalapú menü rendszer a mérők konfigurációs beállításaihoz. Világos LCD 

kijelző állítható fényerősséggel.

Integrálható szoftverekkel
Könnyen integrálható PowerLogic vagy más energiamenedzsment rendszerek alá, 

beleértve a SCADA rendszereket.

Távadó és berendezés felügyelet
Sokoldalú kommunikáció, kiterjedt I/O pontok, óra szinkronizáció, 

eseménynaplózás és esemény sorrendrögzítési kapacitás, berendezés 

körülmények és állapot felügyelet a szolgáltatói alállomásban.

Automatikus riasztás beállítás
Riasztási küszöbérték tanulási tulajdonság a optimális küszöbérték beállításhoz..

Memória 10 Mbyte-ig
Adatok és hullámalak rögzítéséhez.

Riasztás e-mailen keresztül
Magas prioritású riasztások küldése közvetlenül a felhasználó számítógépére. 

Azonnali értesítés a hálózati villamos energia minőségi eseményekről e-mailben.

Modbus Master funkcionalitás
Összesíti és tárolja az adatokat a fogyasztóoldali Modbus eszközökből, amelyek 

soros vagy Ethernet csatlakozást használnak.

Rendelési számok
ION7550 RTU

ION7550  M7550  
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Kommunikáció ION7550 RTU
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)
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PowerLogic® ION7550 RTU.

Kiválasztási útmutató ION7550 RTU
Adatrögzítés

Legkisebb/legnagyobb pillanatértékek b

Adatnaplók b

Eseménynaplók b

Trendek b

Eseménysorrend rögzítése (SER) b

Időbélyeg b

GPS szinkronizálás (1 ms) b

Memória bővítés (Mbyte-ban) 10

Kijelzés, bemenetek/kimenetek
Kijelző b

Impulzuskimenet 1

Digitális vagy analóg bemenetek (max) 24

Digitális vagy analóg kimenetek (max, beleértve az impulzuskimenetet) 30

Kommunikáció
RS485-ös port 1

RS485 / RS 232 port 1

Optikai port 1

Modbus TCP Master / Slave (Ethernet port) b / b

Modbus RTU Master / Slave (Soros port) b / b

Ethernet port (Modbus/TCP/IP protokoll) 1

1 I/O kiegészítő kártya
2 Digitális bemenetek
3 Analóg bemenetek
4 Analóg kimenetek
5 Kommunikációs kártya
6 Tápfeszültség 
7 Form C digitális kimenetek
8 Digitális bemenetek
9 Form A digitális kimenetek

Ethernet átjáró (EtherGate) 1

Riasztások (opcionális automatikus riasztás beállítás) b

Riasztás értesítés e-mailen keresztül (Meterm@il) b

HTML weboldal szerver (WebMeter) b

Belső modem 1

Modem átjáró (ModemGate) b

DNP 3.0 soros porton keresztül, modem, és I/R portok b
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Kommunikáció ION7550 RTU
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)
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7 Villamos jellemzők

Adatfrissítési sebesség 1/2 periódus vagy 1 s 

Tápfeszültség AC 85-240 V AC ±10% (47-63 Hz)

DC 110-300 V DC ±10%

DC törpefeszültség 
(opcionális)

20-60 V DC ±10%

Átfedési idő 100 ms (6 periódus 60 Hz-en) minimum 120 V 
DC esetén

Fogyasztás Szabványos: tipikusan 15 VA, max 35 VA
DC törpefeszültség: tipikusan 12 VA, max 18 VA

Bemenetek/ 
kimenetek(1)

Standard 8 digitális kimenet (120 V DC)
3 relé kimenet (250 V AC / 30 V DC)
4 digitális kimenet (szilárdtest)

Opcionális 8 további digitális bemenet
4 analóg kimenet, és/vagy 4 analóg bemenet

Mechanikai jellemzők
Tömeg 1,9 kg

PowerLogic ION7550 RTU. IP védettségi fokozat (MSZ EN 60529) IP52

Méretek Szabványos modell 192 x 192 x 159 mm

Képernyő nélküli modell 235,5 x 216,3 x 133,1 mm

Környezeti feltételek
Üzemi 
hőmérséklet

Szabványos tápforrás -20…+70ºC

DC törpefeszültségű 
tápforrás

-20…+50ºC

Kijelző működtető sorozat -20…+70ºC

Tárolási 
hőmérséklet

Kijelző, hálózatanalizátor -40…+85ºC

Névleges páratartalom 5 – 95% rel. páratartalom lecsapódás nélkül

Beépítési kategória III (2000 m tengerszint felett)

Átütési szilárdság MSZ EN 61010-1, IEC 62051-22 A(2)(2)

Elektromágneses kompatibilitás
Elektrosztatikus kisüléssel szembeni 
zavartűrés

IEC 61000-4-2

Sugárzott elektromágneses térrel szembeni 
zavartűrés

IEC 61000-4-3

Gyors villamos tranziens jelenséggel 
szembeni zavartűrés

IEC 61000-4-4

Lökőhullámmal szembeni zavartűrés IEC 61000-4-5

Vezetett és sugárzott zavarkibocsátás CISPR 22

Biztonság
Európa IEC 61010-1

(1) Nézze meg az ION7550 / ION7650 üzembehelyezési útmutatóját a teljes specifikációhoz.
(2) IEC 62051-22B csak soros porttal.
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Kommunikáció ION7550 RTU
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Kommunikáció
RS 232/485 port (1) akár 115 200 átviteli sebesség (57,600 átviteli sebesség 

RS 485 esetén), ION, DNP 3.0, Modbus, GPS, EtherGate, 
ModemGate, Modbus Master

RS 485 port (1) akár 115 200 átviteli sebesség, ION, DNP 3.0, Modbus, 
GPS, EtherGate, ModemGate, Modbus Master

Infravörös port(1) ANSI 2 típus, akár 19 200 átviteli sebesség, ION, 
Modbus, DNP 3.0

Ethernet port 10Base-T/100Base-TX, RJ45 csatlakozó, 10/100 m 
vezetékhossz

Üvegszálas Ethernet kapcsolat 100 Base FX, LC duplex csatlakozó, 1300 nm, FO 
többmódú gradiens index-szel 62,5/125 μm vagy 50/125 
μm, 2000 m vezetékhossz

Protokoll ION, Modbus, TCP/IP, DNP 3.0, Telnet, 

EtherGate Közvetlen kommunikáció 62 slave készülékkel az 
elérhető soros portokon keresztül

ModemGate Közvetlen kommunikáció 31 szolga készülékkel 

WebMeter 5 módosítható oldal, új oldal készítés lehetősége, HTML/
XML kompatibilitás

Firmware jellemzők
Nagysebességű adatrögzítés 5ms-os kitörés rögzítés, a zavarok és kimaradások 

részletes eltárolása. Indítójeles rögzítés egy felhasználó 
által beállított küszöbértékre, vagy külső berendezés 
jelére.

Terhelési profil Csatornakijelölés (800 csatorna 50 adatrögzítőn 
keresztül) konfigurálható bármely mérhető paraméterre, 
beleértve a hisztorikus fogyasztási, átlag, feszültség, 
áram, teljesítmény minőségi vagy más trendrögzítéseket. 
Indítójel rögzítés időintervallum, naptári előjegyzés, 
riasztás, eseményvezérlés vagy kézi indítás alapon 
történik

Trendgörbék Hisztorikus adatokhoz hozzá lehet férni az előlapon. 
Kijelezhető trend és folyamatosan frissülő hisztorikus 
adatok dátummal, időbélyeggel párhuzamosan 
4 paraméterig. 

Riasztások Riasztási küszöbértékek:
- beállítható megszólalási, ejtési és időkésleltetés 
értékek, számos bekapcsolási szint rendelhető egy 
riasztás típushoz. 
- felhasználó által definiálható prioritási szintek
- NAND, OR, NOR és XOR parancsok segítségével 
riasztási logikai függvények hozhatók létre.

Továbbfejlesztett biztonság Akár 16 felhasználható külön hozzáférési jogokkal. 
Visszaállítások engedélyezése, idő szinkronizáció, vagy 
mérő konfiguráció felhasználók szerinti meghatározása

Memória 5 - 10 Mbyte (a megrendeléskor rögzítendő)

Firmware frissítés Frissítés a kommunikációs portokon keresztül

Kijelző jellemzői 
Beépített kijelző Háttérvilágítás, LCD, konfigurálható képernyők

Nyelvek Angol

(1) Minden kommunikációs port használható párhuzamosan. 
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ION7550 RTU
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Rendelési számok
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8 típus kód leírás

1 modell 7550 ION7550 eszköz

2 Kijelző típusa A0 Beépített képernyő, optikai port az előlapon, 5 MB memória a 
naplózáshoz és 512 minta periódusonként 

Példa ION7550RTU rendelési számra. B0 Beépített képernyő, optikai port az előlapon, 10 MB memória a 
naplózáshoz és 512 minta 

T0 Képernyő nélküli hálózatanalizátor, 5 MB memória a 
naplózáshoz 

U0 Képernyő nélküli hálózatanalizátor, 10 MB memória a 
naplózáshoz 

3 RTU opció N9 RTU opció

4 Tápfeszültség B Szabványos tápfeszültség 85-240 VAC, ±10% (47-63 Hz) 110- 
330 VDC ±10%

C Törpefeszültségű DC tápfeszültség 20-60 VDC

5 Belső használat 9 Ez a mező csak belső használatra való

6 Kommunikáció A0 Szabványos kommunikáció (1 RS-232/RS485 port, 1 RS485 
port). A képernyős kivitel tartalmaz 1 ANSI típusú 2 optikai portot

C1 Szabványos kommunikáció, valamint 10BASE-T/100BASE-TX 
Ethernet (RJ-45), 56 k univerzális belső modem (RJ-11). Ethernet 
modem és átjárók (gateway) a soros kommunikációs portokat 
használják

D7 Szabványos kommunikáció, valamint 10Base-T/100Base-TX 
Ethernet (RJ45) és 100BaseFX Ethernet üvegszál, 56 k 
univerzális belső modem (RJ-11). Ethernet modem és átjárók 
(gateway) a soros kommunikációs portokat használják.

E0 Szabványos kommunikáció, valamint 10BASE-T/100BASE-TX 
Ethernet (RJ-45). Az Ethernet átjárók (gateway) a soros 
kommunikációs portokat használják.

F1 Szabványos kommunikáció, valamint 10Base-T/100Base-TX 
Ethernet (RJ45) és 100Base-FX (SC dugó üvegszálas optikai 
csatlakozás). Az Ethernet átjárók (gateway), a soros 
kommunikációs portokat használják.

M1 Szabványos kommunikáció, valamint 56 k univerzális belső 
modem. A modem átjárók (gateway) a soros kommunikációs 
portokat használják

7 I/O A Szabványos I/O (8 digitális bemenet, 3 Form C relé, 4 Form A 
szilárdtest relé)

D Szabványos I/O, valamint I/O kártya (8 további digitális bemenet 
és 4 db 0-1 mA analóg bemenet)

E Szabványos I/O, valamint I/O kártya (8 további digitális bemenet 
és 4 db 0-20 mA analóg bemenet)

H Szabványos I/O, valamint I/O kártya (8 további digitális bemenet 
és 4 db -1-1 mA analóg bemenet)

K Szabványos I/O, valamint I/O kártya (8 további digitális bemenet 
és 4 db 0-20 mA analóg kimenet)

N Szabványos I/O, valamint I/O kártya (8 további digitális bemenet 
és 4 db 0-20 mA analóg bemenet és 4 db 0-20 mA analóg 
kimenet)

P Szabványos I/O, valamint I/O kártya (8 további digitális bemenet 
és 4 db 0-1 mA analóg bemenet és 4 db 0-1 mA analóg kimenet)

8 Biztonság 0 Jelszavas védelem, nincs hardverkulcs

9 Speciális rendelés A nincs

C Trópusi kivitel

Kommunikáció
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ION7550 RTU
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Kommunikációs kártya
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Példa rendelési szám. Ezek a rendelési számcsoportok használhatók 

PowerLogic™ ION7550RTU kommunikációs vagy I/O kártyák 

rendelésekor.

típus kód leírás
  1 Kommunikációs 

kártya
P765C ION7550RTU kommunikációs kártya helyszíni cseréhez vagy 

utólagos felszereléshez

2 Típus A0 Szabványos kommunikáció (1 RS-232/RS485 port, 1 RS485 
port). Előlapi optikai port támogatás kijelzővel rendelkező 
mérőkhöz.

C1 Szabványos kommunikáció, valamint 10BASE-T/100BASE-TX 
Ethernet (RJ-45), 56 k univerzális belső modem (RJ-11, a modem 
port megosztva az előlapi optikai porttal). Ethernet modem és 
átjárók (gateway) a soros kommunikációs portokat használják. 
MSZ EN 61850 protokoll (firmware verziótól függ).

1 Kommunikáció vagy I/O kártya.
2 Típus.
3 Speciális rendelés.

D7 Szabványos kommunikáció, valamint 10Base-T/100Base-TX 
Ethernet (RJ45) és 100BaseFX Ethernet üvegszál, 56 k 
univerzális belső modem (RJ-11, a modem port megosztva az 
előlapi optikai porttal). Ethernet modem és átjárók (gateway) a 
soros kommunikációs portokat használják. MSZ EN 61850 
protokoll (firmware verziótól függ).

E0 Szabványos kommunikáció, valamint 10BASE-T/100BASE-TX 
Ethernet (RJ-45). Az Ethernet átjárók (gateway) a soros 
kommunikációs portokat használják. MSZ EN 61850 protokoll 
(firmware verziótól függ).

F1 Szabványos kommunikáció, valamint 10Base-T/100Base-TX 
Ethernet (RJ45) és 100Base-FX (SC dugó üvegszálas optikai 
csatlakozás). Az Ethernet átjárók (gateway), a soros 
kommunikációs portokat használják. MSZ EN 61850 protokoll 
(firmware verziótól függ).

M1 Szabványos kommunikáció, valamint 56 k univerzális belső 
modem (RJ-11, a modem port megosztva az előlapi optikai 
porttal). A modem átjárók (gateway) a soros kommunikációs 
portokat használják

3 Speciális rendelés A nincs

C Trópusi kivitel

Kommunikáció
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ION7550 RTU
Funkciók és műszaki paraméterek 
(folytatás)

Rendelési számok (folytatás)
I/O kiegészítő kártyák

típus kód leírás
I/O kiegészítő 
kártya

P760A I/O kiegészítő kártya helyszíni cseréhez vagy utólagos 
felszereléshez.

Típus D kiegészítő I/O kártya, 8 digitális bemenet és 4 db 0-1 mA analóg 
bemenet

E kiegészítő I/O kártya, 8 digitális bemenet és 4 db 0-20 mA analóg 
bemenet

H kiegészítő I/O kártya, 8 digitális bemenet és 0 db -1-1 mA analóg 
bemenet

K kiegészítő I/O kártya, 8 digitális bemenet és 4 db 0-20 mA analóg 
kimenet

N kiegészítő I/O kártya, 8 digitális bemenet és 4 db 0-20 mA analóg 
bemenet és 4 db 0-20 mA analóg kimenet

P kiegészítő I/O kártya, 8 digitális bemenet és 4 db 0-1 mA analóg 
bemenet és 4 db -1-1 mA analóg kimenet

Speciális 
rendelés

A Nincs

C Trópusi kivitel

OpenDAC rack, vezérlő, tápfeszültség
70LRCK16-48 OpenDAC rack. 8 OpenLine modult tart és 16 I/O pontot szolgál 

ki. Kommunikációs vezérlőt igényel. 

72-MOD-4000 OpenDAC, OpenDAC RS485 soros modul. Kommunikációs 
vezérlő egy Modbus RTU hálózati használathoz. 2 db 70LRCK16-
48 OpenDAC 

72-ETH-T000 OpenDAC Ethernet hálózati modul egy Modbus/TCP Ethernet 
hálózati használathoz. 2 db OpenDAC racks szolgál ki.

PS-240-15W 85-264 VAC/110-370 VDC 15 Watt tápforrás. Szükséges a 
rack-ek és vezérlők tápellátásához. 

OpenLine digitális I/O modulok
70L-IAC digitális bemenet, 120 VAC

70L-IACA digitális bemenet, 220 VAC

70L-IDC digitális bemenet, 3-32 VDC

70L-IDCB digitális bemenet, gyorskapcsolás 

70L-IDCNP digital input, 15-32 VAC/10-32 VDC

70L-IDC5S szárazkontaktus zárásérzékelő DC bemenet

70L-ISW bemeneti teszt modul

70L-OAC digitális kimenet, 120 VAC

70L-OACL digitális kimenet, 120 VAC induktív terhelések

70L-OACA digitális kimenet, 220 VAC

70L-OACAL digitális kimenet, 220 VAC induktív terhelések

70L-ODC digitális kimenet, 3-60 VDC gyors

70L-ODCA digitális kimenet, 4-200 VDC

70L-ODCB digitális kimenet, gyorskapcsolás

70L-ODC5R digitális kimenet, szárazkontaktus

OpenLine analóg I/O modulok
73L-II020 analóg bemenet, áram, 0-20mA

73L-II420 analóg bemenet, áram, 4-20mA

73L-ITCJ analóg bemenet, hőmérséklet, J-típusú  TC

73L-ITCK analóg bemenet, hőmérséklet, K-típusú TC

73L-ITCT analóg bemenet, hőmérséklet, T-típusú TC

73L-ITR100 analóg bemenet, hőmérséklet, RTD

73L-ITR3100 analóg bemenet, hőmérséklet, háromvezetékes  RTD

73L-ITR4100 analóg bemenet, hőmérséklet, négyvezetékes  RTD

73L-IV1 analóg bemenet, feszültség, 0-1 VDC

73L-IV10 analóg bemenet, feszültség, 0-10 VDC

73L-IV10B analóg bemenet, feszültség, -10…10 VDC

73L-IV100M analóg bemenet, feszültség, 0-100 VDC

73L-IV5 analóg bemenet, feszültség, 0-5 VDC

73L-IV5B analóg bemenet, feszültség, -5…5 VDC

73L-IV50M analóg bemenet, feszültség, 0-50mV

73L-OI020 analóg kimenet, áram, 0-20mA

73L-OI420 analóg kimenet, áram, 4-20mA

73L-OV10 analóg kimenet, feszültség, 0-10 VDC

73L-OV10B analóg kimenet, feszültség, -10…10 VDC

73L-OV5 analóg kimenet, feszültség, 0-5 VDC

73L-OV5B analóg kimenet, feszültség, -5…5 VDC

Kommunikáció
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ION7550 / ION7650 
Beépítés és csatlakozás 

ION7550/ION7650 méretek
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ION7550 / ION7650 TRAN méretek
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Homloklapi kivágás 
ION7550 és ION7650 mérők rendelhetők beépített vagy 
különálló kijelzővel. A beépített kijelzős készülék DIN-sínre 
pattintható és szabványos 192-es kivágási mérettel rendelkezik 
(186mm x 186mm). A különálló kijelző egy kerek kivágáson 
keresztül szerelhető fel (22,5mm) előlapra vagy ajtóra. 
A különálló kijelző egy előlapi modulból és egy ahhoz 
csatlakoztatható DIN-sínre pattintott hátsó modulból áll.

P
E

8
6
0
2
7

Kommunikáció



156

ION7550 / ION7650 
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

Négyvezetékes közvetlen csatlakozás
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A csatlakozás csak reprezentáció. Más típusú csatlakozások is lehetségesek. Nézze meg a termék telepítési útmutatóját a teljes vezetékezéshez és a kommunikáció csatlakozás részleteihez.

Négyvezetékes csatlakozás 4 áramváltóval és 3 feszültségváltóval
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A csatlakozás csak reprezentáció. Más típusú csatlakozások is lehetségesek. Nézze meg a termék telepítési útmutatóját a teljes vezetékezéshez és a kommunikáció csatlakozás részleteihez.

Védelem

(3A)

Védelem

(2A)

Rövidre

zárható

sorkapocs

N L1 L2 L3

L/+ N/-

Tápegység

Olvadóbiztosító az N/- csatlakozáshoz, 

akkor szükséges ha a nullavezető nincs földelve 

I4 

választható}

I11

I12

I21

I22

I32

I42

I31

I41

V1

V2

V3

V4

Csatlakoztassa 

a G kapcsot 

a földeléshez 

AC tápforrás esetén

Vref

I51

I52

Védelem

(3A)

N L1 L2 L3

L/+ N/-

Tápegység

Olvadóbiztosító az N/- csatlakozáshoz, 

akkor szükséges ha a nullavezető nincs földelve 

}

I11

I12

I21

I22

I32

I42

I31

I41

V1

V2

V3

V4

Csatlakoztassa 

a G kapcsot 

a földeléshez 

AC tápforrás esetén

Vref

I51

I52

Védelem

(2A)

Rövidre

zárható

sorkapocs

I4 

választható
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ION7550 / ION7650 
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

Form C digitális kimenetek: mechanikus relék 
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Külső tápforrás

Riasztási lámpa 

NCNO K

Terhelés

ION7550 RTU
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R11 R12 R13 R21

R12

R11 R13

Form C relé

Megjegyzés: mechanikus reléket mindig külső olvadóbiztosítóval érdemes védeni.

Form A digitális kimenetek: szilárdtest relék0 D1 - D4
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+

+_

D3

_

D2

+ _ _ + _ +_

+_

D1

+

DIGITAL OUTPUTS
D3
- +

D2
- +

D4
- +

D1
- +

1.8 Wh

+_

D1

Külső 

relék

Külső tápforrás

30 V DC max

ION7550RTU Form A relé

Megjegyzés: A mechanikus D4 kimenet gyári beállítás szerint impulzusjeleket ad minden 1,8 Wh fogyasztáskor 

20 osztályú mérőkhöz, vagy egyszer minden 0,18Wh fogyasztáskor 2 osztályú mérőkhöz (kalibrációs teszt 

célokra).

Digitális bemenetek: S1 - S8

P
E

8
6
0
3
3

P
E

8
6
0
3
4

Megjegyzés: Külső tápforrás = 130 VDC max

Digitális bemenetek: DI1 - DI8 (opcionális)
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Megjegyzés: Külső tápforrás = 50 VDC max

S8

S7

SCOM

+ _
30 VDC

+

_

+

_

Optikai levá-

lasztó kapcsoló 

Belső gerjesztés

ION7550RTU

_+

S8

S7

SCOM

+ _
30 VDC

+

_

+

_

Optikai levá-

lasztó kapcsoló 

Külső gerjesztés

ION7550RTU

DI8

DI7

DICOM

+ _
30 VDC

+

_

+

_

Optikai levá-

lasztó kapcsoló 

Belső gerjesztés

ION7550RTU

DI8

DI7

+

_

+

_

_+
DICOM

+ _
30 VDC

Optikai levá-

lasztó kapcsoló 

Külső gerjesztés

ION7550RTU
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ION7550 / ION7650 
Beépítés és csatlakozás (folytatás)

Analóg bemenetek: AI1 - AI4 (opcionális)
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AI4 AI3 AI2 AI1

AI3
+ -

ION7550RTU

Termikus 

leválasztó Feszültség 

– áram 

átalakító

Alkalmazási példa: 

hőmérsékletérzékelés

Megjegyzés: Ne csatlakoztassa az I/O kártya analóg bemeneteit ugyanazon /O kártya analóg kimenetihez .

Analóg bemenetek: AO1 - AO4 (opcionális)
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AO3
OUT COM

AO4 A03 A02 AO1

ION7550RTU

Analóg mérő 

Alkalmazási példa: 

analóg mérő 

működtetése DC 

kimeneti árammal

Megjegyzés: Ne csatlakoztassa az I/O kártya analóg bemeneteit ugyanazon /O kártya analóg kimenetihez .

ION7550/ION7650 különálló kijelző (választható)
ION7550 és ION7650 mérők rendelhetők beépített vagy 
különálló kijelzővel. A beépített kijelzős készülék DIN-sínre 
pattintható és szabványos 192-es kivágási mérettel rendelkezik 
(186mm x 186mm). A különálló kijelző egy kerek kivágáson 
keresztül szerelhető fel (22,5mm) előlapra vagy ajtóra. 
A különálló kijelző egy előlapi modulból és egy ahhoz 
csatlakkoztatható DIN-sínre pattintott hátsó modulból áll.
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Szoftver bevezetés és 
összehasonlítás

Környezet Alkalmazási kategória

Szoftver Ipar Épületek Adat-
központok

Infra-
struktúra

Áram-
szolgálta-
tók

Energia-
hatékonyság 
és költségek

Energia 
rendelkezés-
re állás és 
megbízható-
ság

Hálózat-
védelem és 
vezérlés

StruxureWare Power 

Monitoring Expert bbb bbbb b
StruxureWare PowerSCADA 

Expert bb bbbb
A narancssárga négyzetek száma  jelöli a tulajdonság relatív erejét az oszlopban található alkalmazási kategóriában.
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Erőteljes és hatásos megoldás választása
PowerLogic szoftver kínálat lehetővé teszi a számítógépes hozzáférést a teljes 

villamos hálózathoz. Átalakítják az energiához kapcsolható adatokat időszerű 

cselekvéshez köthető információvá, ezzel kínálva megalapozott döntés alapú 

beavatkozás lehetőségét. A különböző kínálati mélység könnyedén biztosítja a 

megfelelő termékek kiválasztását az elérendő célnak, az információ igényének és a 

rendelkezésre álló költségvetésnek függvényében.  

 v StruxureWare Power Monitoring Expert szoftver egy komplett 

energiamenedzsment megoldás, amely lehetővé teszi az energiahatékonyság 

maximalizálását, az energiaköltségek csökkentését és a villamos energia 

minőségéből adódó készülék tönkremenetelek és leállások elkerülését.

 v StruxureWare PowerSCADA Expert szoftver, egy nagy megbízhatóságú és 

nagyteljesítményű energiafelügyeleti és vezérlőszoftver, amellyel nagymértékben 

csökkenthető az áramkimaradások időtartama és növelhető a hatékonyság a teljes 

hálózaton.

Kiterjedt elérés és rugalmasság
PowerLogic szoftverek jelentős részt tesznek ki a teljes Schneider Electric 

energiahatékonysági és megbízhatósági megoldásokból. PowerLogic rendszerek 

képesek folyamatosan növekedni az Ön üzletével, így mindig megfelelő szintű 

energiaintelligenciával és vezérlési képességgel fog rendelkezni az 

energiafogyasztás és költségek csökkentéséhez, a környezeti hatások 

minimalizáláshoz és a biztonságos és mindenkori rendelkezésre állás 

biztosításához. 

Minden szoftver energia adatokat gyűjt különböző forrásokból, beleértve 

PowerLogic vagy harmadik feles mérőket és érzékelőket. Néhány szoftver esetében 

lehetőség van Schneider Electric vagy külső automatizációs rendszerekbe történő 

integrálására és energia adatok betáplálására.

Válassza ki megoldását
A következő rész rövid áttekintést nyújt a felhasználás környezetére és az 

alkalmazási kategóriákra vonatkozóan és bemutatja melyik a legalkalmasabb 

szoftver. A további fejezetek pedig részletesen taglalják a specifikus 

terméktulajdonságokat és kompatibilitásokat. Természetesen a Schneider Electric 

kollégái segítséget nyújtanak a legmegfelelőbb megoldás megtervezésében és 

szoftver kiválasztásában.

PowerLogic StruxureWare Power Monitoring 
Energiamenedzsment szoftver
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PowerLogic SCADA
Energiafelügyeleti és vezérlőszoftver

Felügyeleti szoftverek
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Szoftver bevezetés és 
összehasonlítás (folytatás)

Alkalmazások iparhoz, épületekhez, adatközpontokhoz és infrastruktúrához
Kategória Alkalmazás StruxureWare Power 

Monitoring Expert
StruxureWare 

PowerSCADA Expert

Energiahatékonyság 

és költségek

Energiafelhasználás analízise bb b
Költségallokáció b
Beszerzés optimalizáció b
Csúcsigény csökkentés bbb bb
Teljesítményigény reagálás és csökkentés bbb bb
Teljesítménytényező javítás bbb

Energia 

rendelkezésre állás 

és megbízhatóság

Villamosenergia-elosztási terhelés optimalizáció bbb b
Villamosenergia-minőség elemzés és megfelelőség bbb b
Villamosenergia-elosztás üzembe helyezés, felügyelet 
és probléma elhárítás bbbb bbb
Villamosenergia-elosztás riasztás és események bbb bbb

Hálózatvédelem és 

vezérlés

Villamos energiaelosztás automatizáció és vezérlés bb bbbb
Terhelésmenedzsment és teherledobás b b
Redundancia bbbb
Magas megbízhatóság és időteljesítmény bbbb

A narancssárga négyzetek száma  jelöli a tulajdonság relatív erejét az oszlopban található alkalmazási kategóriában.

Alkalmazások áramszolgáltatóknak
Kategória Alkalmazás StruxureWare 

Power Monitoring 
Expert

StruxureWare 
PowerSCADA 

Expert

Energia 

rendelkezésre állás 

és megbízhatóság

Villamosenergia-minőség elemzés és megfelelőség bbb
Villamosenergia-elosztás üzembe helyezés, felügyelet és probléma 
elhárítás b bbbb
Villamosenergia-elosztás riasztás és események bb bbb

Hálózatvédelem és 

vezérlés

Villamosenergia-elosztás automatizáció és vezérlés b bbbb
Terhelésmenedzsment és teherledobás b bb
Redundancia bbbb

Magas megbízhatóság és időteljesítmény bbbb
A narancssárga négyzetek száma jelöli a tulajdonság relativ erejét az oszlopban található alkalmazási kategóriában.

Felügyeleti szoftverek
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StruxureWare Power 
Monitoring Expert
Funkciók és tulajdonságok
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A StruxureWare Power Monitoring Expert egy műveleti szintű felügyeleti szoftver 
komplett energiamenedzsment megoldása az iparnak, a nagykereskedelmeknek és 
intézmények épületeinek, az adatközpontoknak, az egészségügyi intézményeknek 
és a közműveknek. Mérnöki és menedzsmenti személyzetnek lehetősége van az 
energiához kapcsoló költségek csökkentésére, a kimaradások elkerülésére és 
optimalizálja a berendezések műveleteit. A StruxureWare Power Monitoring Expert 
képes helymeghatározással valós idejű teljesítményeket feltételezni, analizálja az 
energiafelügyeletet és megbízhatóságot és gyors reagálást ad a riasztásokra a 
kritikus helyzetek elkerülése érdekében. A szoftver kapcsolatot teremt az intelligens 
energia és az Ön létesítményével, kampuszával vagy karbantartási területével úgy, 
hogy minden villamos és közműves berendezést egységes felületnek tekinthető.

Tipikus alkalmazások
A StruxureWare Power Monitoring Expert szoftvernek számos alkalmazása van:

 b Figyelemmel kíséri a létesítmény villamos hálózatát és ellenőrzi megbízható működését
 b Javításra szoruló energiával kapcsolatos eseményekre választ ad és gyorsan 

visszaállítja az eredeti állapotot
 b Elemzi és elszigeteli a problémás energiaforrásokat
 b Elemzi az energiafelhasználást, hogy azonosítani tudja a pazarlást és csökkentse a 

költségeket
 b Becsléssel ellenőrzi a közüzemi számlák pontosságát és azonosítja a hibákat
 b Elkülöníti a szervezeti egységek energiaköltségeit az elszámolhatóság és tudatos 

vezetés érdekében
 b Csökkenti a csúcsfogyasztásokat és a teljesítménytényező büntetéseket
 b Meghatározza a meglévő infrastruktúra kapacitás felesleges részét és elkerüli az 

épület túlszabályozását
 b Támogatja a proaktív karbantartást, hogy meghosszabbítsa a berendezések 

élettartamát.
Villamos fogyasztóknál:

 b Javítja a T&D hálózat megbízhatóságát
 b Megerősíti az alállomások automatizálását
 b Maximalizálja a meglévő infrastruktúra kihasználását
 b Ellenőrzi az új energiafelügyeleti szabványok betartását
 b Elemzi és elkülöníti a problémás energiaforrásokat

Skálázható, rugalmas architektúra
 b Növeli több száz vagy ezer mérési ponttal
 b Kihasználja a meglévő vállalati SQL adatbázis szervereit
 b Web-kliens hozzáférés napi műveletek és távoli működtetéshez
 b Tervezői kliens hozzáférés mérnököknek és energia felhasználóknak
 b Integrálja a hagyományos és a 3. féltől származó eszközöket
 b Hozzáad szervereket és klienseket
 b Megtervezi a teljes feldolgozási és ellenőrzési programokat az ION moduláris 

grafikus környezeti konfigurátor segítéségével
 b Kiegyenlíti és optimalizálja a meglévő infrastruktúrát

Funkcionális elemek
 b Biztosítja a kezelő számára egy gazdag környezetben valósidejű mérések megjele-

nítésébe és állapotjelzésébe való betekintést és navigálását; energiagazdálkodási 
minőség és megbízhatóság elemzése; historikus trend; riasztások; és kézi vezérlés

Web-kliensek
 b Hozzáférhető az energiafelügyeleti rendszer bárhonnan a világból az Ön web 

böngészőjének használatával. Mindennapi funkcionalitások, beleértve a rendszer 

állapotát, riasztásokra adott válasz vagy a kezelőfelület megtekintése. Web kliensek 

számára hitelesített hozzáférés közös funkciókhoz:

 b Diagramok – navigáljon hálózati kijelzőkön, hogy ellenőrizni tudja a hálózat 

állapotát és analizálja a trendeket

 b Táblák – könnyű összehasonlítás több eszköz esetén valós időben

 b Jelentések – hozzon létre vagy szerkesszen historikus energiaköltség jelentéseket, 

fogyasztásokat és energiaminőséget

 b Riasztások – könnyen azonosíthatja a riasztások állapotát az Ön rendszerében és 

kivizsgálhatja annak okait

 b Műszerfalak – könnyen megoszthatja az információkat az Ön energiafelügyeleti 

rendszeréről bárkinek

Mérnöki munkaállomások
Kliens szoftver lehetővé teszi a mérnökök és a hozzáértő felhasználók számára az 

adminisztratív és konfigurálási funkciók használatát és valós idejű megjelenítést:

 b Menedzsment felületet – használja ezt az elemet, hogy konfigurálja az Ön 
StruxureWare Power Monitoring hálózatát, beleértve a kommunikációs vonalakat, 
eszközöket és logikai csoportokat

 b Vista – építsen és szerkesszen egyéni grafikus kijelzőt hogy reprezentálja az Ön 
létesítményét. Egy-vonalas diagram, campus térkép, berendezések tervezői nézetei 
és utánzatai elkészíthetőek a Vista grafikus objektumaival és importált grafikus fájlaival

 b Tervezés – használja ezt az interfészt, hogy felprogramozza az ION eszközöket és 
létrehozzon egy rendszer alkalmazást az ION technológiával és virtuális ION 
processzorral

StruxureWare Power Monitoring kezelőfelület (minta)

P
E

8
6
0
9
7

StruxureWare Power Monitoring funkcionális elemei

Felügyeleti szoftverek
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Skálázható, rugalmas architektúra (folytatás)
Adatok beszerzése és kezelése

 b Eszköz támogatási könyvtár

v Mentsen meg százórányi mérnöki munkát tucatnyi Schneider Electric 

teljesítménymérő készülékek, védelmi készülékek és egyéb berendezéseket közül 

„dobozon kívüli” támogatással. Gyárilag tesztelt és támogatott eszköz driver-ek és 

előre konfigurált grafikus kijelző, ami azt jelenti, hogy elkezdheti azonnal az adatok 

megtekintését az Ön hálózatában.

 b Virtuális ION processzor 

v A virtuális ION processzor úgy lehet programozni, hogy különböző 

alkalmazásokat el lehet vele végezni: több eszköz felhalmozása, virtuális mérések, 

költségmegosztás, normalizálás, KPI (teljesítménymutató vizuális jelentése), 

CO2-kibocsátás megbecsülése, magába foglalja az időjárási adatokat, egyéb 

szoftverek elindítása, komplex számítások elvégzése, valamint PC-alapú riasztás és 

naplózás

 b Webhely kiszolgáló

v Folyamatos vagy időzített adatlekérdezés akár több száz távoli készülékről az 

Internet, Ethernet, telefon, soros, vezetéknélküli vagy műholdas kapcsolat 

segítségével

 b SQL ODBC-kompatibilis adatbázis

v SQL Server 2008 R2 (Alapverzió). Naplózza a készülék adatait, rendszer adatait 

és az pontos mérési eseményeket szinkronizálja (+/- 16 ms vagy +/- 1 ms GPS 

használatával) a precíz eseménybélyegzéshez, energiaminőség elemzéshez és 

bevételek számlázása. Ez az adat hozzáférhető az ipari-szabványok adatbázis 

eszközének használatával és hozzáadhat megosztott adatbázisokat és szervereket 

a terhelés kiegyenlítéséhez.

v OPC DA (kliens), OPC DA Server (választható), és PQDIF Exporter (választható)

v Támogatja az adatok importálást/exportálását a vele kompatibilis készülékekkel 

és rendszerekkel

Funkciók
StruxureWare Power Monitoring széleskörű funkció palettát kínál:

 b Adatgyűjtés és integrálása

 b Valósidejű megjelenítése

 b Trend analízis

 b Energiaminőség analízis

 b Riasztások és események

 b Jelentések

 b Irányítópultok

 b Kézi és automatizált vezérlés

 b Szabadalmaztatott ION® technológia

Adatgyűjtés és integrálás
Integrálja a közművek (víz, levegő, gáz, villany, gőz) méréseket. Régiek számára, 

“dobozon kívüli” támogatás tucatnyi készüléknek (Lásd a részleteket Támogatott 

készülékek fejezetben.)

Elérhetővé teszi a valósidejű és az időbélyeges historikus mérési adatokat, fedélzeti 

relék ellenőrzése és digitális kimenetek, és szerver idők szinkronizációja.

Kommunikáció az Internet, Ethernet, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül. 

Harmadik féltől származó mérőműszerek, átalakítók, PLC-k, RTU-k és 

energiaelosztás vagy vizsgáló berendezések interfésze MODBUS vagy OPC-n 

keresztül. Hozzáadja és konfigurálja a közvetlen kommunikációt távoli 

készülékekkel Modbus RTU vagy Modbus TCP protokollon keresztül könnyű az 

eszköz sablonjait használni.

Skálázható felület lehetővé teszi a távoli készülékek és felhasználói kliens 

hozzáadása, ha szükséges növekedés az eredeti befektetéssel. Integrál egyéb 

energiamenedzsment vagy automatizálási rendszereket (pl.: SCADA, BAC, DCS, 

ERP) az ODBC, XML, OPC, email, FTP, CSV, és PQDIF megfelelőjével; integrálja a 

webes szolgáltatásokat XML-n keresztül.

StruxureWare Power 
Monitoring Expert
Funkciók és tulajdonságok (folytatás)

StruxureWare Power Monitoring lehetővé teszi a felhasználók 
számára hogy széleskörű jelentéseket létrehozzanak és testre 
szabjanak, például az idő vagy a műszaki összehasonlítás és 
trendek, épület, folyamat vagy régió alapján

Felügyeleti szoftverek
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StruxureWare Power 
Monitoring Expert
Funkciók és tulajdonságok (folytatás)

Valósidejű megjelenítés
 b Tekintse meg az Ön villamos hálózatának állapotát bármelyik munkaállomásról

 b Nézze meg a numerikus értékeket, állapotjelzőket, műszereket és trendeket, 

mindezt intuitív grafikus navigációval

 b Bővítse ki a „dobozon kívüli” megjelenítést és hozzon létre egyéni grafikus 

diagramokat, hogy megjelenítse az Ön létesítményét, egyvonalas diagramokat, 

campus térképeket, készülék tervezői nézeteket és követő diagramokat készíthet 

beágyazott grafikus objektumokkal és importált grafikus fájlokkal

 b Könnyen összehasonlíthat többfajta készüléket valósidőben táblázatos 

megjelenítésben, az Ön hálózatában

 b Kiválaszthat a könyvtárból előrekészített táblázatokat vagy létrehozhat saját 

maga. Mentse el a kedvencei közé, hogy később könnyen elérhesse őket

Trend analízis
 b Arra irányul minden paraméter hogy felfedje a fogyasztási csúcsokat és az egész 

energiaköltség rendszert nyomon kövesse

 b Ábrázolja az összes mérési paraméter kombinációt

 b Tartalmazza az idősoros vagy szórási diagramokat

 b Azonosítja a veszélyes trendeket és elosztja a terheléseket

 b Optimalizálja a hálózati kapacitást és elkerüli a túlépítést

 b Tekintse meg a műveleti paramétereket és határozza meg mikor van szükség 

karbantartásra

 b Kerülje el a fogyasztási csúcsokat és teljesítménytényező büntetéseit

Energiaminőség analízis
 b StruxureWare Power Monitoring szoftver lehetővé teszi a folyamatos, teljes körű 

megjelenítést és energiaminőség és megbízhatóság feltételeinek adatrögzítését

 b Energiaminőség események automatikus felismerése a PQ  - mérésre képes 

készülékek feltöltődnek automatikusan a rendszerbe. Hullámalak elemzéssel 

határozza meg a forrást és a hiba okát

 b Határozza meg, ha az energiaminőség események a tápláló vagy fogyasztói oldal 

(szükséges hozzá a PowerLogic mérőműszer zavarirány felismerő funkcióval)

 b IEC 61000-4-30-nak és EN50160-nak megfelelő jelentés igazolja az 

energiaminőség a nemzetközi szabványok megfeleltetését és lehetővé teszi, hogy 

Ön könnyen megtekintse újra az energiaminőség mutatókat, mint például 

numerikus ábrák vagy grafikus profilok (szükséges hozzá a PowerLogic 

mérőműszer, ami támogatja az ellenőrzések megjelenítését)

 b Megjeleníti a harmonikus hisztogramokat, páros/páratlan harmonikusakat, 

THD-t, K-tényezőt, csúcsértéket, fazor ábrát és szimmetrikus összetevőket

 b Tartalmazza a hullámalakokat akár több másodperces működés alatt, 

átfedésekkel, ami korrelálható fázis-fázis feszültség, áram közötti kapcsolattal és 

kaszkádolási hibákkal

 b Tartalmaz letöréseket, túllendüléseket, rövid idejű tranzienseket és más zavar 

eseményeket az ipari szabvány feszültség tűréshatár görbéin, beleértve az ITIC-t 

(CBEMA) és SEMI-t

 b Mindenesetre, meg tudja jeleníteni egy hozzárendelt időbélyegzett eseményeket, 

majd kattintson valamelyik eseményre, hogy megnézze a részletesebb információit

Felügyeleti szoftverek
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Riasztások és események
StruxureWare Power Monitoring szoftver lehetővé teszi, hogy fogadjon riasztásokat 

a kiesésekről vagy fenyegető problémákról, amik a készülékek igénybevételéhez, 

hibájához, leállásához vezethet. 

 b Könnyen szűrheti az aktív vagy nem nyugtázott riasztásokat

 b Riasztások nyugtázása bárhonnan a létesítményen belül

 b Komplex feltételek beállítása

 b Naplózza az összes ehhez vonatkozó eseményt diagnózishoz

 b Címkézze és hárítsa el a potenciális problémákat

 b Kulcsemberek riasztáskor 24/7

 b Optimalizálja a karbantartások ütemezését

Jelentés
 b A nagyteljesítményű, intuitív Jelentések modul segítségével a felhasználók 

láthatják a kritikus információkat, hogyan, hol és mikor szükséges

 b Jelentések generálhatóak manuálisan, ütemezve vagy eseményt követve és 

automatikusan megosztható email-en vagy HTML-n

 b Előre konfigurált vagy teljesen testre szabott

 b Támogatja az MS Excel-t és egyéb 3. féltől származó jelentési eszközt

 b Kézi, ütemezett vagy riasztás/esemény beállítás megosztása email-en vagy 

web-en keresztül

 b Jelentések elérhetőek web böngészőn keresztül

 b Támogatja a közműves (víz, levegő, gáz, villany, gőz) méréseket

 b Felhasználói biztonság modell (Megtekintés, Szerkesztés, Létrehozás és Törlés)

 b Jelentések HTML formába generálása

 b Exportálni tudja az adatokat XML, HTML, PDF, XLS és TIFF formátumba

 b Támogatja a távoli jelentések fejlesztését és feltöltését

 b Tartalmazza: 

v Energiaköltség jelentés

v Terhelési profiljelentés

v Energiaminőség jelentés

v Óránkénti használatjelentés

v Több eszköz használatjelentés

v Egy eszköz használatjelentés

v IEC 61000-4-30 és EN501060 megfeleltetési jelentések

v Energia időszak és azon túli összehasonlítás (összehasonlítja a fogyasztásokat 

különböző időszakokban)

v Energiafelhasználás változásjelentés (összehasonlítja az energiaváltozást 

különböző felhasználók esetén)

v Trendjelentés (trend megtöbbszörözi a méréseket egy eszköznél vagy egy 

mérésnél vagy több eszköz idejével

v Táblázatos jelentés (megmutatja a naplózott méréseket és hozzárendeli az időket 

egy nyers táblázat részbe

v Riasztás és Eseményjelentés (esemény / riasztás speciális eszköz alapján 

prioritás szintnek megfelelően)

v 100 milliszekundumos jelentés (megmutatja az energiaminőség 

milliszekundumos adatbélyegét azoknál az eszközöknél, amik naplózzák a PQ 

méréseket.

v Rendszer konfigurációjelentés (egy gyors leltár lekérése az Ön rendszerébe: 

Eszköz, Név, Csoport, Csatlakozás és Eszköz cím))

 b Irányítópultok
 b Hozzon létre egy vonzó irányítópult megjelenítést az Ön energia felügyeleti 

rendszer információinak és ossza meg könnyen az információkat bárkivel az Ön 

létesítményében

 b Tegye az energia felügyeleti információkat láthatóvá és vonzóvá

 b Támogassa az oktatást és a vezetők viselkedését

 b Jelenítse meg mint egy interaktív fülke vállalati intranet-en vagy diavetítéssel egy 

nagy falra felfüggesztett megjelenítővel

 b Cserélje le a nehezen fenntartható otthon fejlesztett portálokat és irányítópultokat

 b Ábrázolja vagy irányítsa a mennyiségeket az Ön energia felügyeleti 

adatbázisában

 b Egyszerű átalakítások másik mértékegységbe (pl.: dollár, kibocsátás, 

normalizáció és stb.)

 b Hasonlítsa össze több időtartományban

 b Mutassa meg a hőmérséklet hatását, kihasználást vagy termelési értékeket 

energiafelhasználásnál

 b Adjon hozzá egy szemet gyönyörködtető hátteret, hogy növelje a megjelenítés 

értékét

 b Felhasználó hitelesítésének konfigurálása és közös hitelesített és nem hitelesített 

módok elérhetőek a képernyőn

StruxureWare Power 
Monitoring Expert
Funkciók és tulajdonságok (folytatás)
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StruxureWare Power 
Monitoring Expert
Funkciók és tulajdonságok (folytatás)
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Kézi-és automatavezérlés
 b Végezze el gyorsan, kézi vezérléssel az „egy kattintás a képernyőn beállító gomb” 

műveleteket és működtesse a távoli megszakítókat, reléket és egyéb 

energia-eloszlási és „vizsgáló berendezés”t

 b Elvégzi a kézi vagy alapérték-vezérelt funkciókat

 b Koordináta ellenőrzése többszörös terhelés, generátorok, relék és stb. esetén

 b Támogatja az energiatakarékossági alkalmazásokat

 b Kezeli az energia-elosztó készülékeket

 b Automatizált alállomások és csökkentett karbantartási idő

Interoperabilitás
 b Integrálja az összes energiamenedzsment és automatizálási rendszert (SCADA, 

BAC, DCS, ERP és stb.)

 b Megosztja az adatokat egy harmadik féltől származó SCADA-val, automatizálási 

és számlázási rendszerrel

 b Betartja az ODBC, OPC ÉS PQDIF szabványokat

Szabadalmaztatott ION technológiával
StruxureWare Power Monitoring szoftver és a különböző PowerLogic ION 

mérőműszer termékek jellemzői egyedülálló ION architektúrával. Ez a moduláris, 

rugalmas architektúra széleskörű választékát nyújtja a funkciók testre szabásának 

egyszerű használattal épületelem megközelítéssel. A technológia egyedülállóan 

foglalkozik a fejlett felügyeleti és ellenőrzési alkalmazásokkal és alkalmazkodik a 

változó igényekhez, elkerülve elavulás lehetőségét.
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Ellenőrzi a terheléseket, generációs és energiaminőségi 
vizsgáló berendezés berendezéseket a vállalaton belül vagy a 
szolgáltatási területen. Optimalizálja a váltást a legújabb állapot 
és az alap adatok betöltése között.

Szoftver elérhető angol, spanyol és kínai nyelven. Egyéb nyelvek is elérhetőek  
- vegye fel a kapcsolatot az Ön Schneider Electric képviselőjével

Rendelési számok
Új rendszerek és 
kiegészítések

IE7SPNCZZSPEZZ StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 elsődleges 

szerver (alapszoftver + DVD + mérnök licensz)

IE7DENCZZNPEZZ Belépő szintű készülék licensz PME 7.2 rendszerhez

IE7DMNCZZNPEZZ Közepes szintű készülék licensz PME 7.2 rendszerhez

IE7DSNCZZNPEZZ Magas szintű készülék licensz PME 7.2 rendszerhez

IE7DZNCZZSPEZZ Korlátlan készülék licensz PME 7.2 rendszerhez

IE7SONCZZSPEZZ OPC DA Szerver PME 7.2 rendszerhez

IE7SSNCZZSPEZZ Másodlagos szerver PME 7.2 rendszerhez

IE7SQLCZSNPEZZ Microsoft SQL Server 2012 Standard adatbázis

IE7CENCZZNPEZZ Mérnöki licensz PME 7.2 rendszerhez 

(tartalmaz egy webes hozzáférést is)

IE7CWNCZZNPEZZ Web kliens PME 7.2 rendszerhez, felhasználónként egy

IE7CZNCZZSPEZZ Korlátlan mérnök és web kliens engedély PME 7.2 rendszerhez

Frissítések a 
korábbi 
verziókhoz

IE7SPUCZZSPEZZ StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2 elsődleges 

szerver frissítés (mérnöki licensz egyaránt)

IE7DEUCZZNPEZZ Belépő szintű készülék licensz frissítés PME 7.2-re

IE7DMUCZZNPEZZ Közepes szintű készülék licensz frissítés PME 7.2-re

IE7DSUCZZNPEZZ Magas szintű készülék licensz frissítés PME 7.2-re

IE7DZUCZZSPEZZ Korlátlan készülék licensz frissítés PME 7.2-re

IE7SSUCZZSPEZZ Másodlagos szerver frissítés PME 7.2-re

IE7CEUCZZNPEZZ Mérnöki licensz frissítés PME 7.2 rendszerhez

IE7CWUCZZNPEZZ Web kliens frissítés PME 7.2-re

IE7CZUCZZSPEZZ Korlátlan mérnök és web kliens engedély frissítés 

PME 7.2-re

(1) Egy megfelelő eszköz licensz (DL-S, DL-M, DL-E) ahhoz, hogy hozzáadja az Ön 
Menedzsment Kezelőjéhez. A minimális rendelési értéket lehet alkalmazni.
(2) Minden rendszert használónak rendelkeznie kell egy adott kliens engedéllyel. Tervező 
ügyfeleknek szükséges az Access Management Console, Vista, vagy a Tervező. Ez magában 
foglalja a távoli hozzáférést Terminal Services-t vagy más módszereket. Web kliens licenszre 
szükség van a webes alkalmazásokhoz. Lépjen kapcsolatba a helyi értékesítési képviselettel 
további információkért.
(3) Korlátlan kliens licencek közé tartozik a Tervezői ügyfelek és webes kliensek. Rendszerek által 
közzétett nyilvános kijelzők (kivéve egy felhasználós fülkék) vagy Internet hoszt alkalmazása 
esetén szükséges a korlátlan kliens. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a teljesítménykorlátozást 
telepítésnél hatással lehet a párhuzamosan használók számára.
(4) Frissítés rendelési számok PowerLogic ION Enterprise 5.6 és újabb és PowerLogic SMS 
v4.x-re vonatkozóan. Technikai fejlesztések a korábbi verzióknál is lehetséges - vegye fel a 
kapcsolatot értékesítési képviselettel.
* Kérjük, forduljon a Schneider Electric értékesítési képviselője a teljes ár és rendelési számok 
információiért

Felügyeleti szoftverek
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StruxureWare Power Monitoring 
7.0 (PowerLogic ION Enterprise™)
Funkciók és tulajdonságoks (folytatás)

Jellemzők Alap Választható
Irányítópult b -
Táblázat b -
Riasztások b -
Diagramok b -
Jelentések b -
EGX300 naplózási fájl importáló b -
SQL Server 2008 R2 Standard Ed. - b

OPC kliens b -
OPC szerver - b

Minimális rendszerkövetelmények
Kérjük, forduljon a helyi Schneider Electric képviselőjéhez a teljes rendszer követelményeiért 
és a StruxureWare Power Monitoring Expert üzembe helyezés információiért. 

*Megjegyzés: Az SQL Server 2008 R2 Standard Edition telepítésére szükség van amennyiben 
10GB fölötti adatbázist kíván kezelni, a szoftver tartalmaz egy alap SQL adatbázist, mely 
ajánlottan 50 mérőkészülék használatáig megfelel méretileg. Megvásárolható a Schneider 
Electric-től vagy egyéb forrásokból.

Támogatott eszközök

PowerLogic fogyasztás-és teljesítménymérők:
ION8800 Series
ION8650 Series
ION8600 Series
ION7650/7550
ION7550RTU
ION6200
PM5000
PM1200
PM800 teljesítménymérő sorozat (PM810, PM820, PM850, PM870)
PM700 teljesítménymérő sorozat (PM710, PM750)
PM3200
DM6200
DM6300
EM1200
EM5600
iEM3000 Series (iEM3150,
iEM3155, iEM3250, iEM3255)

PowerLogic áramkör monitorok:
CM2000 Series (CM2050, CM2150, CM2250, CM2350, CM2450)
CM3000 Series (CM3250, CM3350)
CM4000 Series (CM4150, CM4250, CM4000T

PowerLogic áramköri teljesítménymérők:
BCPM (A, B, C modellek)
Megszakító kioldási egység
Micrologic A, E, P és H eszközök
Micrologic Compact NSX Type A és Type E

Védelmi relék
Sepam sorozat 10, 20, 40, 48, 80

Szigetelési monitorok
Vigilohm IM20

Teljesítménymérők és fogyasztásmérők:
ION8500/8400/8300
ION7700
ION7600/7500
ION7550RTU
ION7300 Series (ION7300, ION7330, ION7350)
ACM3720, ACM3710, ACM3300

PLCs for közműves alkalmazásokhoz
Modicon Momentum M1 - TR (A8, D10, D16)
Twido Modular PLC (D12,D28, D44)
Acti9 Smartlink 

“Limitált kiadás” (LE) illesztő programok letölthetőek a weboldalról
Modbus-kompatibilis készülékek
Egyéb eszközök OPC-n keresztül

Felügyeleti szoftverek
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Funkciók és műszaki paraméterek 
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StruxureWare PowerSCADA Expert egy megbízható, rugalmas és nagy 

teljesítményű felügyeleti és vezérlőszoftver megoldás az áramkimaradások 

csökkentéséhez és az energiahatékonyság növeléséhez. Úgy alkották meg, hogy 

alkalmas legyen a legkisebbtől a legmagasabb igényekkel rendelkező vállalatok 

igényeinek kielégítésére, miközben folyamatosan nagy megbízhatóságot és 

teljesítményt nyújt. Könnyen használható konfigurációs eszköztárral és erőteljes 

tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a gyorsabb fejlesztést és 

beüzemelést, bármilyen méretű alkalmazásról legyen szó. 

Objektum orientált, standard grafikai és szimbólum felépítése a felhasználó számára 

interaktív és felhasználóbarát felületet biztosít. Intuitív parancsokon és vezérlő 

utasításokon keresztül növelhető az operátor hatékonysága. StruxureWare 

PowerSCADA Expert szoftver segítségével nagy megbízhatósággal és 

teljesítménnyel, valamint adatintegritással vezérelhető az Ön rendszere, az olyan 

fejlett architektúrák használatán keresztül, mint a forró/meleg redundáns I/O 

készülék konfiguráció, öngyógyító gyűrű kommunikációk, valamint elsődleges és 

készenléti szerver konfigurációk. Átfogó felhasználóalapú biztonság eleme minden 

felületnek, amelynek eredménye a biztonságos vezérlőrendszer.

Tipikus alkalmazások
StruxureWare PowerSCADA Expert szoftver számos alkalmazási lehetőséggel 

rendelkezik:

 b Hálózati védelem és megbízhatóság

 b Elosztói hálózat biztonságos és megbízható működtetése

 b Villamos szolgáltatás folyamatos energiaellátásának fejlesztése

 b Berendezés felügyelet és vezérlés 

 b Energiaelérhetőség és megbízhatóság

 b A berendezések megbízható működtetésének ellenőrzése

 b Megelőző karbantartás támogatása a berendezések élettartamának 

meghosszabbítása érdekében.

Rendszer architektúra
Ember-gép felület (HMI)
StruxureWare PowerSCADA Expert biztonságos, operátor dedikált, több-

felhasználós adat és vezérlés hozzáférést biztosít a helyi szerver felületen keresztül, 

teljes kliens kontrollon és webkliensen keresztül.

Főbb komponensek

 b SCADA szoftver

 v Driverek, adatkönyvtárak és kommunikációs eszközök.

 v Használja ezeket komponenseket a SCADA hálózata konfigurálásához, beleértve 

a kommunikációs útvonalakat, készülék és helyi csoportokat.

 b Kommunikációs hardver

 v Átjárók, PLC-k, RTU-k, kapcsolók, stb.

 v Redundáns, öngyógyító gyűrű, dupla-gyűrű technológia

 b Tervezési referencia ismertető

 v Architektúrák tervezése megfelelő időzítés, és megbízhatóság eléréséhez

 b Schneider szolgáltatások

 v Megelőző asszisztencia a létesítmény karbantartó személyzetnek az érzékeny 

villamos elosztói rendszer karbantartási műveleteihez.

Adatgyűjtés és menedzsment 
 v Redundáns I/O server

 v Forró/meleg készenlét: adatgyűjtés sohasem áll le még szerverhiba esetén sem.

 v Elosztott, többszörös szerver architektúra

 v I/O szerverek, megfelelő konfigurációs eszközökkel

 v IEC61850 kompatibilis adatbázisok

 v Elosztott alállomási automatizációs rendszerek és harmadikfeles készülékek 

adatai átadásának felcserélhetőségére tervezve. 

 v Adat import/export támogatása a kompatibilis készülékek és rendszerek között.

PowerLogic™ SCADA 7.1.
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ECS Engineer workstation

EGX 400

PLC
PLC Islanding

PLC
Clock

EGX 400

Remote I/O
rack

EGX 400

Master clock

Ethernet optical ring

Optical converter

Optical converter

Compatible devices

Compatible devices

Compatible devices

Optical converters

ECS Operator workstation

Redundant ECS server

ION SCADA szoftver funkcionális komponensei.
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Kapcsolódás kapcsolókhoz, IED-khez, RTU-khoz, vezérlő és 
felügyeleti készülékekhez. Értékek kivonása dinamikus 
teljesítmény és energia kiolvasásokhoz. .

Funkciók
StruxureWare PowerSCADA Expert számos funkciót nyújt:

 b Adatgyűjtés és integráció.

 b Riasztások és események 1 milliszekundumos időbélyeg szolgáltatással.

 b Villamos elosztóhálózat vezérlése.

 b Valósidejű felügyelet.

 b Analízis.

Adatgyűjtés és integráció
A villamos elosztó hálózati készülékek integrálása PLC-kel, RTU-kal, kontrollerekkel 

és más intelligens energia berendezésekkel. Beépített, készre programozott 

támogatás minden SEPAM sorozathoz 20, 40, 80, és SEPAM 2000 (S36 - Service 

Release 2 szükséges), Micrologic 5.0P és 6.0P, Micrologic A, Micrologic A FW v2, 

PowerLogic CM4000 sorozat, PM800 sorozat, PM710, PM750, ION7650 (csak 

Modbus) és BCPM/BCM42. Lehetővé teszi a mérőkészülékek adataihoz, a védelmi 

relék vezérléséhez és digitális kimenetekhez és távoli konfigurációkhoz való 

hozzáférést. Interfész PLC-khez, RTU-khoz és teljesítmény elosztó rendszerekhez. 

Készülékek gyors hozzáadása és konfigurálása a könnyen felhasználható Profil 

Varázsló (Profile Wizard) és Profil Szerkesztő (Profile Editor) segítségével. 

Skálázható platform biztosít lehetőséget a távoli készülékek és felhasználó kliensek 

szükség szerinti hozzáadásához. Más energiamenedzsment vagy automatizációs 

rendszerek integrálása Modbus TCP/IP protokollon keresztül.
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Minden riasztási kondíció megtekinthető egy szempillantás 
alatt. 

Riasztások és események 
StruxureWare PowerSCADA Expert szoftver lehetővé teszi Önnek, hogy értesítést 

kapjon a kimaradásokról vagy közeledő problémákról, amelyek berendezések 

meghibásodásához vagy leállásához vezethetnek. Riasztásokat konfigurálhat, 

amelyeket események, teljesítmény küszöbértékek vagy berendezés kondíciók 

vezérlenek. A szoftver komplett információkat naplóz 1 milliszekundumos 

időbélyeggel minden eseményről, beleértve a kapcsolódó kondíciókat. 

 b Könnyedén különbséget tesz kritikus riasztási szintek között. 

 b Nagysebességű riasztás válasz. Rögzít és naplóz minden egyes riasztást és 

eseményt. 

 b Bármely riasztás szerinti rendezés, szűrés és nyomtatás. Specifikus riasztások 

felbukkanásának konfigurálása, amelynek hatására egy ikon szimbólumot, színt 

vagy villogást vált. 

 b A legutolsó öt riasztás megtekintése minden oldalról, annak minden részletes 

információjával könnyen értelmezhető formátumban. 

 b Eseménynaplózás minden PC alapú és alaplapi mező eseményhez és 

riasztáshoz. 

 b Könnyen konfigurálható a bejelentésen alapuló riasztási típus.

Szabványok által támogatott
 b IEC61850

 b DNP3
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Villamos elosztóhálózat vezérlése 
Gyors kézi vezérlést biztosít a képernyőn lévő indító gombokra kattintással, és a 

távoli megszakítók, védelmi relék és más villamoselosztó-hálózati berendezések 

kapcsolásával. 

Terhelések, generátorok és villamosenergia-minőség javító 
készülékek vezérlése a teljes vállalaton vagy szolgáltatási 
területen keresztül. A kapcsolások optimalizálása a legfrissebb 
állapotok és alapterhelési adatok alapján.

Felügyeleti szoftverek
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Hozzáférés a villamos rendszer információihoz, vagy kapcsolódó 
valósidejű adataihoz bármely részleg vagy épület esetén a 
számítógép asztaláról.

Valósidejű megfigyelés
Jelenítse meg a villamos hálózata minden pontját. Biztonságos megjelenítés a 

valósidejű teljesítmény és energiamenedzsmentről, hisztorikus trendekről és 

adatnaplókról, riasztási kondíciókról, berendezés állapotokról (be/ki, 

hőmérséklet, nyomás stb.), vezérlő indításokról és analízis eszközökről. 

 b Egyvonalas rajzok a készülékek, objektumok és elosztási pontok valósidejű 

megfigyelése és vezérlése mellett. A klikkelés az elosztási pontokra típusú 

navigáció a részletek mélyebb megjelenítésére szolgál. 

 b Animált és interaktív IEC- és ANSI-szabvány szimbólumok és sablonok, 

amelyek vegyítik a vezérlés és megjelenítés funkciókat.

 b Egyszerűen konfigurált dinamikus színezés jeleníti meg az előre beállított vagy 

a felhasználó által testre szabott feszültségszinteket. 

 b Valós színek, könnyen használható ember-gép felület (HMI) biztosít az operátor 

számára intuitív és összefüggő képernyőket. 
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Analízis
Trend és analízis bármely megmért paraméter alapján, amely segítségével az 

operátor felismerhet olyan sémákat, amelyek zavarokhoz vezethetnek. 

Milliszekundumos pontosságú hisztorikus riasztás és trend megjelenítés teszi 

lehetővé az események sorrendjének megállapítását vagy az okok analízisét. 

Trend és riasztás adatok összeállítása a kifinomult zavarmegjelenítés és elemzés 

érdekében. Felhasználó által definiált színkódok és felületek világosan kiemelnek 

adatsorozatokat, időtartományokat, küszöbértékeket és határokat. Hullámformák 

megjelenítése ActiveX eszközön keresztül. Trendek rögzítése, mentése és 

archiválása.

Berendezések használatának optimalizálása a kapacitás 
maximalizálásával vagy a terhelések egyenlő elosztásával. A 
kritikus trendek, drága folyamatok vagy energiaveszteségek 
csökkentése.
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Használja a Profil Szerkesztő (Profile Editor) és Profil Varázsló 
(Profile Wizard) modulokat, hogy megtervezhesse és 
konfigurálhassa a hálózatát. Szabja testre a készülékei profilját az 
Ön projektjének megfelelően!

Konfigurációs eszközök
StruxureWare PowerSCADA Expert tartalmaz konfigurációs eszközöket, 

amelyekkel különösen gyorsan és egyszerűen állítható fel a rendszer.

 b  A projektek felállítása és a hálózat konfigurálása is gyors és egyszerű.

 b Profil Szerkesztő (Profile Editor) szabványos készüléktípusokat és azok 

együttműködő profilját nyújtja és lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy 

egyszerűen testre szabják a profilokat a projekteknek megfelelően.

 v Standardizált címkék készülékprofilonként (konfigurálható), XML fájl.

 v Készüléktípusok, címkék és profilok készítése, hozzáadása és szerkesztése.

 b Profil Varázsló (Profile Wizard) standard felület nyújt a gyors SCADA 

adatbázis készítéshez:

 v Készülékek létrehozása objektum alapokon.

 v Címkék, trendek, riasztások és események készítése, amikor készülékeket 

adunk a rendszerhez.

 v Kötegek szerkesztése az automatizációs felület támogatása mellett.

Felügyeleti szoftverek
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PowerLogic SCADA

PLCs Compatible devices

Device Profile Editor

Add/configure
single device

Add/configure
multiple devices

Device Wizard

Generators

Database

DriversAutomation interface
(Spreadsheet)

PowerLogic SCADA fájlok és adatátadás konfigurációs 

lépések.

Minimális rendszerkövetelmények
Kérjük vegye fel a kapcsolatot a Schneider Electric üzletkötőjével a teljes rendszer-

követelményekkel és üzembehelyezési információkkal kapcsolatban. Gyári 

beállítások mellett a következőek a minimum követelmények:

 b Standard számítógépen vagy szerveren fut és a kövektező rendszereket 

támogatja:

 v Windows 2003 Server (32-bit)

 v Windows XP Professional (32-bit)

 v Windows Vista Business

 v Windows XP SP3 (32-bit)

 v Windows 2003 Server SP2 (32-bit)

 v Windows Vista SP2 (32- és 64-bit)

 v Windows Server 2008 SP2 (32- és 64-bit)

 v Windows 7 (32- és 64-bit)
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Támogatott készülékek

PowerLogic villamos hálózatvédelmek::

 b Sepam sorozat  20, 40, 80, SEPAM 2000 (S36 - Service Release 2 szükséges)

PowerLogic mérők:

 b PM800 sorozat

 b PM710, PM750

 b CM4000 sorozat

 b ION 7650 (csak Modbussal)

Megszakítók kioldóegységei

 b Micrologic 5.0P

 b Micrologic 6.0P

 b Micrologic A, és Micrologic A FW v2

 b Micrologic H

PowerLogic áramköri leágazások tömeges mérése

 b BCPM

 b BCM42

Hazai eszköz protokoll támogatása

 b IEC 61850 Edition 1 (Új)

 b DNP3

 b ModBus TCP/IP

 b RS485

 b SNMP

Választható támogatás

 b IEC 80750-5-104

 b BCM42

Adathozzáférés (Más protokollok támogatása)

 b OPC DA 1-es és 2-es verziójú kliensszerver

 b ODBC

Egyéb:

 b Bármely PLC vagy más készülék Modbus protokollon keresztül

Felügyeleti szoftverek
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Rendelési számok  
Leírás
Szoftver és egy (1) kulcs a dobozban 

PowerLogic SCADA doboz DVD-vel és USB kulccsal PLS109922

PowerLogic SCADA doboz DVD-vel és párhuzamos kulccsal PLS109912

PowerLogic SCADA további USB kulcs  PLS109921

PowerLogic SCADA további párhuzamos kulcs PLS109911

Szerverlicenszek (tartalmaz szervervezérlő klienset)

Szerverlicensz

75 PLS101110

150 PLS101111

500 PLS101112

1500 PLS101113

5000 PLS101114

15000 PLS101115

Korlátlan PLS101199

Vezérlőkliens-licensz

Vezérlőkliens-licensz

75 PLS102010

150 PLS102011

500 PLS102012

1500 PLS102013

5000 PLS102014

15000 PLS102015

Korlátlan PLS102099

Redundáns (lebegő licensz) PLS102088

Webvezérlő-kliens licenszek

Webvezérlő-kliens licensz

75 PLS102210

150 PLS102211

500 PLS102212

1500 PLS102213

5000 PLS102214

15000 PLS102215

Korlátlan PLS102299

Redundáns (lebegő licensz) PLS102288

Csak megjelenítés Licenszek

Csak Megjelenítés Licensz
Független pontok PLS103099

Redundáns (lebegő licensz) PLS103088

Csak webmegjelenítés Licencek

Csak Web Megjelenítés licensz
Független pontok PLS103299

Redundáns (lebegő licensz) PLS103288

Pont kiterjesztések

Szerverlicensz pontkiterjesztés 

75 - 150 PLS101110-11

150 - 500 PLS101111-12

500 - 1500 PLS101112-13

1500 - 5000 PLS101113-14

5000 - 15000 PLS101114-15

15000 - korlátlan PLS101115-99

Vezérléslicensz pontkiterjesztés

75 - 150 PLS102010-11

150 - 500 PLS102011-12

500 - 1500 PLS102012-13

1500 - 5000 PLS102013-14

5000 - 15000 PLS102014-15

15000 - korlátlan PLS102015-99

Webvezérlés-licensz pontkiterjesztés

75 - 150 PLS102210-11

150 - 500 PLS102211-12

500 - 1500 PLS102212-13

1500 - 5000 PLS102213-14

5000 - 15000 PLS102214-15

15000 - korlátlan PLS102215-99

Felügyeleti szoftverek
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Rendelési számok  
Leírás
Kulcs újraprogramozás

Újraprogramozási díj1 PLS109401

Műszaki támogatás2

Ezüst 1 éves támogatás, első év, kötelező PLS109102

Ezüst 1 éves támogatás, megújítás PLS109122

Arany 1 éves támogatás, első év PLS109103

Arany 1 éves támogatás, megújítás PLS109101

Szervíz szintek

Szint Szervízleírás

Ezüst
Nincs hozzáférés az új verzióhoz;
Műszaki támogatás munkaidőben;
Hot Fix

Arany
12 hónapig hozzáférhet az új verzióhoz;
Műszaki támogatás munkaidőben;
Hot Fix

1: Újraprogramozási díj akkor szükséges, amikor bármilyen kulcsfontosságú módosítást 
eszközölünk: új licenc hozzáadása vagy Pont Kiterjesztés

2: Első éves műszaki támogatást nem tartalmazza a licenc. Az első éves műszaki támogatás 
kötelező.
Előfizetői szint nem érhető el az első évben, a minimum szint az Ezüst vagy annál magasabb 
szint. Támogatás visszaállítás maximum 3 évre visszamenőlegesen vonatkozik.

Felügyeleti szoftverek
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e-mail: hu-vevoszolgalat@schneider-electric.com
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