VIP ENERGY ALM 485
PANELOWY ANALIZATOR MOCY I ENERGII
VIP ENERGY jest panelowym przyrz¹dem w obudowie modu³owej o
szerokoœci 9 modu³ów.
Cechy charakterystyczne urz¹dzenia:
- pomiar wielkoœci true RMS (T.R.M.S)
- mo¿liwoœæ wyœwietlania 43 pomiarów elektrycznych
- praca w uk³adach jedno-, dwu- oraz trójfazowych (gwiazda i trójk¹t)
- wysoka dok³adnoœæ pomiarów (b³¹d dla pomiarów napiêcia, pr¹du
i mocy poni¿ej 1%)
- wyœwietlacz LCD
- pomiary energii pobranej i oddanej
- elastyczne menu pozwalaj¹ce na szerok¹ konfiguracjê urz¹dzenia
- port szeregowy RS-485 obs³uguj¹cy protokó³ Modbus ASCII
- wyjœcia przekaŸnikowe pracuj¹ce w trybie alarmów, impulsowych
lub zdalnego sterowania
Przyrz¹d umo¿liwia bezpoœrednie pomiary do wartoœci pr¹du 5A oraz napiêcia 550V. Poœrednio, z zastosowaniem
przek³adników pr¹dowych i napiêciowych, mo¿liwe s¹ pomiary do wartoœci 999999 A oraz 999999 V.
Urz¹dzenie mierzy i pokazuje takie parametry jak: napiêcia, pr¹dy, moce czynne, wspó³czynniki mocy, moce bierne, moce
pozorne, czêstotliwoœæ, energiê czynn¹ pobran¹ i oddan¹, energiê biern¹ pojemnoœciow¹ i indukcyjn¹, wartoœæ szczytowa
œredniej mocy czynnej i pozornej, wartoœæ œredni¹ mocy czynnej, pozornej i biernej, wspó³czynnik szczytu dla pr¹dów, data,
czas i tym samym mo¿e zast¹piæ 43 urz¹dzenia analogowe zainstalowane w obiekcie.
Przyrz¹d wyposa¿ony jest w dwa wyjœcia przekaŸnikowe, które mog¹ pracowaæ w trzech trybach:
Tyrb alarmów - funkcja alarmu dla ka¿dego z wyjœæ mo¿e byæ po³¹czona z dwoma mierzonymi wartoœciami.Zadzia³anie
styków przekaŸników przy pracy w trybie alarmu mo¿e byæ zdefiniowane na bazie przekroczenia maksymalnej lub minimalnej
wartoœci mierzonego parametru, z mo¿liwoœci¹ zdefiniowania histerezy oraz opóŸnienia zadzia³ania. Wszystkie parametry
moga byæ zdefiniowane przy u¿yciu klawiatury urz¹dzenia.
Tryb impulsowy - w przypadku pracy przekaŸników w trybie impulsowym, przekaŸniki generuj¹ impulsy proporcjonalne do
przypisanej wartoœci mierzonej. Równiez w tym trybie parametry pracy wyjœæ przekaŸnikowych s¹ ustawiane za
poœrednictwem klawiatury urz¹dzenia.
Tryb sterowania - tryb pracy przekaŸników jako wyjœæ steruj¹cych jest kontrolowany przez zewnêtrzne urz¹dzenie
(sterownik PLC, PC itp.) za poœrednictwem ³¹cza szeregowego RS-485. Funkcja ta jest szczególnie wygodna przy uk³adach
monitoruj¹cych obci¹¿enie.
Mierzone parametry:

Dane techniczne
Wymiary zewnêtrzne (mm): 158,5 x 73 x 90 (9 modu³ów DIN)
Zasilanie: 230VAC lub 115VAC ± 10%, 50 Hz
Pobór mocy: max. 8 VA
Wejœcia napiêciowe: VL1, VL2, VL3, N max. 550 VAC napiêcia fazowego (20 - 600Hz)
Przeci¹¿alnoœæ wejœæ napiêciowych: impuls 2000Vrms (60sek.)850 VAC napiêcia fazowego
Wejœcia pr¹dowe: AL1, AL2, AL3, 5A
Przeci¹¿alnoœæ wejœæ pr¹dowych: 100A pr¹du jednosekundowego
Iloœæ zakresów: 2 napiêciowe, 3 pr¹dowe
Czu³oœæ: wejœcia napiêciowe - 111 mV, pr¹dowe - 0,2 mA
Dok³adnoœæ: <0,5% dla napiêcia i pr¹du, <1,0% dla mocy (zgodnie z EN 62053-21)
Uk³ady pracy: uk³ad jednofazowy, dwufazowy, trójfazowy (gwiazda lub trójk¹t)
Waga: 1,0 kg
Klasa ochronnoœci: przyrz¹d - IP-20, panel czo³owy - IP-40
Zakres temperatur pracy: -10°C - +60°C
Zakres wilgotnoœci w warunkach pracy: 20% - 80%
Kondensacja pary wodnej: nie dozwolona

