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jest modu³owym, wielofunkcyjnym przyrz¹dem pomiarowym, idealnym do
pomiaru i wyœwietlania g³ównych parametrów zasilania.

Na oœmiocyfrowym wyœwietlaczu LCD przyrz¹d pokazuje siedem g³ównych wartoœci
T.R.M.S zmierzonych w monitorowanym uk³adzie.

Przy wykorzystaniu portu szeregowego RS-485 istnieje mo¿liwoœæ pomiaru ponad
czterdziestu parametrów, których wartoœci s¹ przekazywane przy wykorzystaniu
standardowych protoko³ów transmisji takich jak Modbus BCD, IEEE orazASCII.

jest wyposa¿ony w dwa wyjœcia stykowe, które mog¹ zostaæ skonfigurowane
przez u¿ytkownika jako wyjœcia sygnalizacji alarmów, wyjœcia impulsowe lub zdalnie
sterowane wyjœcia steruj¹ce.

mo¿e byæ wykorzystywany w uk³adach jednofazowych lub niezrównowa¿onych
trójfazowych (w uk³adzie gwiazdy lub trójk¹ta). Pod³¹czenie napiêciowych i  pr¹dowych
sygna³ów mierzonych odbywa siê za poœrednictwem listew zaciskowych
przystosowanych do przewodów o maksymalnym przekroju 4 mm .
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Zastosowanie przyrz¹dów pozwala na wyeliminowanie wielu panelowych przyrz¹dów analogowych, co pozwala na
zaoszczêdzenie przestrzeni, uproszczenie uk³adu po³¹czeñ oraz zmniejszenie kosztów ponoszonych na konstrukcjê uk³adu.

Wszystkie parametry przyrz¹du mog¹ byæ skonfigurowane przez u¿ytkownika ju¿ po zainstalowaniu urz¹dzenia.
Wszystkie nastawy oraz mo¿liwoœæ skasowania liczników urz¹dzenia moga byæ zabezpieczone has³em.

Przyrz¹d jest wyposa¿ony w z³¹cze szeregowe RS-485 obs³uguj¹ce ró¿ne standardy
transmisji, takie jak: Modbus RTU (BCD i IEEE), a tak¿e ModbusASCII.

Wyjœcia przekaŸnikowe urz¹dzenia mog¹ byæ skonfigurowane do pracy jako wyjœcia
alarmowe, wyjœcia impulsowe lub zdalnie sterowane (przez port RS-485) wyjœcia steruj¹ce.
Funkcja alarmu mo¿e byæ po³¹czona z kilkoma 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.

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 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.

70 x 58 x 90 (4 modu³y DIN)
sieciowe 230 VAC lub 115 VAC ± 10%, 35 - 400 Hz

max 2VA
LCD, 128 segmentów, 8 cyfr

VL1, VL2, VL3, N, max 264 VAC napiêcia fazowego, 450VAC napiêcia miêdzyfazowego
2 MOhm

max 600 VAC nap. fazowego

SIRIO

Wyjœcia
- £¹cze szeregowe RS-485

- Wyjœcia przekaŸnikowe

Dane techniczne

Wymiary zewnêtrzne (mm):
Zasilanie:
Pobór mocy:
Wyœwietlacz:
Wejœcia napiêciowe:
Impedancja wejœæ napiêciowych:
Przeci¹¿alnoœæ wejœæ napiêciowych:
Wejœcia pr¹dowe:
Przeci¹¿alnoœæ wejœæ pr¹dowych:
Iloœæ zakresów:
Pomiary:
Dok³adnoœæ:
Uk³ady pracy:
Wyjœcia przekaŸnikowe:
Waga:
Klasa ochronnoœci:
Zakres temperatur pracy:
Zakres wilgotnoœci w warunkach pracy:
Kondensacja pary wodnej:

AL1,AL2,AL3, pobór max 1VA, wymagane 3 zewnêtrzne przek³adniki pr¹dowe /5A
7Apr¹du ci¹g³ego, 15Apr¹du jednosekundowego

1 napiêciowy, 2 pr¹dowe
T.R.M.S. (true root mean square) do 25 harmonicznej przy 50Hz

<1% dla pomiaru napiêcia i pr¹du, <2% dla pomiaru mocy (EN 62053-21)
uk³ad jednofazowy, trójfazowy gwiazda lub trójk¹t, dwufazowy

1 styk elektroniczny 120mA/100VAC + 1 styk elektromechaniczny 1A/250VAC
0,3 kg

przyrz¹d - IP-20, panel czo³owy - IP-40
-10°C - +60°C

20% - 80%
nie dozwolona

Wielkoœci mierzone:

gdzie:
- avg - wart. œrednia
- peak - wart. szczytowa


