
ED39 din 485
PANELOWY MIERNIK MOCY I ENERGII

ED39din 485 jest wielofunkcyjnym, przyrz¹dem pomiarowym
o  rozmiarze 9 modu³ów DIN, idealnym do wykonywania
i  wyœwietlania pomiarów mocy oraz energii elektrycznej.
Przyrz¹d mierzy pobór energii w maksymalnie czterech okresach
taryfowych wybieranych przez dwa zewnêtrzne wejœcia cyfrowe.
Wejœcia te mog¹ byæ tak¿e u¿ywane jako wielofunkcyjne liczniki
impulsów dla przeliczania impulsów z wielu rodzajów mierników
np: gazu, wody itp. Wszystkie dane pomiarowe mog¹ byæ
czytane przez interfejs RS485.
Du¿y, czytelny wyœwietlacz LED’owy umo¿liwia odczyt wyników
w dowolnych warunkach oœwietlenia.
Przyrz¹d samodzielnie wyœwietla do 25 parametrów (patrz
tabela) i mo¿e pracowaæ w systemach jedno, dwu i trójfazowych,

.
Pomiar pr¹du odbywa siê przy pomocy zewnêtrznych
przek³adników pr¹dowych, zapewniaj¹cych separacjê
galwaniczn¹, o znamionowym pr¹dzie strony wtórnej max. 5A.
Sterowanie odbywa siê za pomoc¹ trzech klawiszy
umieszczonych na przednim panelu. Dostêp do stron
konfiguruj¹cych sposób pracy urz¹dzenia mo¿e byæ
zabezpieczony has³em.

niesymetrycznych

Cechy charakterystyczne

Dzia³anie

Przy pomocy parametrów ustawianych na stronach konfiguruj¹cych mo¿na zdefiniowaæ:

Wielkoœci pokazywane na wyœwietlaczu urz¹dzenia:

• Niska cena urz¹dzenia do tworzenia sieci pomiarowych monitoruj¹cych pobór energii, gazu, wody itp.
• Podniesiona dok³adnoœæ i niezawodnoœæ.
• Uproszczona instalacja obni¿aj¹ca koszty.
• Poprawna praca przy przebiegach odkszta³conych.
• Odczyt RS485 z dowolnego PC wyposa¿onego w interfejs RS485.

Po w³¹czeniu zasilania miernik ED39din485 wyœwietla ostatni¹ wybran¹ przed wy³¹czeniem stronê. U¿ywaj¹c klawisza PAG
mo¿na zmieniaæ strony pomiarowe. Wciskaj¹c jednoczeœnie klawisze PAG i SEL mo¿na wejœæ na strony konfiguruj¹ce, na
których parametry ustawiaj¹ce sposób pracy urz¹dzenia programuje siê klawiszami SEL i SET. Klawiszem PAG przechodzi
siê kolejno do nastêpnych stron konfiguruj¹cych, a nastêpnie wraca na strony pomiarowe.

• znamionowe pr¹dy strony pierwotnej i wtórnej zastosowanych zewnêtrznych przek³adników pr¹dowych
• znamionowe napiêcia strony pierwotnej i wtórnej przek³adników napiêciowych przy pomiarach w sieciach œredniego

i  wysokiego napiêcia
• pomiar w uk³adzie jedno, dwu lub trójfazowym trójprzewodowym typu trójk¹t lub czteroprzewodowym typu

gwiazda
• okres uœredniania mocy
• parametry i protokó³ transmisji dla z³¹cza RS-485 oraz adres urz¹dzenia w sieci RS-485
• sposób dzia³ania dwóch zewnêtrznych wejœæ cyfrowych: jako prze³¹czniki 4 taryf lub jako wejœcia dwóch

liczników
• indywidualnie dla obu liczników porcje wielkoœci mierzonej doliczane przy ka¿dym impulsie wejœciowym

gdzie: avg - wartoœæ œrednia, peak - wartoœæ szczytowa



ED 39 DIN 485

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:

Wejœcia cyfrowe:

Maksymalna zliczana przez wejœcia cyfrowe czêstotliwoœæ impulsów:

Waga:

Klasa ochronnoœci:

Zakres temperatur pracy:

wyposa¿ony jest w port szeregowy RS-485 obs³uguj¹cy wybierane z poziomu menu konfiguracyjnego
standardy Modbus ASCII, BCD oraz IEEE.

Za poœrednictwem portu szeregowego dostêpny jest szereg pomiarów w zakresie przekraczaj¹cym pokazany w tabeli na
pierwszej stronie. Poprzez protokó³ Modbus ASCII przyrz¹d przekazuje nastêpuj¹ce wyniki pomiarów:

gdzie: avg - wartoœæ œrednia, peak - wartoœæ szczytowa, D% = 100% * (VA - W - VAR ) / VA

158,5 x 73 x 90

230VAC lub 115VAC ± 10%, 35-400 Hz

max. 4 VA

LED, 7 segmentowy o wysokoœci cyfry 13 mm, 3 x 3 cyfry w jednej linii

VL1, VL2, VL3, N max. 430 VAC napiêcia fazowego, max 600 VAC napiêcia miêdzyfazowego

2 MOhm

max 850 VAC napiêcia fazowego

AL1, AL2, AL3, pobór max 1VA, wymagane 3 zewnêtrzne przek³adniki pr¹dowe /5A

7A pr¹du ci¹g³ego, 50A pr¹du jednosekundowego

1 napiêciowy, 2 pr¹dowe

T.R.M.S. (true root mean square) do 25 harmonicznej przy 50Hz

1% odczytu dla napiêcia, pr¹du i mocy

uk³ad jednofazowy, trójfazowy gwiazda lub trójk¹t, dwufazowy

2 wejœcia cyfrowe do pod³¹czenia zewnêtrznych styków bezpotencja³owych

25Hz, minimalna d³ugoœæ impulsu 20ms

0,8 kg

przyrz¹d - IP-20, panel czo³owy - IP-40

-10°C - +60

2 2 2 2

°C

20% - 80%

nie dozwolona

Zakres wilgotnoœci w warunkach pracy:

Kondensacja pary wodnej:


