Wielofunkcyjny miernik
parametrów sieci

SENTRON PAC3200

Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci energetycznych
• umo¿liwia wyœwietlenie okreœlonych parametrów

systemowych, wystêpuj¹cych w niskonapiêciowych
sieciach zasilaj¹cych
• Umo¿liwia przeprowadzanie pomiarów w sieciach
jednofazowych, dwufazowych i trójfazowych, a
urz¹dzenie mo¿e byæ wykorzystywane w systemach
dwuprzewodowych, trójprzewodowych,
czteroprzewodowych, TN, TT oraz IT

Urz¹dzenie pomiarowe jest standardowo wyposa¿one
w jedno wielofunkcyjne wejœcie i wyjœcie cyfrowe.
Wejœcie mo¿e byæ wykorzystane do zliczania impulsów
lub prze³¹czania pomiêdzy taryf¹ wysok¹ i nisk¹. Wyjœcie
mo¿e byæ wykorzystane jako wyjœcie impulsów,
przekroczenia ograniczeñ lub prze³¹czaj¹ce. Urz¹dzenie
umo¿liwia monitorowanie do szeœciu limitów dla górnej
i dolnej wartoœci granicznej. Dziêki zintegrowanemu
uk³adowi logicznemu, funkcje monitorowania szeœciu
mierzonych wartoœci mo¿na po³¹czyæ i bêd¹ one
sygnalizowane przez wyjœcie cyfrowe.
Precyzyjne pomiary za pomoc¹ SENTRON PAC3200:

Wyliczanie i zapamiêtywanie przy u¿yciu specjalnego
?
oprogramowania, wartoœci œredniej ostatniego okresu
zapotrzebowania na moc czynn¹ i biern¹ dla zapewnienia prostego generowania profilów obci¹¿enia.
Programowalny okres zapotrzebowania od 1 minuty do
60 minut
Konfigurowalny licznik uniwersalny do zliczania
?
przekroczeñ ograniczeñ oraz zmian stanów na
wejœciu/wyjœciu cyfrowym lub do pokazywania mocy
czynnej/biernej pod³¹czonego kodera impulsowego,
np. interfejsu S0
Licznik godzin pracy w celu monitorowania czasu pracy
?
pod³¹czonego obci¹¿enia

?
Rejestruje wartoœci energii czynnej, biernej i pozornej –

dla taryfy wysokiej i niskiej
?
Wartoœci mocy i energii s¹ mierzone czterech

æwiartkach tzn., ¿e import i eksport energii mo¿e byæ
rejestrowany oddzielnie
?
Pozwala na okreœlenie wymagañ na energiê dla
ka¿dego okresu zapotrzebowania (ustawianych
w zakresie od 1 do 60 minut)
?
Rejestruje ponad 50 wielkoœci elektrycznych takich jak
napiêcie, pr¹d, moc, energia, czêstotliwoœæ,
wspó³czynnik mocy i asymetria
?
Mo¿e byæ do³¹czony bezpoœrednio do trójfazowej sieci
przemys³owej do 690/400V lub maksymalnie do
500/289V dla urz¹dzeñ zasilanych niskim napiêciem
DC (kat. III)
?
Pomiar dla wy¿szych napiêæ jest mo¿liwy przy zastosowaniu przek³adników napiêciowych
?
Dok³adnoœæ pomiaru energii czynnej i mocy wynosi
±0.5%, napiêcia ±0.3% i pr¹du ±0.2%. Jest to
dok³adnoœæ nieporównywalna dla urz¹dzeñ tej klasy.
Liczniki oraz zapotrzebowanie energii:
?
Ùàcznie 10 liczników energii moýe rejestrowaã energiæ

czynnà, energiæ biernà, energiæ pozornà w sytuacjach
obciàýenia szczytowego I pozaszczytowego
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Funkcje monitoruj¹ce:
?
Monitorowanie 6 ograniczeñ. Ograniczenia mog¹ byæ
³¹czone za pomoc¹ uk³adów logiki AND/OR
Monitorowanie kolejnoœci faz
?
Monitorowanie stanu na wejœciu cyfrowym
?
Monitorowanie statusu operacyjnego urz¹dzenia
?
Najwa¿niejsze zalety:
Szeroki zakres zastosowañ;
?
Wymagana niewielka iloœæ miejsca - kompaktowa
?
budowa: 96x96x56 mm
Dok³adne szacowanie kosztów. Dziêki wysokiej
?
dok³adnoœci pomiarów energii: klasa 0.5S zgodnie
z IEC 62053-22 dla energii czynnej
Dobra czytelnoœæ nawet w ograniczonych warunkach
?
oœwietlenia
Du¿y, podœwietlany wyœwietlacz LCD
?
Prosta obs³uga
?
?
Intuicyjne wielojêzyczne menu
?
Szybki monta¿, dziêki uchwytom mocuj¹cym-monta¿
bez u¿ycia narzêdzi
?
Pe³na analiza parametrów elektrycznych
?
10 wielkoœci pomiarowych energii czynnej, biernej
i pozornej, wysokie i niskie taryfy, import i eksport
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DANE TECHNICZNE
WEJŒCIA POMIAROWE
Metody pomiaru:
Energia:
Pr¹d, napiêcie:
Przebiegi czasowe:
Wejœcie napiêciowe AC
Napiêcie faza-zero Vph-n :
Napiêcie faza-faza Vph-ph :
Minimalne napiêcie wejœciowe Vph-n :
Napiêcie wejœciowe VI :

Rezystancja wejœciowa ( faza - zero) :
Pobór mocy na fazê :
Wejœciepr¹dowe AC
Pr¹d wejœciowy II :
Wytrzyma³oœc na impulsy udarowe :
Maksymalne znamionowe napiêcie wejœciowe:
Pobór mocy na fazê:
Wejœcie cyfrowe
Iloœæ wejœæ :
Napiêcie wejœciowe :

Pr¹d wejœciowy:
Pomiar czêstotliwoœci
Charakterystyka przetwarzania:
B³¹d podstawowy (Ta = 20 °C)
Iloœæ:
Zewnêtrzne Ÿród³o zasilania :
Pr¹d wyjœciowy :
Dla sygna³u „1"- 10 do 27 mA

Dla sygna³u „0"
Prêdkoœæ prze³¹czania:
Zabezpieczenie zwarciowe :
Mierzona zmienna:
Napiêcie
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Ci¹g³a (metoda „zero blind measuring” - pobieraniw próbek w
ka¿dym cyklu)
Ci¹g³a, wartoœci na wyswietlaczu odœwie¿ane co najmniej raz na
sekundê
Sinusoida lub zniekszta³cony
3 ~ 400 V AC (+20%),maks. 375 V wg UL
3 ~ 690 V AC (+20%),maks. 600 V wg UL
3 ~ 40 V AC
VI do 230 V (Vph-n)
VI do 400 V (Vph-ph)
VI do 400 V (Vph-ph)
VI do 690 V (Vph-ph)
1.05 W
220 mV
3 ~ 1 A AC (+20%); 5 A (+20%), Wy¿sze pr¹dy tylko przy
stosowaniu przek³adników pr¹dowych x/1A lub x/5A
100 A przez 1 s
690 V, maks. 600 V wg UL
4 mVA przy 1 A
115 mVA przy 5 A
1 wejœcie
Napiêcie znamionowe 24 V DC
Maksymalne napiêcie wejœciowe 30 V DC
Próg prze³¹czenia na sygna³ „1" > 11 V DC
Dla sygna³u „1" - Typowy 7 mA
Liniowa, pierwiastkowa lub u¿ytkownika do 50 punktów
z interpolacj¹ liniow¹ pomiêdzy punktami
0,02%
WYJŒCIA CYFROWE
1 wyjœcie
12...24 V DC
Maksymalne prze³¹czane napiêcie wyjœciowe 30 V DC
Obci¹¿enie ci¹g³e maksymalne 100 mA
Wytrzyma³oœæ przeci¹¿eniowa podczas rozruchu - maksymalnie
300 mA przez okres 100 ms
Obci¹¿enie rezystancyjne 100mA
Maksymalnie 0.2 mA
17 Hz
Tak
DOK£ADNOŒÆ POMIARU
±0.3 %
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Pr¹d
Moc
Czêstotliwoœæ
Wspó³czynnik mocy
Energia czynna
Energia bierna
Protokó³ transmisji:
Wielozakresowe zasilanie AC/DC
Znamionowy zakres
Zakres roboczy
Pobór mocy

SENTRON PAC3200
±0.2 %
±0.5 %
±0.05 %
±0.5 %
Klasa 0.5 S zgodnie z IEC 62053-22:2003-01
Klasa 2 zgodnie z IEC 62053-22:2003-01
PORT ETHERNET
Modbus TCP
ZASILANIE

95...240 V AC (50/60 Hz) lub140...340 V DC
± 10 % znamionowego zakresu AC / DC
Mniej ni¿ 8 VA (z opcjonalnym modu³em rozszerzeniowym
PAC PROFIBUS DP)
Kategoria przepiêcia
CAT III
WARUNKI ŒRODOWISKOWE
Temperatura pracy
-10°C...+55°C
Temperatura podczas przechowywania i transportu
-25°C...+70°C
Wilgotnoœæ wzglêdna
95% w temperaturze 25°C bez kondensacji (warunki normalne)
Wysokoœæ powy¿ej poziomu morza podczas eksploatacji
do 2000 m.
Stopieñ zanieczyszczenia
2
OBUDOWA
Konstrukcja obudowy
Obudowa pulpitu prze³¹czaj¹cego zgodnie z IEC 61554
Wymiary obudowy (szer. x wys. x g³êb.)
96 mm x 96 mm x 51 mm
Ca³kowita g³êbokoœæ
51 mm
Maksymalna gruboœæ pulpitu monta¿owego
max. 4 mm
Zakres mocowania wsporników urz¹dzenia
7 mm
Ciê¿ar miernika parametrów sieci
oko³o 325 g
Ciê¿ar ³¹cznie z opakowaniem
oko³o 460 g
Pozycja monta¿owa
Pionowa
Klasa zabezpieczeñ
Po zainstalowaniu II klasa zabiezpieczeñ
Stopieñ ochrony od strony p³yty czo³owej
IP65, wg UL.. IP54
Stopieñ ochrony od strony z³¹cz
IP20, NEMA 1A (w warunkach transportu)
MECHANICZNE NAPRÊ¯ENIA DYNAMICZNE
Wibracje sinusoidale
zgodnie z IEC 60068 czêœæ 2-6:1995-03/
Próba Fc ( w warunkach u¿ytkowania)
EN 60068 czêœæ 2-6: 1996-5P
Wibracje sinusoidale
zgodnie z IEC 60068 czêœæ 2-6:1995-03/
Próba Fc ( w warunkach transportu)
EN 60068 czêœæ 2-6: 1996-5P
Metody badañ sejsmicznych
zgodnie z IEC 60068 czêœæ 3-3:1991-02/
Próba Fe ( w warunkach u¿ytkowania)
EN 60068 czêœæ 3-3: 1993-09
Odpornoœci na udary pojedyncze
zgodnie z IEC 60068 czêœæ 2-27:1987/
Próba Ea ( w warunkach u¿ytkowania)
EN 60068 czêœæ 2-27: 1995-03
Próba udaru pojedynczego, wytrzyma³oœæ
zgodnie z IEC 60068 czêœæ 2-27:1987/
Próba Ea ( w warunkach u¿ytkowania)
EN 60068 czêœæ 2-27: 1995-03
Udary wielokrotne
zgodnie z IEC 60068 czêœæ 2-29:1987/
Próba Eb ( w warunkach transportu)
EN 60068 czêœæ 2-29: 1995-03
Trwa³oœæ mechaniczna po próbie m³otami
zgodnie z IEC 60068 czêœæ 2-75:1997-08
(w warunkach u¿ytkowania)
Spadki swobodne rozpakowanego urz¹dzenia
IEC 60068 czêœæ 2-32:1975
(w warunkach transportu)

METRONIC SYSTEMS
tel/fax: 12 632 32 82, 12 632 89 06
sprzedaz@metronic.com.pl
www.metronic.com.pl

