Rozliczanie energii i mediów

¨ Stra¿nik mocy - inteligentny system
kontroli mocy
¨ Analizatory sieci

Zacznij mierzyæ i zobacz swój zysk

Firma Metronic Systems specjalizuje siê w wykonywaniu
kompleksowych systemów pomiaru zu¿ycia energii elektrycznej
i mediów energetycznych: sprê¿onego powietrza, pary i gazów
technicznych. Nasza wiedza poparta jest 18-letnim
doœwiadczeniem w projektowaniu i realizacji uk³adów
pomiarowych, gwarantuj¹c w³aœciwy dobór urz¹dzeñ i aparatury
kontrolno-pomiarowej. Wykonujemy instalacje pomiarowe
w szerokim zakresie, poczynaj¹c od prostych jednostkowych
pomiarów do kompleksowych systemów pomiarowych.

Nasza oferta obejmuje:
- konsultacje techniczne
- inwentaryzacjê istniej¹cej sieci rozp³ywu mediów
- projekty wraz z dokumentacj¹ powykonawcz¹ systemów pomiarowych
- dobór i dostawy kompletnych zestawów aparatury optymalnej dla danej
instalacji przesy³owej
- monta¿ instalacyjny i elektryczny uk³adów pomiarowych na obiekcie
- uruchomienie zainstalowanych zestawów na obiekcie inwestora
- wykonanie systemu wizualizacji i archiwizacji rejestrowanych pomiarów
lub w³¹czenie ich do istniej¹cego systemu zak³adowego.

¨ Inteligentny system kontroli mocy

STRA¯NIK MOCY
UMG 508 Emax firmy

· 10 - 30 % oszczêdnoœci
zu¿ycia energii
· kontrola mocy umownej
RS485

Wykonujemy kompleksowe us³ugi w zakresie:
· konsultacji i wizji lokalnej w zak³adzie
· projektu
· monta¿u
· uruchomienia systemu
· przeszkolenia obs³ugi
· wsparcia technicznego

System Emax
Na przestrzeni ubieg³ych lat nast¹pi³ znaczny
wzrost cen energii elektrycznej, a rachunki za
dostarczenie energii elektrycznej stanowi¹ coraz
wiêkszy udzia³ w kosztach przedsiêbiorstwa.
Powa¿ny problem stanowi¹ kary nak³adane na
przedsiêbiorstwa przez dostawców energii za
przekroczenie mocy umownej.

System Emax pozwala zredukowaæ maksymalny
pobór mocy przez krótkotrwa³e roz³¹czanie
odbiorów (klimatyzacji, wentylacji, oœwietlenia,
gniazd) i tym samym obni¿yæ rachunki za energiê
elektryczn¹. Kontrola mocy umownej przynosi
zwykle oszczêdnoœci rzêdu 10-30% i wiêcej
w zale¿noœci od z³o¿onoœci systemu.

Optymalizacja obci¹¿enia szczytowego:
Podstawowym elementem systemu Emax jest
analizator mocy UMG 508, który obok
monitorowania ponad 30 parametrów elektrycznych dokonuje pomiaru mocy chwilowej oraz
trendu mocy w okresie analogicznym do
okreœlonego przez taryfê dostawcy energii.
Analizuj¹c bie¿¹cy trend mocy czynnej system
wykrywa potencjalne zagro¿enie przekroczenia
mocy umownej i zgodnie z wczeœniej zaprogramowanymi priorytetami od³¹cza na okreœlony
czas wybrane urz¹dzenia odbiorcze. Za pomoc¹

Analizator synchronizuje okres pomiaru z dostawc¹ energii (stosowany jest zwykle okres 15
minutowy). Resetowanie okresu pomiarowego
dokonywane jest za pomoc¹ wejœcia cyfrowego.
Resetowanie kasuje zmierzony pobór mocy
i rozpoczyna siê kolejny cykl pomiarowy.

oprogramowania mo¿na ustaliæ priorytety
kolejnoœci od³¹czania urz¹dzeñ, jak równie¿
minimalne i maksymalne dozwolone czasy
od³¹czenia.
System UMG 508Emax chroni odbiorcê przed
karami za przekroczenie mocy umownej oraz
pozwala na jej obni¿enie.
Aplikacja umo¿liwia kontrolê od kilku do 64
urz¹dzeñ odbiorczych. System jest skalowalny,
rozbudowa polega na przy³¹czaniu kolejnych
modu³ów wej/wyj .

System dostarczany jest z oprogramowaniem
GridVis umo¿liwiaj¹cym parametryzacjê systemu
Emax oraz bie¿¹cy odczyt danych, ich wizualizacjê i analizê.

Korzyœci z zastosowania systemu:
zapobieganie krótkookresowym przeci¹¿eniom
zlikwidowanie op³at za przekroczenie mocy umownej
zlikwidowanie op³at za niewykorzystan¹ moc,
kontrola rzeczywistego zapotrzebowania na moc
mo¿liwoœæ obni¿enia poziomu mocy zamówionej
oszczêdnoœci wynikaj¹ce z zarz¹dzania moc¹ i kontrol¹ zu¿ycia energii

Pobór mocy bez systemu Emax

Pobór mocy z systemem Emax
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-

Dobowy cykl obci¹¿enia
moc umowna

oszczêdnoœci

R e d u k c j a m o c y szczytowej

Nadrzêdnym celem przedsiêwziêcia
jest wzrost rentownoœci i zysk

System UMG 508Emax
Wymiary: 600x380x210 mm

¨ Analizatory sieci
Wielofunkcyjny miernik
parametrów sieci

SENTRON PAC3100

• Ma³e zapotrzebowanie na przestrzeñ – zwarta
konstrukcja 96x96x51 mm (Szer. x Wys. x G³.)
• Doskona³a czytelnoœæ nawet w trudnych warunkach
oœwietleniowych – du¿y, podœwietlany wyœwietlacz
graficzny LCD
• Prosta obs³uga – intuicyjne menu, teksty
wyœwietlane w wielu jêzykach
• Szybki monta¿ – na wspornikach z zatrzaskami
• Komunikacja RS485 (MODBUS RTU)

ZASTOSOWANIE
- system bilansowania energii elektrycznej
- ci¹g³y monitoring zu¿ycia energii elektrycznej w
systemach typu SCADA
- bie¿¹ca kontrola nad procesami prodykcji
Urz¹dzenie PAV3100 to wielofunkcyjny miernik parametrów
sieci energetycznych, który umo¿liwia wyœwietlanie
okreœlonych parametrów systemowych, wystêpuj¹cych w
niskonapiêciowych sieciach zasilaj¹cych. Umo¿liwia
przeprowadzenie pomiarów w sieciach jednofazowych,
dwufazowych, trójfazowych. Samo urz¹dzenie mo¿e byæ
wykorzystywane w systemach dwuprzewodowych,
trójprzewodowych, czteroprzewodowych, TN, TT oraz IT.
Dziêki swojej zwartej konstrukcji o wymiarach 96 x 96 x 56 mm,
urz¹dzenie to mo¿e idealnie zastêpowaæ wszelkie
konwencjonalne analogowe przyrz¹dy wskazówkowe,
Szerokie zakres mierzonego napiêcia pozwala na
bezpoœrednie pod³¹czenie urz¹dzenia PAC3100 do ka¿dego
systemu niskopr¹dowego o znamionowym napiêciu
miêdzyprzewodowym systemu nie przekraczaj¹cym 480 VL+L.
Wy¿sze napiêcia mo¿na mierzyæ po zastosowaniu
przek³adników napiêciowych.
W celu dokonywania pomiarów pr¹du nale¿y zastosowaæ
przek³adniki pr¹dowe x / 5A.
Du¿y graficzny wyœwietlacz ciek³okrystaliczny umo¿liwia
dokonywanie odczytu nawet z pewnej odleg³oœci.
Kombinacja czterech przycisków z wielojêzycznym menu
umo¿liwia intuicyjne pos³ugiwanie siê proponowanymi przez
urz¹dzenie podpowiedziami. Doœwiadczony operator mo¿e
tak¿e korzystaæ z bezpoœredniej nawigacji cyfrowej w celu
szybszego wybrania potrzebnego menu na wyœwietlaczu.
Do celów komunikacyjnych mo¿na wykorzystaæ interfejs
RS-485.

Urz¹dzenie PAC3100 posiada dwa wejœcia cyfrowe oraz dwa
wyjœcia cyfrowe.
Parametry mog¹ byæ zadawane bezpoœrednio z urz¹dzenia
albo za poœrednictwem interfejsu RS0485.
Urz¹dzenie zapewnia uniemo¿liwienie dostêpu przez osoby
nieupowa¿nione dziêki zabezpieczeniu za pomoc¹ has³a
wprowadzanego z panelu czo³owego urz¹dzenia.
Pomiar:
• Mo¿liwoœæ wprowadzenia ponad 30 zmiennych pomiarowych
w oparciu o mierzone zmienne dla napiêæ oraz pr¹dów.
• Dok³adnoœæ pomiaru: klasa 1 dla pomiaru napiêcia, pr¹du,
mocy czynnej, mocy biernej oraz energii czynnej (zgodnie
z norm¹ IEC 61557-12).
Pomiar pr¹du:
• Mo¿liwy jest jedynie pomiar w sieciach napiêcia
przemiennego AC. Urz¹dzenie nie nadaje siê do pomiaru w
sieciach napiêcia sta³ego DC.
• Pomiar pr¹du 5 A w przypadku pod³¹czenia standardowych
przek³adników pr¹dowych. Programowalny wspó³czynnik
konwersji oraz kierunek pr¹du.
Pomiar napiêcia:
• Mo¿liwy jest jedynie pomiar w sieciach napiêcia
przemiennego AC. Urz¹dzenie nie nadaje siê do pomiaru w
sieciach napiêcia sta³ego DC.
• Pomiar bezpoœredni lub z wykorzystaniem przek³adników
napiêciowych.
Na pomiarowych wejœciach napiêciowych urz¹dzenia pomiar
dokonywany jest poprzez impedancje zabezpieczaj¹ce. Dla
pomiaru napiêæ wy¿szych ni¿ dopuszczalne znamionowe

Wielofunkcyjny miernik
parametrów sieci
napiêcia wejœciowe wymagane jest u¿ycie zewnêtrznych
przek³adników napiêciowych.
•Urz¹dzenie jest zaprojektowane do pomiaru napiêæ
przewodowych 277 V oraz fazowych 480 V.
Rodzaje po³¹czeñ:
• 3 fazy, 4 przewody, obci¹¿enie asymetryczne
• 3 fazy, 3 przewody, obci¹¿enie asymetryczne.
Zapotrzebowanie mocy za ostatni zakoñczony okres:
• Œrednie wartoœci mocy czynnej i biernej, w obu przypadkach
oddzielnie dla importu i eksportu.
• Wartoœci minimalne i maksymalne nocy czynnej i biernej.
• Programowalny okres zapotrzebowania do 1 do 60 minut.
• Zapotrzebowanie mocy za ostatni okres pomiarowy dostêpny
jest wy³¹cznie za poœrednictwem interfejsu RS-485. Wartoœci
te nie s¹ pokazywane na wyœwietlaczu.
Liczniki energii:
• 4 liczniki energii rejestruj¹ energiê czynn¹ oraz energiê biern¹
Energia czynna - import
• Energia czynna - eksport
• Energia bierna - import
• Energia bierna - eksport
Urz¹dzenie oblicza równie¿ bilans energii. Jest to ró¿nica
importu i eksportu.
• Bilans energii aktywnej
• Bilans energii biernej
Pomiar 2 dowolnych liczników mo¿e byæ pokazywany na
wyœwietlaczu.
Wyœwietlacz oraz funkcje kontrolowane przez operatora:
• Du¿y graficzny wyœwietlacz ciek³okrystaliczny z podœwietleniem umo¿liwia œwietn¹ czytelnoœæ nawet z pewnej
odleg³oœci.
Mierzona zmienna

Oznakowanie

Napiêcie “faza-zero”
Va-n / Vb-n / Vc-n
Napiêcie “faza-faza”
Va-c / Vb-c / Vc-a
Pr¹d
Ia / Ib / Ic
Pr¹d neutralny
IN
Moc pozorna na fazê
VAa / VAb / VAc
Moc czynna na fazê
Wa / Wb / Wc
import / eksport
Moc bierna (VAR1) na fazê
VAR1 a / VAR1 b
dodatnia / ujemna
/VAR1 c
Ca³kowita moc pozorna
VA
wszystkich faz
Ca³kowita moc czynna
P
wszystkich faz
import / eksport
Ca³kowita moc bierna (VAR1)
Q1
wszystkich faz
dodatnia / ujemna
Ca³kowity wspó³czynnik mocy
PF
Czêstotliwoœæ liniowa
f
Energia czynna
Ea
import / eksport / bilans
Energia bierna
Er
import / eksport / bilans

SENTRON PAC3100
• Oparta na korzystaniu z menu parametryzacja oraz praca z
wyœwietlaczem tekstowym.
• Wybór jêzyka stosowanego w menu oraz na wyœwietlaczach
tekstowych.
• Mo¿liwoœæ wyboru oznakowania faz (L1, L2, L3 <=> a, b, c).
Zasilanie:
Zasilanie szerokozakresowe:
• 100 do 240 V AC +_10% / 50/60 Hz
• 110 do 250 V DC +_10%
Metoda monta¿u:
• Montowanie panelowe w ramie 96 x 96 mm.
• G³êbokoœæ monta¿owa to zaledwie 51 mm.
Interfejs RS-485:
Urz¹dzenie wyposa¿one jest w interfejs RS-485 dla protoko³u
Modbus RTU. Interfejs pozwala na odczyt zmierzonych
wartoœci, odczyt oraz zapis ustawieñ urz¹dzenia, aktualizacjê
oprogramowania sprzêtowego, aktualizacjê jêzyków
dostêpnych w urz¹dzeniu.
Wejœcia i wyjœcia cyfrowe:
• 2 wejœcia cyfrowe posiadaj¹ce zasilanie wewnêtrzne
pozwalaj¹ce na monitorowanie stanu.. Mog¹ równie¿
pracowaæ opcjonalnie, z lub bez zewnêtrznego Ÿród³a
zasilania.
• 2 wyjœcia cyfrowe, programowalne jako wyjœcie impulsów
energii dla impulsów energii czynnej lub energii biernej, lub
dzia³aj¹ce jako wyjœcie prze³¹czaj¹ce do sterowania zdalnego
za poœrednictwem interfejsu RS-485.
Ochrona dostêpu:
• Dostêp do urz¹dzenia chroniony jest 4 znakowym has³em.

Wartoœæ Minimum Maksimum Wartoœæ Wartoœæ Jednostka
chwilowa
œrednia ca³kowita
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Miernik cyfrowy z licznikiem
energii i portem RS485

DMK22

• 47 pomiarów i funkcja analizatora sieci
• Mo¿liwoœæ pod³¹czenia w uk³adach: jednofazowych,
dwufazowych, trójfazowych z przewodem
neutralnym lub bez;
• Wysoka dok³adnoœæ pomiaru
• 4 wyœwietlacze LED o wysokiej dok³adnoœci
• £atwy do monta¿u i konfiguracji
• Izolowany port RS485
• Zakresy napiêcia zasilania: 176-264VAC
• Zakres pomiaru napiêcia: 60-830VAC
• Zakres pomiaru pr¹du (przez przek³adniki): 0.05-6A
• Funkcja kontroli i zapisu wartoœci maksymalnych
(HIGH) i minimalnych (LOW) oraz wartoœci
chwilowych napiêcia, pr¹du oraz mocy
• Pomiary TRMS do 22o sk³adowej harmonicznej

Miernik DMK22 pozwala na monitorowanie i odczyt parametrów
elektrycznych nawet w krytycznych warunkach roboczych,
takich jak napiêcia i pr¹dy o wysokiej zawartoœci sk³adowych
harmonicznych i zmienne czêstotliwoœci.
Wersja ta wyposa¿ona jest w licznik energii i port RS485 do
komunikacji z urz¹dzeniami zewnêtrznymi.
Liczniki czasów ca³kowitego i czêœciowego przydatne s¹
zw³aszcza w uk³adach pr¹dotwórczych.
Ró¿norodny i precyzyjny pomiar jest zalet¹ techniczn¹ i
ekonomiczn¹ multimetrów w porównaniu do tradycyjnych
przyrz¹dów analogowych.
Miernik DMK22 pozwala na przegl¹d 47 parametrów
elektrycznych takich jak:
- napiêcie: wartoœci fazowe, miêdzyfazowe i systemowe
- pr¹d: wartoœci fazowe
- moc: pozorna, czynna i bierna
- wspó³czynnik mocy na fazê
- czêstotliwoœæ mierzonego napiêcia
Posiada funkcjê pomiaru wartoœci wysokich i niskich
(HIGH/LOW) nastêpuj¹cych parametrów:
- natychmiastowe odczyty wartoœci minimalnych i
maksymalnych napiêcia i pr¹du ka¿dej fazy
- wartoœci ca³kowitej mocy czynnej, biernej i pozornej
Umo¿liwia opóŸnione automatyczne kasowanie pomiarów
domyœlnych.
Posiada funkcje uœredniania do przebiegów szybkozmiennych
co pozwala na uzyskanie bardziej stabilnych odczytów.

ZASTOSOWANIE
- system bilansowania energii elektrycznej
- ci¹g³y monitoring zu¿ycia energii elektrycznej w
systemach SCADA
- bie¿¹ca kontrola nad procesami produkcyjnymi
Mo¿liwoœæ pomiaru pr¹du w uk³adzie ARONA (tylko przez dwa
przek³adniki pr¹dowe).
DMK 22 posiada optycznie izolowany port RS485 z protoko³em
Modbus RTU i Modbus ASCI, gwarantuj¹cy wspó³pracê z
najpopularniejszymi systemami monitorowania.

Pomiary chwilowe:
• Napiêcie: miêdzyfazowe, fazowe, uk³adu
• Pr¹d
• Moc pozorna: fazowa, uk³adu
• Moc czynna/bierna pobrana: fazowa, uk³adu
• Czêstotliwoœæ: wejœcie napiêciowe
• Wspó³czynnik mocy: fazowy
• Asymetria napiêcia (dostêpne wy³¹cznie przy u¿yciu
oprogramowania DMK SW)
• Asymetria pr¹du (dostêpne wy³¹cznie przy u¿yciu
oprogramowania DMK SW)
Miernik/licznik:
• Pobrana moc czynna/bierna
Zapamiêtywanie minimalnych i maksymalnych wartoœci
chwilowych:
• Napiêæ i pr¹dów fazowych
• Pobranej mocy czynnej i biernej uk³adu
Interfejs:
• Rs485

Miernik cyfrowy z licznikiem
energii i portem RS485
Oprogramowanie do zdalnej kontroli i sterowania DMK SW
Oprogramowanie dl zdalnego sterowania DMK SW pozwala
nadzorowaæ maksymalnie 64 urz¹dzenia serii DMK22 lub/i
DMK52 lub/i DMK32 lub/i DMK40 lub/i DMK62 pod³¹czone do
jednej szyny zbiorczej RS485.
DMK SW podzielone jest na modu³y, co znacznie u³atwia
korzystanie z:
• strony g³ównej, która zawiera najwa¿niejsze dane zebrane z
ró¿nych DMK
• stron szczegó³owych z danymi dotycz¹cymi jednego DMK
• bazy danych, która pozwala na rejestrowanie ¿¹danych
pomiarów na dysku
• rejestru alarmów z urz¹dzeñ wraz z ich opisem
• wykresów pozwalaj¹cych sporz¹dziæ trendy pomiarów
• analiz sk³adowych harmonicznych w postaci wykresów
s³upkowych
• miernika energii w celu uzyskania okresowych odczytów
potrzebnych do monitorowania zu¿ycia energii
bezpoœredniego po³¹czenia przez RS232 lui RS 485 do
komputera, modemu analogowego lub GSM, lub sieci
Ethernetowej.

DANE TECHNICZNE:
Zasilanie:
Napiêcie znamionowe (Us)
Zakres roboczy
Czêstotliwoœæ
Max pobór mocy
Max rozproszenie mocy
Odpornoœæ na zanik napiêcia
Wejœcia napiêciowe:
Napiêcie znamionowe
Zakres czêstotliwoœci
Typ pomiaru
Impedancja wejœcia
pomiarowego
Typ po³¹czenia

Wejœcia pr¹dowe:
Pr¹d znamionowy
Zakres pomiaru
Typ wejœcia
Typ pomiaru
Przeci¹¿enie
Pik przeci¹¿enia
Graniczny pr¹d dynamiczny
Pobór w³asny mocy

Dok³adnoœæ pomiarów:
Warunki pracy:
• Temperatura
• Wzglêdna wilgotnoœæ
• Napiêcie
• Pr¹d
Napiêcie
Pr¹d
Czêstotliwoœæ
Moc pozorna
Moc czynna

Moc bierna

Energia
208...240 VAC
177...164 VAC
45...65 HZ
4,5 VA (Us=240VAC)
2,6 W (Us=240VAC)
20 ms

690 VAC faza-faza
(400VAC faza-neutralny)
45...65 HZ
TRMS
>1,1 MW faza-neutralny
>570 KW faza-neutralny
jednofazowy, dwufazowy,
trójfazowy, symetryczny
trójfazowy

5 A (1A na ¿yczenie)
0,05...6 A
Shunt
TRMS
+20% przez zewnêtrzny CT z
obwodem wtórnym 5 A
50 A przez 1 sek.
125 A / 10 ms
<0,6W na fazê

Dodatkowe b³êdy:
Wzglêdna wilgotnoœæ
Temperatura
Port komunikacyjny:
RS-485

DMK22
+23°C±1°C
45±15%
0,2 - 1,2 Ue
0,2 - 1,2 Ie
Klasa 0,5
±0,25% zakresu ±1cyfra
Klasa 0,5
±0,25% zakresu ±1cyfra
±1cyfra
±0,5% zakresu ±1cyfra
±1% zakresu ±1cyfra
(cosfi 0,7 ÷ 1)
±1,25% zakresu ±1cyfra
(cosfi 0,3 ÷ 0,7)
±1% zakresu ±1cyfra
(sinfi 0,7 ÷ 1)
±1,25% zakresu ±1cyfra
(sinfi 0,3 ÷ 0,7)
±1cyfra; Klasa 2
(IEC/EN61036 i 61268)

±1cyfra 60%...90% R.H.
±1cyfra -20°...60°C

izolowany, programowalny,
prêdkoœæ transmisji danych
2400 ÷ 19200 bps

Izolacja:
Napiêcie znamionowe izolacji 690V
(Ui)
Wytrzymywane napiêcie portu 1,5kVAC 1min
Warunki otoczenia:
Temperatura pracy
Temperatura sk³adowania
Wzglêdna wilgotnoœæ
Max stopieñ zanieczyszczenia

-20...+60°C
-30...+80°C
<90%
Stopieñ 2

Po³¹czenia:
wtykowe
Typ zacisków
Przekrój przewodu (min, max) 0,2...1,5 mm2 (24 ÷ 12 AWG)
Moment obrotowy dokrêcania 0,5 Nm (4,5 lbin)
Obudowa:
Materia³
Wersja
Wymiary
Wyciêcie
Stopieñ ochrony
Masa

samogasn¹cy Noryl
tablicowa, zgodna z DIN43700
96 x 96 x 76 mm
91 x 91 mm
IP54 od przodu
IP20 obudowa i zaciski
0,477 kg

Analizator parametrów
elektrycznych sieci

UMG 96 S

UMG 96 jest uniwersalnym przyrz¹dem pomiarowym nadaj¹cym siê
do mierzenia, przechowywania w pamiêci i nadzorowania
parametrów elektrycznych w sieci niskiego napiêcia. Jest on
zaprojektowany dla uk³adów trójfazowych z przewodem zerowym
• Profibus DP V0 do 1,5 Mbit/s
• ModBus RTU,
• RS 232/RS 485
• Wejœcia/wyjœcia cyfrowe
• Wyjœcie analogowe 4 .. 20 mA
• Wewnêtrzna pamiêæ EEPROM, zapis do 160.000 wartoœci
• 3 Komparatory
• Analiza wy¿szych harmonicznych do 15 rzêdu A, V

ZASTOSOWANIE
-nadzorowanie i kontrola parametrów elektrycznych w rozdzielniach energetycznych
-Wyjœcie impulsu dla pracy czynnej-biernej lub czujnika wartoœci granicznej dla ZLT i SPS .

Wielofunkcyjny analizator mocy

UMG 508

Analizator mocy UMG 508 umo¿liwia monitoring bardzo szerokiego
zakresu wielkoœci elektrycznych, w tym równie¿ parametrów
jakoœciowych pr¹dów i napiêæ w³¹cznie z analiz¹ harmonicznych.
Bogaty zakres opcji komunikacyjnych, takich jak: RS485 (Modbus
RTU, Profibus), Ethernet TCP/IP, BACnet, HTTP, FTP, SNMP,
SNTP, DNS umo¿liwia ³atw¹ integracjê z istniej¹c¹ infrastruktur¹.
Analizator wyposa¿ony jest w kolorowy, graficzny interfejs
u¿ytkownika, intuicyjny w obs³udze. 4 niezale¿ne wejœcia pr¹dowe
umo¿liwiaj¹ pomiar zarówno w sieci 3- fazowej 4-przewodowej, jak
równie¿ 4-ech niezale¿nych uk³adów 1- fazowych.

ZASTOSOWANIE
-monitoring szerokiego zakresu parametrów elektrycznych, mocy i energii
-monitorowanie parametrów i rejestracja zdarzeñ jakoœciowych
-funkcja bramy sieciowej dla podleg³ych urz¹dzeñ pomiarowych
-analiza zdarzeñ przerw w dostawie energii
-zdalne monitorowanie w zakresie zarz¹dzania nieruchomoœciami oraz alokacji kosztów
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