
Charakterystyka produktu
• Rzeczywisty pomiar wartoÊci skutecznej do 255 harmonicznej

• Klasa IEC 687.2 oraz dok∏adnoÊç poÊwiadczona certyfikatem
ANSI C12.20

• Wysoka dok∏adnoÊç pomiaru pràdu i napi´cia - 0,04%

• Odczyty jakoÊciowe energii - ca∏kowitego wspó∏czynnika
zawartoÊci harmonicznych THD, wspó∏czynnika K dla transfor-
matora, wspó∏czynnika szczytu

• Ponad 50 wyÊwietlanych wartoÊci pomiarowych

• Pomiary V, I, kW, Hz odÊwie˝anie co 100 ms

• Detekcja i zapis spadków oraz wzrostów pràdu 
i napi´cia

• WyÊwietlanie min/maks wartoÊci mierzonych danych

• Wewn´trzny zegar / kalendarz

• 1 ms znakowanie czasowe wejÊç stanu przy zapisie sekwencji
zdarzeƒ

• Pomiar w czasie rzeczywistym amplitudy 
i przesuni´cia fazowego do 63 harmonicznej

• Logika programowalna stosowana przy realizacji nietypowych
rozwiàzaƒ

• Standardowa komunikacja Modbus RS-485 i RS 232, przesy∏
danych do 38,4 kb/s

• ¸atwe nastawianie i oglàdanie pomiarów za pomocà wyÊwie-
tlacza dost´pnego w dwóch wersjach
(ciek∏okrystaliczny LCD i fluoroscencyjny VFD)

• Port na podczerwieƒ w opcjonalnym wyÊwietlaczu VFD

• Oglàdanie i przygotowywanie podsumowaƒ jakoÊci energii 
i mocy w formacie HTML (opcja dost´pna z kartà Ethernet)

• Nastawialne funkcje alarmu / przekaênika 

• Wbudowana rejestracja zdarzeƒ i danych 

• Synchronizacja analizatora przy u˝yciu technologii GPS lub
poprzez sieç 

• U˝ycie opcjonalnego modu∏u We/Wy pozwala na moni-
torowanie innych mediów takich jak: woda, powietrze, gaz, para

• Po∏àczenia systemu 
– 3-fazowe, 3-przewodowe w trójkàt 
– 3-fazowe, 4-przewodowe w gwiazd´
– mierzony lub obliczany pràd zerowy 
– inne po∏àczenia pomiarowe

• Budowa modu∏owa, ∏atwoÊç doboru i instalacji modu∏ów We/Wy
cyfrowych i analogowych 

• Wymienny modu∏ pràdowo/napi´ciowy (CVM)

• 2 gniazda rozszerzeƒ do pod∏àczenia opcjonalnych kart Plug
and Play (karta sieciowa Ethernet i karta  rozszerzeƒ We/Wy)

• Wspó∏pracuje ze standardowymi przek∏adnikami pràdowymi 
i napi´ciowymi (do 600 Vac bez przek∏adników)

• Konfigurowalne wyjÊcie impulsowe KYZ, wspó∏pracujàce 
z modu∏ami we/wy

• Szeroki zakres temperatury pracy (-25 do 70oC)

• ZgodnoÊç ze standardami UL, CE, CSA, ANSI, IEC, NOM, FCC

POWERLOGIC
Analizator sieci - seria 4000

Analizator sieci CM 4000 - informacje ogólne
Analizator sieci jest wielofunkcyjnym urzàdzeniem cyfrowym

s∏u˝àcym do pomiarów, zbierania danych i sterowania. Jest
instalowany w obwodzie 3-fazowym jak konwencjonalny licznik
energii, lecz dostarcza przy tym znacznie wi´cej informacji. CM
4000 mo˝e faktycznie zastàpiç wi´cej ni˝ 100 konwencjonalnych
mierników wskazówkowych zapewniajàc przy tym wysokiej
dok∏adnoÊci pomiary rzeczywistej wartoÊci skutecznej. Analizator
posiada certyfikat niezale˝nego labolatorium badawczego o spe∏-
nieniu wymogów dok∏adnoÊci ANSI C12.20. Model CM-4000
charakteryzuje si´ wysokà dok∏adnoÊcià rz´du 0,04 % i z powo-
dzeniem s∏u˝y jako miernik do pomiaru energii i mocy.

Analizator sieci wyposa˝ony jest w interfejs komunikacyjny
Modbus RS-485 i RS-232, przez co mo˝liwa jest integracja z inny-
mi systemami sterowania i monitoringu. CM 4000 wspó∏pracuje 
z programem SMS (stworzonym specjalnie dla systemu moni-
toringu i sterowania), który znacznie rozszerza funkcje analizatora.

Analizator CM 4000 posiada funkcj´ rejestratora zak∏óceƒ, który
umo˝liwia: zapis zdarzeƒ (przebiegi sà podwójnie buforowane 
i próbkowane do 512 próbek na okres, lub 100 000 próbek 
na okres - wersja T), rejestrowanie zak∏óceƒ o czasie do 30 s,
mo˝liwoÊç zapisu zdarzenia w postaci 100 ms pliku danych 
(z poÊród czasu rejestracji, który zosta∏ wybrany, do 300 s), zapis
danych w formacie COMTRADE.

Analizator sieci jest wyposa˝ony w bardzo przyjazny interfejs
u˝ytkownika: ∏atwoÊç dokonywania nastawieƒ i oglàdania po-
miarów, mo˝liwoÊç  oglàdania danych za pomocà przeglàdarki
poprzez internet, informowanie u˝ytkownika o stanach alar-
mowych przy pomocy e-mail’a lub pager’a.

<< Powrót



Zestawienie pomiarów analizatora sieci

Pomiary w czasie rzeczywistym

• Pràd (w ka˝dej fazie, w przewodzie N i PE, 3-fazowy)
• Napi´cie (L-L, L-N, N-PE, 3-fazowe)
• Moc czynna (na faz´, 3-fazowa)
• Moc bierna (na faz´, 3-fazowa)
• Moc pozorna (na faz´, 3-fazowa)
• Wspó∏czynnik mocy (na faz´, 3-fazowy)
• Cz´stotliwoÊç
• Temperatura (otoczenia)
• THD (pràd i napi´cie) 
• Wspó³czynnik K (w ka¿dej fazie)

Pomiary uÊrednione

• Pràd uÊredniony (chwilowy na faz´, szczytowy)
• Napi´cie uÊrednione (chwilowe na faz´, szczytowe)
• Âredni wspó∏czynnik mocy (ca∏kowity dla 3 faz)
• UÊredniona moc czynna (ca∏kowita dla 3 faz)
• UÊredniona moc bierna (ca∏kowita dla 3 faz)
• UÊredniona moc pozorna (ca∏kowita dla 3 faz)
• Odczyt koincydencji

Pomiary energii

• Energia czynna
• Energia bierna 
• Energia pozorna
• Pomiary dwukierunkowe
• Energia bierna kwadrantowo

Parametry jakoÊci energii

• Wspó∏czynnik kszta∏tu (na faz´)
• Uœredniony wspólczynnik K (na fazê)
• Wspólczynnik mocy dla 1-harm. (na fazê, 3-fazowy)
• Napi´cia sk∏adowej podstawowej (na faz´)
• Pràdy sk∏adowej podstawowej (na faz´)
• Moc czynna sk∏adowej podstawowej (na faz´)
• Moc bierna sk∏adowej podstawowej (na faz´)
• Asymetria (pràdowa i napi´ciowa)
• Nast´pstwo faz
• Amplitudy i k¹ty dla harmonicznych (do 63-ciej)

Budowa analizatora sieci

WyÊwietlacz

RS232

Opcjonalne modu∏y We/Wy
cyfrowych i analogowych

WyjÊcie KYZ

Miejsce na instalacj´
plomby bezpieczeƒstwa

Wymienny modu∏ 
pràdowo/napi´ciowy

Gniazda opcjonalnych
kart we/wy

Zasilanie

RS485
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Przewidywane wartoœci uœrednione
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