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1Schneider Electric Polska

System PowerLogic pomaga zarzàdzaç kosztami, podnosi jakoÊç

i niezawodnoÊç sieci elektrycznej.

Stosujàc system PowerLogic mo˝na oceniç, jak wydajnie pracuje sieç,

czy urzàdzenia sà przecià˝one oraz czy odp∏ywy, rozdzielnice

i inne urzàdzenia elektryczne sà obcià˝one symetrycznie.

Mo˝liwa wówczas optymalizacja sieci elektrycznej wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç

urzàdzeƒ elektrycznych.

Od ponad dziesi´ciu lat, system PowerLogic dostarcza sprawdzone

rozwiàzania i bezustannie pomaga u˝ytkownikom usprawniç

produkcj´ i zwi´kszyç zyski.

Zakres zastosowaƒ systemu Power Logic - od instalacji

w pojedynczych budynkach a˝ do rozproszonych sieci elektrycznych

w zak∏adach przemys∏owych.

System PowerLogic

Energia - monitorowanie
- zarzàdzanie

Sieç
Internet



432E1200.FM/2 Schneider Electric9 May 2002

E
8
0
2
0
4

2 Schneider Electric Polska

Prezentacja
systemu PowerLogic

Ni˝ej wymienione urzàdzenia sà sk∏adowymi systemu PowerLogic:
c analizatory sieci
c mierniki parametrów sieci
c wy∏àczniki niskiego napi´cia
c koncentratory danych DC150
c przekaêniki zabezpieczeniowe Sepam
c urzàdzenia Vigilohm
c inne urzàdzenia komunikujàce si´ za pomocà protoko∏u Modbus 

Architektura systemu PowerLogic

SSystem PowerLogic umo˝liwia optymalizacj´ kosztów, prowadzi do poprawy jakoÊ-
ci i zwi´kszenia niezawodnoÊci zasilania
SSystem PowerLogic jest zestawem urzàdzeƒ wyposa˝onych w modu∏ komunikacyj-
ny i oprogramowania umo˝liwiajàcego wspó∏prac´ na platformie systemu opera-
cyjnego Windows
SSystem PowerLogic dostarcza kompletnych informacji o stanie sieci elektrycznej
SSystem PowerLogic posiada wiele mo˝liwoÊci sterowania i monitorowania sieci
elektrycznej oraz potrafi zrealizowaç wiele zadaƒ dotyczàcych:
c obs∏ugi alarmów
c automatyzacji zadaƒ (np. automatyczne raportowanie)
c dok∏adnych pomiarów
c pomiaru jakoÊci  energii i zak∏óceƒ w sieci elektroenergetycznej
c przesy∏u danych
c itd.

SSystem PowerLogic dedykowany jest do wszystkich systemów rozdzia∏u energii.
Pozwala po∏àczyç urzàdzenia w sieç komunikacyjnà oraz przesy∏aç dane pomi´-
dzy nimi a jednym lub wieloma nadzorujàcymi sieç komputerami.
SSystem PowerLogic sk∏ada si´ z:
c urzàdzeƒ wyposa˝onych w ∏àcze komunikacyjne
c interfejsów komunikacyjnych
c oprogramowania SMS

Dlaczego PowerLogic?
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Prezentacja
systemu PowerLogic

System PowerLogic jest kompletnym i spójnym
rozwiàzaniem stosowanym do zarzàdzania energià.

System PoweLogic udoskonala system rozdzia∏u
energii elektrycznej

Pomiary

Obs∏uga

Obliczenia

Zarzàdzanie

Urzàdzenia
Komunikacja

Program

Analiza

ProjektWdro˝enie

System PowerLogic

TTrendy

Dzienniki zdarzeƒ

Analiza harmonicznych

Alarmy

A

V

cos ϕϕ
kW

kVA

kWh

WartoÊci

uÊrednione

WartoÊci

szczytowe

ZawartoÊç

harmonicznych

SStopieƒ obcià˝enia

Niesymetria fazowa

Pomiary zdalne

WartoÊci szczytowe

Optymalizacja
kontraktów

Wykorzystanie mocy

Rozdzia∏ kosztów 

Kontrola kosztów

Ulepszenie systemu dystrybucji energii

Zbieranie danych

Analiza danych
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Prezentacja
systemu PowerLogic

Dlaczego PowerLogic?

SSystem Powerlogic jest odpowiedzià na potrzeb´ racjonalnego
zarzàdzania energià.
Przy nowoczesnym zarzàdzaniu energià nale˝y wziàç pod uwag´ trzy czynniki:
c koszty energii elektrycznej
c jakoÊç dostarczanej energii elektrycznej
c ciàg∏oÊç dostaw energii elektrycznej

KKoszty energii elektrycznej:
c koszty przydzia∏u mocy
c zarzàdzanie okresami szczytów
c optymalizacja kontraktu
c eliminacja op∏at karnych

JJakoÊç dostarczanej energii elektrycznej
c zawartoÊç harmonicznych
c piki napi´cia
c zapady napi´cia
c pràd w przewodzie neutralnym
c stany przejÊciowe

CCiàg∏oÊç dostaw
energii elektrycznej
c monitorowanie systemu
c pomoc przy rozwiàzywaniu

problemów
c obs∏uga prewencyjna
c obs∏uga bie˝àca

System PowerLogic wp∏ywa na popraw´ tych czynników.
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Prezentacja
systemu PowerLogic

Koszty energii elektrycznej

SSystem PowerLogic pozwala nadzorowaç jakoÊç oraz zredukowaç koszty zu˝ywa-
nej energii.

RRedukcja zu˝ycia energii
c identyfikacja g∏ównych odbiorców energii
c wewn´trzny rozdzia∏ kosztów
c uÊwiadomienie u˝ytkowników o êród∏ach kosztów
c kontrolowany rozdzia∏ energii na rozleg∏ym terenie

RRedukcja kosztów
c poznanie zapotrzebowania na energi´
c zarzàdzanie zu˝yciem energii
c optymalizacja kontraktu
c unikanie op∏at karnych

(przekroczenie wspó∏czynnika mocy, mocy zamówionej, itp.)

JakoÊç dostarczanej energii elektrycznej

Funkcje sprawdzajàce jakoÊç dostarczanej energii:
c analiza harmonicznych
c detekcja pików i zapadów napi´cia
c detekcja zak∏óceƒ
c kontrola pràdu w przewodzie neutralnym

JakoÊç przesy∏anej energii ma wp∏yw na ponoszone koszty, bezpoÊrednio wp∏ywa
na wysokoÊç rachunków za energi´ oraz poÊrednio na straty w produkcji, koszt
urzàdzeƒ, itd.

Przyk∏ad analizy harmonicznych
Wyst´powanie harmonicznych wp∏ywa na:
c wy˝sze koszty amortyzacji urzàdzeƒ (skrócenie ˝ywotnoÊci urzàdzeƒ, zmniejsze-
nie sprawnoÊci, przewymiarowanie urzàdzeƒ)
c wzrost strat (straty w ˝elazie oraz straty Joule’a)
c straty w produkcji (nieoczekiwane wy∏àczenia, przerwy w procesie produkcyjnym)

RRejestracja przebiegów w sytuacji
wystàpienia okreÊlonego zdarzenia lub zak∏ócenia
Rejestracja przebiegów w sytuacji wystàpienia okreÊlonego zdarzenia lub zak∏óce-
nia pozwala nam rozró˝niç czy problem powsta∏ wewnàtrz zak∏adu przemys∏owe-
go, czy jest powodowany przez dostawc´ energii.

Dane archiwalne:
wykres i tabela z wartoÊciami harmonicznych

Wydruki trendów

Dane archiwalne:
przebieg okresowy i wartoÊci harmonicznych

Analiza widmowa danych archiwalnych

Rejestracja zak∏óceƒ
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Prezentacja
systemu PowerLogic

Dlaczego PowerLogic?

Ciàg∏oÊç dostaw energii elektrycznej

ElektrycznoÊç jest wszechobecna, ale zjawiska prowadzàce do zak∏óceƒ w pracy
urzàdzeƒ nie zawsze sà proste do poznania i opanowania.
SSystem PowerLogic pozwala analizowaç i sterowaç systemem rozdzia∏u energii
elektrycznej oraz zwi´ksza pewnoÊç dostaw energii.

IInformacja o stanie systemu
Graficzne przedstawienie stanu sieci rozdzielczej umo˝liwia scentralizowanie
danych oraz przedstawienie ich w dogodnym formacie. 

UUwaga: System PowerLogic umo˝liwia przesy∏ danych do innych systemów (np. ogólnego
systemu nadzoru)

OObs∏uga prewencyjna 
Obs∏uga prewencyjna oznacza wykrywanie problemów zanim nastàpi awaria , co
pozwala zapobiec uszkodzeniu urzàdzeƒ i stratom w produkcji (np. zliczanie cykli
operacyjnych wy∏àcznika)

OObs∏uga korygujàca
W sytuacji wystàpienia awarii, system PowerLogic pomaga przeprowadziç pe∏nà
diagnostyk´ problemu oraz skróciç czas przerwy w pracy
■ rejestruje problemy w momencie zak∏ócenia nawet przy nieobecnoÊci specjalisty 

- zdalny / lokalny sygna∏ alarmowy (np. przy pomocy telefonu lub pagera)
■ pomaga wezwanemu specjaliÊcie w interwencji serwisowej

- lokalizacja awarii, ogólna ocena sytuacji, zestawienia w postaci tabel, itp.
■ pomaga personelowi obs∏ugujàcemu przeprowadziç analiz´ stanu sieci

- dziennik zdarzeƒ i dziennik alarmów
- zapis danych
- pomoc w diagnostyce

■ itd.

Graficzne przedstawienie stanu sieci elektrycznej za
pomocà animowanego schematu jednoliniowego

Organizacja danych pomiarowych

Tabela z danymi z zabezpieczenia Micrologic

Wybór zadaƒ realizowanych automatycznie

Dziennik zdarzeƒ
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Uproszczony opis
zastosowaƒ

Architektura systemu PowerLogic mo˝e byç prosta lub bardzo z∏o˝ona, w zale˝noÊci od
konfiguracji nadzorowanej sieci.

PPrzyk∏ad 1. Instalacja w ma∏ym budynku lub w wydzielonym pomieszczeniu technicznym.

PPrzyk∏ad 2. Instalacja w budynku z wi´kszà liczbà u˝ytkowników z urzàdzeniami
po∏àczonymi w lokalnà sieci Intranet.

EEthernet TCP/IP SMS

Modbus RS485
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Prezentacja
systemu PowerLogic

Uproszczony opis
zastosowaƒ (cd.)

PPrzyk∏ad 3. Instalacja w kilku budynkach po∏àczonych poprzez zak∏adowà sieç Intranet.

IIntranet

SMS

Ethernet TCP/IP
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Uproszczony opis
zastosowaƒ (c.d.)

Przyk∏ady zastosowaƒ

Szpitale Przemys∏ elektroniczny

Centra obliczeniowe

Budynki u˝ytecznoÊci publicznej

Przemys∏ samochodowy

Przemys∏ ci´˝ki

Dla ka˝dego z zastosowaƒ mo˝na
skonfigurowaç pewnà liczb´ profili
u˝ytkownika:
c utrzymanie ruchu
c projekty
c produkcja
c administracja
c personel nadzorujàcy
c personel techniczny
c dzia∏ finansowy
c itd.
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Funkcje
i charakterystyka

Prezentacja urzàdzeƒ
systemu PowerLogic

Urzàdzenia komunikacyjne wykorzystywane w systemie PowerLogic obs∏ugujà wi´kszoÊç
funkcji wymaganych przy zarzàdzaniu siecià elektrycznà. Nale˝y do nich m.in. monitorowanie
energii, pomiary, zabezpieczenia oraz kontrola izolacji. Inne urzàdzenia (sterownik PLC, urzà-
dzenie do bezprzerwowego zasilania UPS) mogà byç pod∏àczane do systemu, jeÊli sà kompa-
tybilne z protoko∏em Modbus.

Urzàdzenia monitorujàce energi´

PPomiary i monitorowanie
Urzàdzenia pomiarowe systemu PowerLogic mogà byç wykorzystywane we wszystkich typach instalacji
elektrycznych i pokrywajà ca∏y zakres potrzeb poczàwszy od prostych funkcji jak pomiar pràdu i napi´-
cia, a˝ do analizy harmonicznych i wykrywaniu pików i zapadów napi´cia
c urzàdzenia pozwalajàce na pomiar wartoÊci pràdów lub napi´ç
c mierniki energii, odczytujàce wartoÊci podstawowe pràdów, napi´ç, mocy i energii oraz rejestrujàce
zawartoÊç harmonicznych
c analizatory sieci, odczytujàce wartoÊci podstawowe pràdów, napi´ç, mocy, energii, rejestrujàce
zawartoÊç harmonicznych, posiadajàce funkcje analizujàce jakoÊç przesy∏anej energii, wyposa˝one
w obszernà pami´ç wewn´trznà oraz modu∏y wejÊç i wyjÊç wykorzystywane do monitorowania instalacji
elektrycznej i/lub innych.

Pomiary

DDetekcja stanów
nieustalonych

Adaptacyjny
zapis przebiegów

Piki i zapady napi´cia

Przebiegi okresowe

Harmoniczne

THD
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Funkcje
i charakterystyka

Wy∏àczniki nn Przekaêniki
ziemnozwarciowe i urzàdzenia

do kontroli izolacji

UUrzàdzenia zabezpieczeniowe i sterujàce nn
Wy∏àczniki Compact i Masterpact zabezpieczajà
instalacje nn. Za pomocà ∏àcza komunikacyjnego
mo˝liwe jest sterowanie pracà wy∏àczników,
okreÊlanie pozycji ich styków oraz sprawdzanie
przyczyny i czasu wyzwolenia. W zale˝noÊci od
modelu, aparaty Compact i Masterpact, oferujà
diagnostyk´ wy∏àczeƒ oraz ca∏à gam´ dodatko-
wych funkcji pomiarowych.

PPrzekaêniki ziemnozwarciowe i urzàdzenia
do kontroli izolacji
Przekaêniki ziemnozwarciowe Vigirex zabezpie-
czajà przed dotykiem poÊrednim lub bezpoÊred-
nim elementów pod napi´ciem. Urzàdzenia do
kontroli izolacji Vigilohm s∏u˝à do pomiaru rezys-
tancji izolacji sieci IT oraz sygnalizujà uszkodze-
nie izolacji. Alarmy oraz informacje o uszkodzeniu
izolacji mogà byç transmitowane poprzez ∏àcze
komunikacyjne.

UUrzàdzenia zabezpieczeniowe i sterujàce SN
Urzàdzenia zabezpieczeniowe Sepam zabezpie-
czajà instalacje SN oraz monitorujà prac´
wy∏àczników SN. Sygnalizujà po∏o˝enie styków
g∏ównych, sygnalizujà wyzwolenie, podajà przy-
czyn´ wyzwolenia oraz przeprowadzajà pe∏nà
diagnostyk´ sieci. Umo˝liwiajà pomiar wielu
podstawowych wielkoÊci, rejestrujà zak∏ócenia
powsta∏e w wyniku awarii, oraz udost´pniajà
funkcje automatyki w rozdzielnicach SN.

Urzàdzenia
zabezpieczeniowe SN
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Funkcje
i charakterystyka

Zastosowanie

Aparaty PPM500            PM650 CM4000

Parametry
IInformacje wyÊwietlane na panelu

WielkoÊci podstawowe: pràd, napi´cie, cz´stotliwoÊç, moc,
energia, wspó∏czynnik mocy

PPodliczniki/lokalizacja kosztów

Pomiary zu˝ycia energii w celu dok∏adnego okreÊlenia kosztów
ka˝dego sektora lub jednostki produkcji
(a nie wy∏àcznie na bazie zajmowanej powierzchni)
AAnaliza zu˝ycia energii

Analiza pozwala na:
■  tworzenie oszcz´dnoÊci poprzez dok∏adniejsze pomiary
energii elektrycznej i wdra˝anie rozwiàzaƒ o wi´kszej
sprawnoÊci
■  identyfikacja wolnych zasobów energii
■  symetryczne obcià˝anie szyn zbiorczych lub separowanie
obcià˝eƒ wprowadzajàcych zak∏ócenia

MMonitorowanie instalacji 

Alarmy od przekroczenia kluczowych parametrów sieci
Poziom obcià˝eƒ na poszczególnych odp∏ywach
Pozycja styków wy∏àcznika
Pomoc w okreÊlaniu przyczyn awarii

OOptymalizacja kontraktu

Analiza mocy uÊrednionej oraz zu˝ycia energii w celu optyma-
lizacji kontraktu (moc zamówiona, wykresy obcià˝eƒ, itd.)
Planowe zrzuty obcià˝enia lub inne rozwiàzania kompensujàce,
co pozwoli uniknàç kar umownych

AAnaliza jakoÊci energii
Pomiary zawartoÊci harmonicznych oraz analiza harmonicznych:
w celu okreÊlenia przyczyny uszkodzeƒ, obni˝enia parametrów
znamionowych urzàdzeƒ (transformatory itp.), zaprojektowania
odpowiednich filtrów

Rejestracja przebiegów i analiza pików i zapadów napi´cia:
w celu okreÊlenia przyczyn przerw w produkcji

Analiza stanów nieustalonych (o czasie trwania ok. 1 µs):
w celu okreÊlenia przyczyny uszkodzeƒ

PPomiary innych parametrów

Zliczanie impulsów odebranych z mierników wody, ciÊnienia,
pary wodnej, itp.

OObs∏uga prewencyjna

Zapobieganie awariom:
■ nadzorowanie stanu wy∏àczników: zu˝ycie styków, czas zadzia∏ania, itd.
■  nadzorowanie maszyn: wykresy pràdu zwarciowego silnika,
temperatura transformatorów, itd.

ZZabezpieczenia

Zabezpieczanie obwodów oraz maszyn elektrycznych przed
awariami sieci elektrycznej (przecià˝enia, zwarcia, itd.)

ZZabezpieczenia ziemnozwarciowe

Zabezpieczenia obwodów przed doziemieniem

KKontrola izolacji

Pomiary rezystancji izolacji w sieciach  IT oraz detekcja
uszkodzeƒ izolacji

((1) Tylko pomiar pràdu
((2) Brak funkcji monitorowania pozycji styków

wy∏àcznika na PM650

(2)
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Funkcje
i charakterystyka

MMicrologic A
Sepam 1000+seria 20

Micrologic H Vigilohm
XM300C

Vigirex
RHU

Micrologic P
Sepam 1000+seria 40
Sepam 2000

(1)
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Funkcje
i charakterystyka

Rozwiàzania pomiarowe
z szerokim zakresem
mo˝liwoÊci monta˝u urzàdzeƒ

Na p∏ycie czo∏owej

PM500

Dlaczego warto stosowaç dedykowane urzàdzenia pomiarowe?

c wy˝sza dok∏adnoÊç wskazaƒ

c zapis do pami´ci wewn´trznej (w PM650, CM4000)

c wi´cej zaawansowanych i kompletnych pomiarów jakoÊci energii (CM4000)

c mo˝liwoÊç do∏àczania dodatkowych analogowych i cyfrowych modu∏ów wejÊcia/wyjÊcia (w PM500, CM4000)

c komunikacja poprzez sieç Ethernet i wykorzystanie standardu HTML bez koniecznoÊci pod∏àczania bramki zewn´trznej (CM4000)

c mo˝liwoÊç aktualizacji oprogramowania wewn´trznego w  urzàdzenu, w celu dodania nowych funkcji 

c mo˝liwoÊç wymiany urzàdzeƒ na nowsze

Aparat na p∏ycie monta˝owej,
wyÊwietlacz na p∏ycie czo∏owej

CCM4000
PM650
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Funkcje
i charakterystyka

Pomiar zintegrowany z wy∏àcznikiem

Micrologic A
Micrologic P
Micrologic H

Dlaczego pomiar zintegrowany z wy∏àcznikiem?
c oszcz´dnoÊç miejsca:
v jedno urzàdzenie zamiast dwóch
v dodanie pomiaru bez u˝ycia dodatkowego miejsca
c bez dodatkowych przek∏adników:
v przek∏adniki sà zespolone z wy∏àcznikiem
c brak dodatkowego oprzewodowania:
v oprzewodowanie jest zawarte w wy∏àczniku
c wewn´trzna diagnostyka wy∏àcznika:
v po∏o˝enie styków, status wy∏àcznika, rejestracja danych,
informacje eksploatacyjne
c idealny w nowych instalacjach

Pomiar zintegrowany z przekaênikiem
zabezpieczeniowym

Sepam 1000+ seria 20
Sepam 1000+ seria 40
Sepam 2000
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Funkcje
i charakterystyka

Wybór aparatu stosownie do
funkcji pomiarowych

Analizator sieciMiernik parametrów
elektrycznych

PM500 PM650 CM4000       CM4000T

Ogólne kryteria wyboru

Sposób monta˝u

Wykorzystanie w sieciach nn ■ ■ ■ ■

Wykorzystanie w sieciach SN ■ ■ ■ ■

Dok∏adnoÊç pomiaru pràdu / napi´cia 0.5% 0.25% 0.07% 0.07%
Dok∏adnoÊç pomiaru mocy / energii 1% 0.5% 0.2% 0.2%

WWartoÊci chwilowe rms

Pràdy                                         ■ fazowe ■ ■ ■ ■

■ w przewodzie neutralnym ■ ■ ■ ■

Napi´cie                                       fazowe i mi´dzyfazowe ■ ■ ■ ■

Cz´stotliwoÊç ■ ■ ■ ■

Moc ca∏kowita                      ■ czynna ■ ■ ■ ■

■ bierna ■ ■ ■ ■

■ pozorna ■ ■ ■ ■

Moc na faz´                                ■ czynna ■ ■ ■ ■

■ bierna ■ ■ ■ ■

■ pozorna ■ ■ ■ ■

Wspó∏czynnik mocy                    ■ ca∏kowity ■ ■ ■ ■

■ na faz´ ■ ■ ■ ■

WWartoÊci energii

Energia czynna ■ ■ ■ ■

Energia bierna ■ ■ ■ ■

Energia pozorna ■ ■ ■ ■

Tryb akumulacji energii ■ ■ ■ ■

WWartoÊci uÊrednione

Pràd                                             wartoÊç bie˝àca i maksymalna ■ ■ ■ ■

Ca∏kowita moc czynna                  wartoÊç bie˝àca i maksymalna ■ ■ ■ ■

Ca∏kowita moc bierna                   wartoÊç bie˝àca i maksymalna ■ ■ ■ ■

Ca∏kowita moc pozorna                wartoÊç bie˝àca i maksymalna ■ ■ ■ ■

Ca∏kowita moc przewidywana       wartoÊç bie˝àca i maksymalna ■ ■ ■

Synchronizacja okna przesuwnego ■ ■ ■ ■

Tryb obliczania mocy ■ ■ ■ ■

PPomiary jakoÊci energii

Wspó∏czynnik zawartoÊci harmonicznych            ■ w napi´ciu ■ ■ ■ ■

■ w pràdzie ■ ■ ■ ■

Podzia∏ na poszczególne harmoniczne ■ ■

Rejestracja przebiegów ■ ■

Detekcja pików i zapadów napi´cia ■ ■

Programowanie (funkcje logiczne i matematyczne) ■ ■

Detekcja oraz rejestracja stanów nieustalonych (< 1 µs) ■

Rejestracja zak∏óceƒ
Pomiary wartoÊci rzeczywistej rms       najwy˝sza harmoniczna 31 31 255 255
Cz´stoÊç próbkowania                                   próbek na okres 64 512 83 333

((1) W komplecie czujniki pomiarowe
((2) Funkcja niedost´pna z kartà komunikacyjna Digipact
((3) Jedynie wartoÊci szczytowe
((4) Maksymalna liczba wejÊç / wyjÊç nie mo˝e przekroczyç 25

WyÊwietlacz na p∏ycie czo∏owej, aparat
wewnàtrz rozdzielnicy

Aparat na p∏ycie monta˝o-
wej. WyÊwietlacz na p∏ycie
czo∏owej

Na p∏ycie
czo∏owej
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Funkcje
i charakterystyka

Zabezpieczenia Micrologic
do wy∏àczników nn

Zabezpieczenia Sepam

AA P                    H Sepam 1000+                           Sepam 2000
Seria 20 Seria 40

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■

1.5% ((1) 1.5% ((1) 1.5% ((1) 2% 2% 1.5%
3.0% ((1) 3.0% ((1) 4% 3%

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■

■  ((2))

■  ((2)
■  ((2)

■ ■ ■ ■

■  ((2)

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■

■  ((2) ■  ((2) ■ ■ ■  ((3)
■  ((2) ■  ((2) ■ ■  ((3)
■  ((2) ■  ((2) ■ ■  ((3)
■  ((2) ■  ((2)

■  ((2) ■  ((2)
■  ((2) ■  ((2)

■

■

■  ((2)
■  ((2) ■ ■ ■

■

■ ■ ■

12 12 31 17 17 21
24 24 64 36 36

Na p∏ycie czo∏owej lub wewnàtrz rozdzielnicy Na p∏ycie czo∏owejZintegrowane z wy∏àcznikiem
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Funkcje
i charakterystyka

Wybór aparatu stosownie do
funkcji pomiarowych (cd.)

Analizator sieciMiernik parametrów
elektrycznych

PPM500 PM650 CM4000 CM4000T

Rejestracja danych i zdarzeƒ

WartoÊci chwilowe min/max opcja ■ ■ ■ 

Rejestracja danych ■ ■ ■

Rejestracja zdarzeƒ ■ ■ ■

Alarmy opcja ■ ■ ■

Nastawialna kolejnoÊç rejestracji zdarzeƒ ■ ■

Datowanie zdarzeƒ ■ ■ ■

Synchronizacja czasu GPS ■ ■

PojemnoÊç pami´ci wewn´trznej 1 kB do 32 MB do 32 MB

WWyÊwietlacz, czujniki, wejÊcia/wyjÊcia

WyÊwietlacz panelowy ■ opcja opcja opcja

Wbudowane czujniki mierzàce wartoÊci pràdu i napi´cia

WyjÊcie impulsowe opcja ■ ■ ■

WejÊcia cyfrowe i analogowe (maksymalna liczba) 3 opcja 16 ((4) 16 ((4)

WyjÊcia cyfrowe lub analogowe 4 opcja 1 17 ((4) 17 ((4)

BezpoÊrednie pod∏àczenie napi´cia, 480V AC 600V AC 600V AC 600V AC

Komunikacja

Port RS485 ■ ■ ■ ■

Port podczerwieni opcja opcja

Port RS232 ■ ■

Protokó∏: Modbus (M), PowerLogic (P), Digipact (D) M M,P M M

Port Ethernet (protokó∏ Modbus TCP/IP) opcja opcja

Serwer HTML opcja opcja

Bramka Ethernet dla innych aparatów pod∏àczonych do RS485 opcja opcja

((1) W komplecie czujniki pomiarowe

((2) Funkcja niedost´pna z kartà komunikacyjna Digipact

((3) Jedynie wartoÊci szczytowe

((4) Maksymalna liczba wejÊç / wyjÊç poni˝ej 25

(max. liczba, ∏àcznie z wyjÊciem impulsowym)

bez zewn´trznych przek∏adników napi´ciowych
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Funkcje
i charakterystyka

Funkcje
i charakterystyka

Zabezpieczenia Micrologic
do wy∏àczników nn

Zabezpieczenia Sepam

AA P                    H Sepam 1000+                             Sepam 2000
Seria 20 Seria 40

■ ((3) ■ ((2) ■ ((2)

■ ((2) ■ ((2) ■ ■ ■

■ ((2) ■ ((2) ■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■ opcja opcja ■

■ ■ ■

10 10 26

6 6 6 8 8 14

690V AC 690V AC 690V AC 120V AC 120V AC 120V AC

opcja opcja opcja ■ ■ ■

M, D M, D M, D M M M



Funkcje
i charakterystyka

Urzàdzenia pomiarowe
Miernik parametrów
elektrycznych PM500

Miernik parametrów elektrycznych PM500 jest przeznaczony do pomiaru wszyst-
kich najwa˝niejszych wielkoÊci elektrycznych.
Oferuje wi´ksze mo˝liwoÊci w porównaniu do mierników analogowych.
Dzi´ki budowie modu∏owej mo˝liwy jest wybór rozwiàzania w pe∏ni zaspakajajàce-
go wymagania aplikacji a dodatkowo atrakcyjnego cenowo. PM500 mo˝e byç
wyposa˝any w dodatkowe modu∏y bez koniecznoÊci jego demonta˝u.
Jest to urzàdzenie idealne do aplikacji wymagajàcych pomiarów i monitoringu.
Wspó∏pracuje w pe∏ni z systemem PowerLogic.

Zastosowania

Pomiar oddzia∏owy / lokalizacja kosztów.

Zdalne monitorowanie instalacji elektrycznej.

Pomiar harmonicznych (THD).

Charakterystyka
Budowa modu∏owa
Modu∏y dodatkowe oraz funkcje jakie mogà one realizowaç powodujà, ˝e miernik
ten w prosty sposób mo˝e byç dostosowany do ka˝dej aplikacji.
Ma∏e wymiary (96x96x60 mm)
Jednostka bazowa ma zaledwie 60 mm g∏´bokoÊci (80mm z modu∏ami) co
pozwala na ∏atwy monta˝ w rozdzielnicy.
Du˝y podÊwietlany ekran z wykresami s∏upkowymi
WyÊwietla 5 pomiarów w jednym czasie.
Klasa pomiaru energii 1 zgodnie z IEC 61036 (4-kwadrantowo)
Jako podlicznik do lokalizacji kosztów.
Moc i pràd uÊredniony oraz zawartoÊç harmonicznych (THD) w standardzie
Zaawansowane rozwiàzania pozwalajàce w pe∏ni monitorowaç instalacj´ elek-
trycznà.

Numery referencyjne
PM500

110 do 400 V AC / 120 do 350 V DC 50980
24 do 48 V DC 50981

PM500 - opcje
Modu∏ komunikacyjny Modbus RS485 50982
Modu∏ impulsowy IO11 50983
Modu∏ alarmowy IO22 50984
Modu∏ wyjÊcia analogowego AO20 4-20 mA  (*) 50985
(*) dost´pne pod koniec roku 2002.
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Funkcje
i charakterystyka

1 Pràdy chwilowe i uÊrednione.
2 Napi´cie i cz´stotliwoÊç.
3 Moc chwilowa i uÊredniona .
4 Wspó∏czynnik mocy i THD dla pràdu i napi´cia.
5 Pràd i moc wartoÊci uÊrednione i maksymalne.
6 Energia i czas pracy.
7 WyÊwietlacz.

OOpis modu∏ów dodatkowych PM500

PM500 mo˝e byç wyposa˝ony w modu∏y (po jednym z ka˝dego rodzaju):
MModu∏ komunikacyjny Modbus RS485

Port RS485 Modbus 2-przewodowy, do 38 400 bodów ■

Zdalne odczyty, nastawienia oraz zerowanie wskazaƒ

MModu∏ we/wy IO11

Synchronizacja (**) lub wejÊcie logiczne 1

WyjÊcie impulsowe do pomiarów energii 1

MModu∏ alarmowy IO22

Alarmy dla I, U, V, F, PF, P, Q, S, THD ■

Nastawialne progi: dolny i górny, histereza i opóênienie

WartoÊci Min/Max pomiarów poprzez port Modbus: ■

I, U, THD I, THD U (jest wyliczana wartoÊç min, max dla 3 faz)
, IN, THD IN, F, PF, P, Q
WejÊcia logiczne do monitorowania stanów lub impulsowe 2

WyjÊcie przekaênikowe do sterowania lub sygnalizacji 2

MModu∏ wyjÊcia analogowego AO20 4-20 mA

wyjÊcia analogowe 0/4-20 mA 2
przypisywane do I, IN, U, F, PF, P, Q

(*) dost´pne pod koniec roku 2002.

(**) do synchronizacji pràdu i mocy uÊrednionej oraz do synchronizacji okna pomiarowego mocy.

PM500
Do sieci nn, SN i WN ■

Dok∏adnoÊç dla pràdu i napi´cia 0.5%
Dok∏adnoÊç dla mocy i energii (IEC 61036) 1%
Pomiary wartoÊci rms do 31-harmonicznej
Max. liczba do∏àczonych modu∏ów 4
WyÊwietlacz podÊwietlany LCD
Napi´cie przy∏àczone bezpoÊrednio 480 V
WWartoÊci chwilowe RMS

Pràd fazy i neutralny ■

Napi´cie Ph-Ph i Ph-N ■

Cz´stotliwoÊç ■

Moc czynna, bierna, pozorna ca∏kowita i na faz´ ■

Wspó∏czynnik mocy ca∏kowity i na faz´ ■

EEnergia

Czynna, bierna, pozorna 4- kwadrantowo  g

nastawialny tryb akumulacji    we/wy, ze znak, (*), bezwgl. (* )  ■

WWartoÊci uÊrednione
Pràd wart. chwilowe i max ■

Moc czynna, bierna, pozorna wart. chwilowe i max ■

Wybór metody obliczeƒ blok, przesuwne (*) ■

Synchronizacja okna pomiarowego I011 opcja

PPomiary jakoÊci energii
ZawartoÊç harmonicznych pràd i napi´cie ■
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Funkcje
i charakterystyka

Urzàdzenia pomiarowe (cd.)

Miernik parametrów
elektrycznych PM500 (cd.)

Charakterystyki elektryczne
Typ pomiaru Rzeczywiste wartoÊci rms do 31 harmonicznej

w sieciach: trójfazowej (3P, 3P+N), dwufazowej
i jednofazowej przy napí ciu zmiennym

Dok∏adnoÊç pràd i napi´cie 0.5 %

moc 1 % w zakresie od 0.8 poj. do 0.5 indukcyjnie
cz´stotliwoÊç 0.1 %

wspó∏czynnik mocy 1 % w zakresie od 0.8 poj. do 0.5 indukcyjnie
energia czynna Klasa 1 wed∏ug IEC 61036
energia bierna Klasa 2 wed∏ug IEC 61268

Tempo dÊwie˝ania danych 1 s
Pomiar napí cia napi´cie mierzone 0 do 480 AC (bezpoÊrednio)

0 do 400 kV AC (z przek∏adnikami)
dopuszczalne przecià˝enie 1.5 Un
zakres cz´stotliwoÊci 45 do 65 Hz

Pomiar pràdu zakres przek∏adników od 5 A do 10 000 A
strona wtórna 1 A lub 5 A
zakres pomiaru 0.04 do 1.2 In*

dopuszczalne przecià˝enie 4 In ciàgle
pobór mocy 0.1 VA

izolacja wejÊcia pràdowego 2.5 kV
Zasilanie wersje AC i DC 110 do 400 V AC (± 10 %), 10 VA

120 do 350 V DC ± 20 %), 10 W
inne wersje 24 do 48 V DC (± 25 %), 6 W

wejÊcia/wyjÊcia wejÊcia - do synchronizacji 10 do 30 V DC
lub logiczne (IO11 i IO22)
wyjÊcie logiczne (IO22) wyjÊcie przekaênikowe (5 A przy 230 V AC)
wyjÊcie impulsowe (IO11opcja) (0.5 A przy 100 V DC)
wyjÊcie analogowe) obcià˝enie od 0 do 600 Ω
0/4-20 mA (AO20 opcja)

CCharakterystyki mechaniczne
Waga 0.4 kg
Stopieƒ ochrony IP (IEC 60529) IP40 p∏yta czo∏owa, IP30 pozosta∏oÊç
Wymiary bez modu∏ów 96 x 96 x 60 mm

z modu∏ami 96 x 96 x 80 mm
WWarunki Êrodowiskowe
Temperatura pracy - 10 °C do + 55 °C
Temperatura przechowywania - 20 °C do + 85 °C
WilgotnoÊç 5 do 95 % RH przy 40 °C
Stopieƒ zanieczyszczenia 2
Kategoria instalacji III dla instalacji do 277/480 V
Wytrzyma∏oÊç dielektryczna zgodnie z EN 61010-1

KompatybilnoÊç odpornoÊç na wy∏adowania Poziom IV (IEC 61000-4-2)
elektromagnetyczna elektrostatyczne

pola elektromagnetyczne Poziom III (IEC 61000-4-3)
przebiegi szybkozmienne Poziom IV (IEC 61000-4-4)
fala udarowa Poziom IV (IEC 61000-4-5)
emisja promieniowania CE (klasa B)

BBezpieczeƒstwo
Europa CE, zgodnie z IEC 61010
KKomunikacja
port RS485 (modu∏ Modbus RS485) 2-przewodowa, do 38 400 bodów, Modbus RTU

CCharakterystyka wyÊwietlacza
Typ podÊwietlany LCD
(*) przy zachowaniu dok∏adnoÊci pomiaru.

Widok Êcianki tylnej PM500 wraz z modu∏ami
dodatkowymi
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Instalacja
i pod∏àczenia

SSieç 4-przewodowa z 3-ma przek∏adnikami pràdowymi i napi´ciem mierzonym bezpoÊrednio

Sieç 3-przewodowa z 2-ma przek∏adnikami pràdowymi i 3-ma przek∏adnikami napi´ciowymi

Przyk∏ad pod∏àczenia

Przyk∏ad pod∏àczenia

UUwaga: Mo˝liwe sà równie˝ inne typy pod∏àczeƒ. W celu uzyskania dalszych informacji nale˝y
zajrzeç do dokumentacji technicznej dotyczàcej produktu

Zabez-
pieczenie

Zabez-
pieczenie

Blok
zacisków

Zabez-
pieczenie

Blok
zacisków
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Instalacja
i pod∏àczenia

Urzàdzenia pomiarowe (cd.)

Miernik parametrów
elektrycznych PM500 (cd.)

MModu∏ komunikacyjny Modbus RS485

Modu∏ alarmowy IO22 Modu∏ wyjÊcia analogowego AO20 4-20 mA

Modu∏ impulsowy IO11

Komunikacja 2-przewodowa z innym
urzàdzeniem typu master lub slave

zabezpiecz.

obcià˝enie

zabezpiecz.

obcià˝enie

Licznik
impulsów

(*) Zmiana pozycji prze∏àczników 1 i 2, zgodnie ze wskazaniem strza∏ki,
spowoduje dostawienie rezystancji 120 Ω. Rezystancja powinna byç do∏à-
czona, gdy PM500 jest ostatnim elementem w sieci komunikacyjnej RS485.
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Instalacja
i pod∏àczenia

WWymiary PM500

Monta˝ na p∏ycie czo∏owej
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Funkcje 
i charakterystyki

Urzàdzenia pomiarowe
Analizator sieci - seria 4000

Analizatory sieci CM4000 i CM4000T to urzàdzenia cyfrowe o bardzo wysokiej
jakoÊci s∏u˝àce do pomiarów i sterowania. Oprócz wielu funkcji pomiarowych
majà mo˝liwoÊç bezpoÊredniego po∏àczenia do sieci Ethernet i mogà pracowaç
jako webserwer. Sà przeznaczone do zastosowaƒ w systemach, gdzie jakoÊç 
i pewnoÊç zasilania majà szczególne znaczenie. S∏u˝à g∏ównie jako wa˝ne urzà-
dzenie serwisowe i sà wykorzystywane w najbardziej odpowiedzialnych miejs-
cach sieci zasilajàcej. Dzi´ki szerokiemu zakresowi funkcji, w tym rejestracji sta-
nów nieustalonych, jest mo˝liwe szybkie rozwiàzywanie problemów spowodowa-
nych zaburzeniami jakoÊci energii.
Jako miernik wysokiej klasy mo˝e byç tak˝e stosowany do pomiarów zu˝ycia
innych mediów, jak woda, gaz czy para.

KKlasa 0.2 normy IEC 60687 oraz dok∏adnoÊç poÊwiadczona certyfikatem 
ANSI C12.20 Klasa 0,2 dla energii i mocy
Kontrola zu˝ycia oraz wykresy obcià˝enia
DDetekcja i zapis pików i zapadów napi´cia
Natychmiastowa identyfikacja êróde∏ problemów
DDetekcja i zapis stanów nieustalonych o czasie trwania poni˝ej 1µs (opcjonalnie)
Identyfikacja problemów spowodowanych krótkotrwa∏ymi zak∏óceniami, np. wy∏à-
czenie baterii kondensatorów, itp.
AAdaptacyjna rejestracja przebiegów
Nastawiane czasy rejestracji d∏ugotrwa∏ych zjawisk, np. rozruch silnika, sekwencja
prze∏àczania, itp.
PPomiary odÊwie˝ane co 100ms
Obs∏uga prewencyjna, np. analiza charakterystyk rozruchu silnika, itp.
PPo∏àczenia z szybkà siecià Ethernet 10/100 Mbitów/s (opcjonalnie)
Natychmiastowy transfer danych przy u˝yciu intranetu lub internetu
WWbudowany serwer stron HTML (opcjonalnie)
Dost´p do informacji bez u˝ycia specjalistycznych narz´dzi, wystarczy przeglàdar-
ka stron internetowych
MMo˝liwoÊç u˝ycia do 25 wejÊç/wyjÊç, do monitorowania stanu sieci elektrycznej
Status wy∏àczników, jak równie˝ informacje o innych parametrach, np. ciÊnienie,
poziom wody, itp.
MMo˝liwoÊç zainstalowania do 32MB pami´ci (standard - 8MB)
Do archiwizacji danych oraz przebiegów.

Charakterystyka

Zastosowanie
Pomiary oddzia∏owe / rozdzia∏ kosztów
Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Monitorowanie jakoÊci energii w wa˝nnych punktach sieci
Optymalizacja kontraktu
Sprawdzanie rachunków
Obs∏uga prewencyjna

WyÊwietlacz fluoroscencyjny (VFD)

MMerlin Gerin
CM4000 PD4CM4000MG
CM4000T PD4CM4000TMG

NNumery referencyjne CM4000 / CM4000T

Numery referencyjne wyÊwietlaczy
Na stronie 28



27Schneider Electric Polska

Funkcje 
i charakterystyki

Tabela wyboru

IInformacje ogólne
Stosowany w sieciach nn i SN
Dok∏adnoÊç pomiaru pràdu i napi´cia
Dok∏adnoÊç pomiaru mocy i energii
Liczba próbek / okres lub cz´stotliwoÊç próbkowania
WWartoÊci chwilowe rms

Pràd, napi´cie, cz´stotliwoÊç
Moc czynna, bierna i pozorna ca∏kowita i w ka˝dej fazie
Wspó∏czynnik mocy ca∏kowity i w ka˝dej fazie
WWartoÊci energii

Energia czynna, bierna i pozorna
Nastawialny tryb akumulacji
WWartoÊci uÊrednione

Pràd wartoÊç chwilowa i maksymalna
Moc czynna, bierna i pozorna    wartoÊç chwilowa i maksymalna
Przewidywana moc czynna, bierna i pozorna
Synchronizacja okna pomiarowego
Nastawialny tryb obliczeƒ: blokowo, przesuwnie

PPomiary jakoÊci energii
ZawartoÊç harmonicznych pràd i napi´cie
Poszczególne harmoniczne za pomocà miernika

za pomocà SMS
Rejestracja przebiegów
Detekcja pików i zapadów napi´cia
Adaptacyjna rejestracja przebiegów
Detekcja i rejestracja stanów nieustalonych (<1us)
Szybkie odÊwie˝anie wyÊwietlanych danych - co 100ms
Programowanie (funkcje logiczne i matematyczne)

ZZapis danych
Min/max wartoÊci chwilowe
Dziennik danych
Dziennik zdarzeƒ
Alarmy
SER (kolejnoÊç rejestracji zdarzeƒ)
Datowanie zdarzeƒ
Synchronizacja GPS (1ms)
Mo˝liwoÊç rozszerzenia pami´ci
WWyÊwietlacz i wejÊcia/wyjÊcia

WyÊwietlacz
Dost´pne j´zyki: polski, angielski, francuski, hiszpaƒski
Test oprzewodowania
WyjÊcie impulsowe
Maksymalna liczba wejÊç/wyjÊç
WartoÊç napi´cia mierzonego bezpoÊrednio

KKomunikacja

Port RS485
Port podczerwieni
Port RS232
Protokó∏ Modbus
Karta Ethernet (protokó∏ Modbus - TCP/IP)
Serwer HTML
Bramka Ethernet dla aparatów innych producentów

CM4000 CM4000T

■ ■

0,04% 0,04%
0,2% 0,2%
512 5MHz

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

63 63
255 255
■ ■

■ ■

■ ■

- ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

32 MB 32 MB

opcja - LCD lub VFD
■ ■

■ ■

■ ■

25 25
600V 600V

2/4 przewody 2/4 przewody

opcja VFD
■ ■

■ ■

opcja ECC21 
opcja ECC21 
opcja ECC21

CM4000
1 Wymienny modu∏ pràdowo-napi´ciowy
2 Zasilanie
3 Dioda sygnalizacyjna - Obs∏uga
4 Dioda sygnalizacyjna - Zasilanie
5 Port RS485 wraz z diodami sygnalizacyjnymi 
6 WyÊwietlacz
7 Os∏ona gniazda opcjonalnych modu∏ów
8 Port RS232 wraz z diodami sygnalizacyjnymi 
9 WyjÊcie impulsowe KYZ
10 Miejsce na instalacj´ plomby bezpieczeƒstwa

Rejestracja zak∏óceƒ w przebiegach: detekcja zapadów napi´cia
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Analizator sieci mo˝e byç wyposa˝ony opcjonalnie w dwa typy wyÊwietlaczy - ciek-
∏okrystaliczny LCD lub fluoroscencyjny VFD. Sà one pomocne przy konfiguracjii 
w czasie pracy analizatora sieci.

WyÊwietlacz LCD
PodÊwietlany ekran LCD posiada 4 linie, po 20 znaków w ka˝dej linii. Na p∏ycie
czo∏owej znajdujà si´ cztery przyciski nawigacyjne, przycisk kontrastu oraz czer-
wona dioda sygnalizujàca awari´. WyÊwietlacz jest pod∏àczany do analizatora przy
pomocà przewodu CAB12, o d∏ugoÊci 4.2 metra, dostarczanego wraz z wyÊwietlaczem.

WyÊwietlacz VFD
Pró˝niowy ekran fluorescencyjny posiada 4 linie, po 20 znaków w ka˝dej linii. Na
p∏ycie czo∏owej znajdujà si´ cztery przyciski nawigacyjne, przycisk kontrastu, czer-
wona dioda sygnalizujàca awari´ oraz port podczerwieni. Port podczerwieni wraz
z akcesoriami OCIVF mo˝e s∏u˝yç do wspó∏pracy analizatora z komputerem.
WyÊwietlacz jest pod∏àczany do analizatora przy pomocà przewodu CAB12, o d∏u-
goÊci 4.2 metra, dostarczanego wraz z wyÊwietlaczem.

NNumery referencyjne

Merlin Gerin
WyÊwietlacz LCD wraz z przewodem CAB12 PD4CMDLCMG
Przewód ∏àczàcy analizator sieci  1.3m     PD4CAB4
CM4000/CM4000T z wyÊwietlaczem 4.2m PD4CAB12                                           

9.0m     PD4CAB30                                           

NNumery referencyjne

Merlin Gerin
WyÊwietlacz VFD wraz z przewodem CAB12 PD4CMDVFMG
Przewód ∏àczàcy analizator sieci       1.3m     PD4CAB4
CM4000/CM4000T z wyÊwietlaczem 4.2m PD4CAB12                                           

9.0m PD4CAB30                                            

Optyczny interfejs komunikacyjny OCIVF 
Umo˝liwia transmisj´ pomi´dzy portem podczerwieni na wyÊwietlaczu VFD a kom-
puterem PC.

1 Ekran wyÊwietlacza
2 Port podczerwieni (jedynie w modelu VFD)
3 Dioda sygnalizujàca awari´
4 Przyciski strza∏ek
5 Przycisk menu
6 Czujnik odleg∏oÊci (jedynie w modelu VFD)
7 Przycisk akceptacji
8 Przycisk kontrastu

NNumery referencyjne
Merlin Gerin

Optyczny interfejs komunikacyjny                    PD4OCIVF

Urzàdzenia pomiarowe
Analizator sieci - seria 4000 (cd.)
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Karta komunikacyjna Ethernet ECC21
Karta ECC21 jest opcjonalnà kartà komunikacyjnà Ethernet. Mo˝e byç instalowa-
na w jednym z dwóch gniazd w analizatorze sieci. Realizuje dwie funkcje:
■ zapewnia analizatorowi sieci mo˝liwoÊç szybkiego przesy∏ania danych w sieci
Ethernet z prêdkoÊciami 10/100 Mbitów/s przy zastosowaniu ∏àcza miedzianego
lub 100 Mbitów/s przy zastosowaniu ∏àcza optycznego
■ pe∏ni rol´ bramki Ethernet dla urzàdzeƒ pod∏àczonych ∏aƒcuchowo do portu
RS485 (protokó∏ Modbus). Wyposa˝ona jest tak˝e w serwer HTML, dzi´ki czemu
mo˝e obs∏u˝yç szeÊç stron HTML dost´pnych poprzez standardowà przeglàdar-
k´ stron internetowych. Mo˝liwe jest utworzenie w∏asnych stron oraz wyÊwietlanie
informacji z analizatora sieci, b´dàcego urzàdzeniem nadrz´dnym w ∏aƒcuchu
i/lub wyÊwietlanie informacji z urzàdzeƒ pod∏àczonych w ∏aƒcuchu Modbus.

Modu∏ pràdowo / napi´ciowy CVM
Jest to wymienny modu∏ do pod∏àczenia obwodów pomiarowych, pràdowych, 
i napi´ciowych. Jest dostarczany wraz z analizatorem sieci. Je˝eli analizator sieci
b´dzie kalibrowany, modu∏ CVM jest jedynym modu∏em wymagajàcym kalibracji.
Zamiast modu∏u CVM mo˝liwe jest pod∏àczenie modu∏u CVMT, dzi´ki czemu ana-
lizator sieci CM4000 przekszta∏ci si´ w analizator sieci CM4000T

Modu∏ pràdowo / napi´ciowy CVMT
Jest to wymienny modu∏ do pod∏àczenia obwodów pràdowych i napi´ciowych,
wykorzystywany przy detekcji stanów nieustalonych, przy cz´stotliwoÊci próbko-
wania napi´cia 5MHz. Podobnie jak modu∏ CVM mo˝e on byç wstawiany i wyjmo-
wany. Analizator CM4000T jest dostarczany z ju˝ zainstalowanym modu∏em CVMT.

NNumery referencyjne
Karta komunikacyjna Ethernet ECC21                             PD4ECC21

NNumery referencyjne
Modu∏ pràdowo / napi´ciowy analizatora sieci CM4000       PD4CVM

NNumery referencyjne
Modu∏ pràdowo / napi´ciowy analizatora sieci CM4000T      PD4CVMT
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Modu∏y wejÊç / wyjÊç sà dodawane do analizatora sieci w celu:
■ monitorowania sieci elektrycznej, rejestracji stanu wy∏àczników oraz sprawdzania
selektywnoÊci pomi´dzy urzàdzeniami zabezpieczajàcymi
■ pomiaru innych wielkoÊci fizycznych poprzez zliczanie impulsów wysy∏anych, 
np. od czujników wody lub miernika od ciÊnienia
■ pomiaru temperatury transformatorów
■ transmisji parametrów przy pomocy sygna∏ów analogowych do innych systemów
■ itd.
Do analizatora sieci mo˝na pod∏àczyç do 25 cyfrowych lub analogowych wejÊç/wyjÊç
Modu∏y te mogà byç do∏àczane na dwa ró˝ne sposoby:
■ przy u˝yciu karty IOC44
■ lub przy u˝yciu zewn´trznego gniazda wejÊç / wyjÊç IOX i poszczególnych modu-
∏ów wejÊç / wyjÊç wtykowych do gniazda zewn´trznego
Wszystkie te opcje mogà byç montowane na miejscu. Zmiana stanu na wejÊciach
cyfrowych jest rejestrowana w ciàgu milisekundy.

Karta IOC44
Jest kartà wejÊç / wyjÊç wyposa˝onà w :
■ 4 wejÊcia cyfrowe 20 - 138 V AC/DC
■ 4 wyjÊcia cyfrowe, sk∏adajàce si´ z 3 przekaêników wyjÊciowych oraz wyjÊcia sta-
tycznego, które mo˝e zostaç zaprogramowane jako wyjÊcie impulsowe. 
Karta mo˝e byç instalowana w gnieêdzie kart opcjonalnych analizatora sieci.
Istniejà trzy mo˝liwe konfiguracje pod∏àczenia kart IOC44:
■ 1 karta IOC44
■ 2 karty IOC44
■ 1 karta IOC44 i 1 karta Ethernet ECC21

Zewn´trzne gniazdo wejÊç / wyjÊç IOX
Zewn´trzne gniazdo wejÊç / wyjÊç mo˝e byç wyposa˝one w osiem wtykanych modu-
∏ów wejÊcia/wyjÊcia. Komplet montowany jest z boku analizatora sieci. Wtykane
modu∏y wejÊcia/wyjÊcia mogà byç analogowe lub cyfrowe. 
Mo˝na zamawiaç trzy rodzaje gotowych modu∏ów: IOX08, IOX0404 oraz IOX2411.
Inne wersje muszà byç konfigurowane przez u˝ytkownika, nale˝y wtedy zamówiç
puste gniazdo IOX i oddzielnie potrzebne modu∏y wejÊç / wyjÊç. W takiej sytuacji
Modu∏ IOX mo˝e byç wyposa˝any najwy˝ej w cztery modu∏y analogowe. 

OOpis

Zewn´trzne gniazdo IOX

Zewn´trzny modu∏ IOX08

Zewn´trzny modu∏ IOX0404

Zewn´trzny modu∏ IOX2411

NNumery referencyjne
Karta IOC44                                                                     PD4IOC44

Bez zainstalowanych modu∏ów wejÊcia/wyjÊcia, akceptuje
do 8 osobnych modu∏ów cyfrowych i analogowych, mo˝-
liwe pod∏àczenie maksymalnie 4 modu∏ów analogowych

Modu∏ wyposa˝ony w 8 wejÊç cyfrowych 120V AC

Modu∏ wyposa˝ony w:
4 wejÊcia cyfrowe 120 V AC
4 wejÊcia analogowe 4-20 mA

Modu∏ wyposa˝ony w:
2 wyjÊcia cyfrowe 60 V DC
4 wejÊcia cyfrowe 32 V DC
1 wyjÊcie analogowe 4-20 mA
1 wejÊcie analogowe 0-5 V

NNumery referencyjne
Zewn´trzne gniazdo IOX  PD4IOX
Zewn´trzny modu∏ IOX08  PD4IOX08
Zewn´trzny modu∏ IOX0404  PD4IOX0404
Zewn´trzny modu∏ IOX2411  PD4IOX2411

Zewn´trzny modu∏ IOX wyposa˝ony w dwa modu∏y 
wejÊç / wyjÊç

Kompletny modu∏ IOX2411

Urzàdzenia pomiarowe
Analizator sieci - seria 4000 (cd.)
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Wtykane modu∏y wejÊç / wyjÊç
Wtykane modu∏y wejÊç / wyjÊç sà instalowane w gnieêdzie zewn´trznego modu∏u
IOX. Jeden modu∏ odpowiada jednemu wejÊciu lub jednemu wyjÊciu. Poni˝ej
opisane sà modu∏y, analogowe i cyfrowe, wraz z parametrami.

OOpis
DI120AC WejÊcie cyfrowe 120 V AC
DI240AC WejÊcie cyfrowe 240 V AC
DI32DC WejÊcie cyfrowe 32 V DC
DO120AC WyjÊcie cyfrowe 120 V AC
DO240AC WyjÊcie cyfrowe 240 V AC
DO200DC WyjÊcie cyfrowe 200 V DC
DO60DC WyjÊcie cyfrowe 60 V DC
AI05 WejÊcie analogowe 0-5 V DC
AI240 WejÊcie analogowe 4-20 mA
AO240 WyjÊcie analogowe 4-20 mA

NNumery referencyjne
Modu∏ DI120AC PD4DI120AC
Modu∏ DI240AC PD4DI240AC
Modu∏ DI32DC PD4DI32DC
Modu∏ DO120AC PD4DO120AC
Modu∏ DO240AC PD4DO240AC
Modu∏ DO200DC PD4DO200DC
Modu∏ DO60DC PD4DO60DC
Modu∏ AI05 PD4AI05
Modu∏ AI240 PD4AI240
Modu∏ AO240 PD4AO240
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CCharakterystyki elektryczne

Typ pomiaru

Dok∏adnoÊç    pràd i napi´cie
moc  
cz´stotliwoÊç

wspó∏czynnik mocy
energia

OdÊwie˝anie danych

Pomiar    napi´cie mierzone
napi´cia           

zakres pomiaru
impedancja
zakres cz´stotliwoÊci

Pomiar pràdu
pràd mierzony
dopuszczalne przecià˝enie

impedancja
obcià˝enie

Zasilanie        AC
DC
Czas prze∏àczenia

WejÊcia/wyjÊcia wyjÊcie impulsowe
karta IOC44 (opcjonanie)

modu∏ zewn. IOX (opcjonalnie)
modu∏ IOX08 (opcjonalnie)
modu∏ IOX0404 (opcjonalnie) (1)
modu∏ IOX2411 (opcjonalnie) (1)

rzeczywiste wartoÊci do 255 harmonicznej  
sieç trójfazowa (3P, 3P+N)do 512 próbek na okres

±0.04% przy odczycie +±0.025% przy pe∏nej skali
±0.075% przy odczycie +±0.025% przy pe∏nej skali
±0.01Hz przy cz´stotliwoÊciach od 45 do 67Hz
±0.1Hz przy cz´stotliwoÊciach od 350 do 450Hz

±0.002 od 0.5 pojemnoÊciowo do 0.5 indukcyjnie
IEC 60687 oraz ANSI C12.20 klasa 0.2

co 1s w trybie „normalny“ oraz 100 ms 
w trybie „100ms“
od 0 do 600V AC (bezpoÊrednio)
od 0 do 1200 kV AC (z przek∏adnikami)
od 0 do 1.5 In
>2 MΩ

od 45 do 67 Hz oraz od 350 do 450 Hz

nastawialne od 5A do 30000A
od 0 do 2 In
15A ciàgle
50A przez 10s na godzin´
500A przez 10s na godzin´
< 0.1Ω
< 0.15 VA
od 90 do 305 V AC (±10%), 50 VA
od 100 do 300 V DC (±10%), 30 W
100 ms przy 120 V DC
wyjÊcie statyczne (maksymalnie 240V AC, 96 mA)
4 wejÊcia cyfrowe (20-138 V AC/DC)
3 przekaêniki wyjÊciowe (5A przy 240 V AC)
1 wyjÊcie statyczne (maks. 96 mA przy 240 V AC)
gniazda dla 8 wejÊç/wyjÊç
8 wejÊç cyfrowych 120 V AC

4 wejÊcia cyfrowe 120 V AC, 4 wyjÊcia analogowe 4-20 mA
2 wyjÊcia cyfrowe 120 V AC, 4 wejÊcia cyfrowe 32 V DC,
1 wejÊcie analogowe 0-5 V, 1 wyjÊcie analogowe 4-20 mA

CCharakterystyki mechaniczne
Waga 
Stopieƒ ochrony (IEC60529)
Wymiary              bez modu∏ów
CM4000               z modu∏ami
Wymiary              bez modu∏ów
CM4000T             z modu∏ami
WWarunki Êrodowiskowe
Temperatura       CM4000/CM4000T
pracy                 wyÊwietlacz LCD

wyÊwietlacz VFD
Temperatura       CM + wyÊwietlacz  
przechowywania
WilgotnoÊç
Stopieƒ zanieczyszczenia 
Kategoria instalacji
OpornoÊç dielektryczna

KKompatybilnoÊç elektromagnetyczna
Wy∏adowania elektrostatyczne
OdpornoÊç na pola elektryczne
OdpornoÊç na przebiegi szybkozmienne
OdpornoÊç na udary
Emisja przewodzenia i promieniowania

1.9kg
IP52  
231.4 x 152.2 x 133.1 mm
231.4 x 202.9 x 133.1 mm
231.4 x 165.5 x 133.1 mm
231.4 x 216.3 x 133.1 mm

od -25oC do +70oC
od -20oC do +60oC
od -20oC do +70oC
od -40oC do +85oC

od 5 do 95% RH przy 40oC
2
II
zgodnie z EN61010, UL508, CSA 
C22.2-2-4-M1987

Poziom 3 (IEC 61000-4-2)
Poziom 3 (IEC 61000-4-3)
Poziom 3 (IEC 61000-4-4)
Poziom 4 (IEC 61000-4-5)
CE, Êrodowisko przemys∏owe / FCC rozdzia∏ 15 klasa A

(1) Przy temperaturze pracy: od 0oC do +60oC; przy temperaturze przechowywania: od -25oC do +85oC

Opcje CM4000: ECC21, IOC44 oraz IOX2411

Urzàdzenia pomiarowe
Analizator sieci - seria 4000 (cd.)



33Schneider Electric Polska

Funkcje 
i charakterystyki

BBezpieczeƒstwo
Europa      CE, zgodnie z IEC 61010
USA i Kanada UL508 i CSA C22.2-2-4-M1987
KKomunikacja
Port RS485 (1) 2/4 -przewody, pr´dkoÊç do 38400 bitów/s, Modbus 
Port RS232 (1) pr´dkoÊç do 38400 bitów/s, Modbus,bezpoÊrednio 

pod∏àczane do PC lub modemu
Port podczerwieni(1) IrDA, pr´dkoÊç do 38400 bitów/s, Modbus
(opcjonalnie)
KKarta Ethernet ECC21 z serwerem HTML (opcjonalnie) (1)
Przewód miedziany Ethernet 10/100 BaseTX, z∏àcze RJ45, przewód 100m
¸àcze optyczne Ethernet 100 Base FX, z∏àcze LC duplex, 1300nm, wiele trybów pracy ∏àcza         

optycznego o gradiencie 62.5/125µm lub 50/125µm, ∏àcze 2000m

Protokó∏ Modbus - TCP/IP
Funkcje bramki dla Port Master Modbus, do 31 urzàdzeƒ typu slave w ∏aƒcuchu,
urzàdzeƒ pod∏àczonych lub do 63 ze wzmacniaczem, 2/4 przewody, od 1200 do 38400  
do ECC21 bitów/s,kompatybilne równie˝ z protoko∏em PowerLogic
Serwer HTML   1 strona standardowa, 5 stron w∏asnych
CCharakterystyka oprogramowania wewn´trznego
14 dzienników danych do 96 ró˝nych wielkoÊci, uruchomieniowe nastawienia 

fabryczne
1 dziennik danych w  trybie „100ms“  Parametry rejestrowane co 100 ms
1 dziennik wartoÊci min/max -
1 dziennik wartoÊci min/max WartoÊci min/max/Êrednie rejestrowane dla 23 wielkoÊci 
/Êrednich w przedzia∏ach czasowych od 1 do 1440 minut
1 dziennik zdarzeƒ Datowanie zdarzeƒ co 1 ms, synchronizacja co 1ms poprzez GPS
Rejestracja przebiegów

Alarmy

Pami´ç standardowo 8 MB, maksymalnie 32 MB
Aktualizacja oprogramowania aktualizacja poprzez port komunikacyjny
CCharakterystyka wyÊwietlaczy
WyÊwietlacz LCD (opcjonalnie) Ekran podÊwietlany
WyÊwietlacz VFD (opcjonalnie) Ekran fluoroscencyjny (VFD) z portem podczerwieni
J´zyk Polski, Angielski, Francuski, Hiszpaƒski
(1)Wszystkie porty komunikacyjne mogà byç u˝yte jednoczeÊnie.

Standardowo: uruchamianie r´czne, 1 okres, 512 próbek, do
255 harmonicznej
Zak∏ócenia: uruchamianie r´czne lub przez alarm, nastawialne
od 512 próbek/okres przy 28 cyklach do 16 próbek/okres przy
915 cyklach; czas odpowiedzi poni˝ej 0.5 okresu, liczba okre-
sów przed nastawieniem alarmu od 2 do 10
Adaptacyjnie: uruchamianie r´czne lub przez alarm, nastawial-
ne od 512 próbek/okres w przedziale 8 sekund do 16 pró-
bek/okres w przedziale 264 sekund; rejestracja w okreÊlonym
czasie lub gdy alarm b´dzie aktywny, liczba okresów przed
wystàpieniem alarmu od 2 do 10
Stany nieustalone: próbkowanie napi´cia 5 MHz (83333 pró-
bek/okres) przez 2 ms (rejestracja wartoÊci szczytowych sta-
nów nieustalonych < 2µs)

Nastawialne progi wywo∏ania i zaniku alarmu, mo˝liwe
okreÊlenie wa˝noÊci alarmu
4 priorytety alarmów
4 czasy odpowiedzi: standardowy 1s, szybki 100 ms,
zak∏ócenia <1/2 okresu, stany nieustalone <1 µs
Kombinacja zerojedynkowa dla 4 alarmów, przy u˝yciu
funkcji logicznych NAND, OR, NOR lub XOR
Alarmy cyfrowe, np. zmiana stanu na wejÊciu cyfrowym

Adaptacyjna rejestracja przebiegów: pràd udarowy transformatora

Adaptacyjna rejestracja przebiegów: rozruch silnika, wartoÊci
rzeczywiste rms

Przyk∏ad strony z serwera HTML przedstawiajàcy wartoÊci 
chwilowe na analizatorze sieci CM4000
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SSieç 3-przewodowa z 2-ma przek∏adnikami pràdowymi, bez przek∏adników napi´ciowych

Sieç 4-przewodowa z 4-ma przek∏adnikami pràdowymi i 3-ma przek∏adnikami napi´ciowymi  

Jedynie gdy 
U < 305V AC

Zabez-
pieczenie

Zabez-
pieczenie

Zabez-
pieczenie

Zabez-
pieczenie

Zabez-
pieczenie

Zasilanie

Zasilanie

Do wyÊwietlacza
LCD lub VFD

Do wyÊwietlacza
LCD lub VFD

Do komputera
lub modemu

Do komputera
lub modemu

Do 2- lub 3- przewo-
dowego licznika 

impulsów

Do 2- lub 3- przewo-
dowego licznika 

impulsów

Listwa 
zaciskowa

Listwa 
zaciskowa

lub

lub

¸àcze 4-przewodowe z
innym urzàdzeniem typu 
„master“ lub „slave“

¸àcze 4-przewodowe z
innym urzàdzeniem typu 
„master“ lub „slave“

¸àcze 2-przewodowe z
innym urzàdzeniem typu
„master“ lub „slave“

¸àcze 2-przewodowe z
innym urzàdzeniem typu
„master“ lub „slave“

Urzàdzenia pomiarowe
Analizator sieci - seria 4000 (cd.)



35Schneider Electric Polska

Funkcje 
i charakterystyki

KKarta komunikacyjna Ethernet ECC21

Karta wejÊcia/wyjÊcia IOC44

Zewn´trzne gniazdo wejÊç/wyjÊç IOX

Zaciski portu
RS485 Modbus

Port Êwiat∏owodowy
Z∏àcze LC

4-przewodo-
we ∏àcze do
urzàdzeƒ
typu „slave“

lub(*)

2-przewodo-
we ∏àcze do
urzàdzeƒ
typu „slave“

PPrzyk∏ad pod∏àczenia modu∏u
wejÊcia/wyjÊcia

Modu∏ z wejÊciem cyfrowym

Modu∏ z wyjÊciem cyfrowym

Modu∏ z wejÊciem analogowym

Analogowe wejÊcie napí ciowe

Analogowe wejÊcie pràdowe

Modu∏ wyjÊcia analogowego

Skr´tka ekranowana

Skr´tka ekranowana

SSkr´tka ekranowana
4-20 mA

Ekran

Ekran

Ekran

Obcià˝enie

2-kana∏owy przewód optyczny do
∏àcza 100BaseFX Ethernet,
50/125um lub 62.5/125um, skok co
1300nm, Êwiat∏owód wielofunkcyjny,
przylàcze typu duplex LC.

Skr´tka 10/100BaseTX Ethernet
z m´skim z∏àczem RJ45

(*) Do karty ECC21 mo˝na pod∏àczyç
1 ∏àcze wykonane skr´tkà lub
1 ∏àcze Êwiat∏owodowe
jednoczeÊnie tylko jedno ∏àcze

Port Ethernet RJ45
Skr´tka RJ45, z∏àcze
damskie

max. 5A pràdu ciag∏ego
przy 240V AC / 30V DC
10 A przy cyklu 10%
(1 minuta w ciàgu 10 minut)

max. 96mA przy 240V AC / 30V DC

20-120V AC / DC

masa

2-przewodowy
lub 3-przewo-
dowy licznik
impulsów

WyjÊcia

WejÊcia

Zabezpieczenie (<10A)

obcià˝enie

obcià˝enie
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Wymiary CM4000

Monta˝ na p∏ycie monta˝owej

Sposoby monta˝u

Monta˝ pionowy Monta˝ poziomy

Urzàdzenia pomiarowe
Analizator sieci - seria 4000 (cd.)
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Wymiary

Monta˝ na p∏ycie czo∏owej
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Prezentacja Informacje ogólne
o programie

PProgram - narz´dzie s∏u˝àce jako pole operacyjne.

To pole mo˝e byç porównane do ˝ywego
organizmu. System zarzàdzania energià kontroluje
zmiany, które mogà mieç wp∏yw na organizm
i musi zapewniç ciàg∏oÊç dostawy energii
o wymaganych parametrach.
Podobnie jak lekarz, system zarzàdzania energià
musi dokonywaç pomiarów prewencyjnych oraz
diagnozowaç i podawaç sposób rozwiàzania
wyst´pujàcych problemów. Cel to utrzymanie
w pe∏ni sprawnej sieci bez generowania efektów
wtórnych. System umo˝liwia diagnozowanie
przyczyn wi´kszoÊci problemów wyst´pujàcych
w systemie energetycznym

Coraz to wi´ksza liczba urzàdzeƒ ma mo˝liwoÊç komunikacji. 
W zwiàzku z tym ciàgle wzrasta liczba dost´pnych pomiarów, przez co
wzrasta te˝ zapotrzebowanie na narz´dzia potrafiàce w pe∏ni zarzàdzaç
informacjami przesy∏anymi z urzàdzeƒ po∏àczonych siecià komunikacyjnà. 
G∏ównym celem oprogramowania jest udost´pnienie prostych
i kompleksowych rozwiàzaƒ, co powoduje ˝e:
■ pole operacyjne i dzia∏ania w nim sà zrozumia∏e
■ system energetyczny staje si´ realny i przejrzysty

Zadania programu

OOrganizacja i wykorzystanie
pomiarów Wszystkie pomiary

w jednym miejscu

R´czne sterowanie

Konfiguracja
urzàdzeƒ

Automatyzacja
zadaƒ

Oprogramowanie

Wszystkie pomiary w jednym miejscu
Dost´p do wszystkich mierzonych wielkoÊci poprzez PC

Organizacja i wykorzystanie pomiarów
Zanim pomiary b´dà ogólnie dost´pne, nale˝y przy u˝yciu specjalistycznych
narz´dzi, zorganizowaç, uszeregowaç oraz pogrupowaç pomierzone wielkoÊci:

PPrzyk∏ad
■ organizacja pomiarów:
v zestawienie w tabelach
v wirtualna prezentacja (wykresy s∏upkowe, wskaêniki zegarowe)
v itp.
■ uszeregowanie:
v uszeregowanie zdarzeƒ z ró˝nych urzàdzeƒ w porzàdku chronologicznym
v itp.
■ specjalistyczne narz´dzia:
v wyÊwietlanie w postaci wykresów (wybór przedzia∏u czasowego, dobór
wartoÊci, zmiany formy wizualizacji, itp.)

11  Zak∏adki umo˝liwiajàce dost´p do zaawansowanych
nastawieƒ urzàdzenia
2  Nastawienia przek∏adni pràdowej i napi´ciowej
3  Ekran konfiguracji podstawowych nastawieƒ analizatora sieci

Konfiguracja urzàdzeƒ, na przyk∏adzie analizatora sieci 
Podstawowe funkcje urzàdzenia mogà byç nastawiane z panelu
operatorskiego.
Lokalna konfiguracja zaawansowanych funkcji jest trudna i cz´sto
niemo˝liwa, natomiast konfiguracja urzàdzenia z poziomu oprogramowania
jest bardziej przejrzysta i du˝o ∏atwiejsza.
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Prezentacja

Automatyzacja zadaƒ
Dzi´ki oprogramowaniu mo˝liwe jest automatyczne uruchamianie zadaƒ:
■ w okreÊlonym czasie
■ w przypadku wystàpienia zdarzenia
■ w przypadku wystàpienia alarmu
Zadania mogà dotyczyç urzàdzeƒ (zerowanie parametrów, uruchomienie
poszczególnych funkcji) lub u˝ytkowników systemu (wys∏anie poczty, itp.)

R´czne sterowanie
Oprogramowanie zarzàdzajàce systemem mo˝e byç stosowane do sterowania
pracà urzàdzeƒ (np. otwieranie i zamykanie wy∏àcznika).
Niektóre funkcje sterujàce / monitorujàce (zadania automatyczne w systemie
rozdzia∏u energii) mogà byç wykonywane poprzez sterownik programowalny PLC
zintegrowany z systemem.

Oprogramowanie i architektura sieci
Oprogramowanie musi sprostaç ró˝norodnym potrzebom:
■ operacje z jednym lub wieloma u˝ytkownikami
■ organizacja danych odpowiednio do profilu u˝ytkownika
■ adaptacja ró˝nych topologii sieci
■ wymiana danych z innymi systemami
■ wiele innych ...
To zestawienie wymagaƒ pokazuje, ˝e pojedynczy aparat nie jest w stanie
sprostaç tym wszystkim wymaganiom. Dlatego te˝ do wykonania powy˝szych
zadaƒ potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie.
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SMS Program SMS

Program SMS stanowi rodzin´ kompleksowych programów do zarzàdzania
systemem.
Rodzina programów SMS obejmuje kilka wersji, wybór w zale˝noÊci od potrzeb:
■ PMX 1500
■ SMS 121
■ SMS 1500
■ SMS 1000
■ SMS 3000
Program SMS umo˝liwia komunikacj´ z wszystkimi urzàdzeniami zainstalowanymi
w sieci rozdzielczej i wyposa˝onymi w komunikacj´:
■ mierniki parametrów elektrycznych PM oraz analizatory sieci CM
■ wy∏àczniki niskiego napi´cia
■ przekaêniki zabezpieczeniowe Sepam
■ inne urzàdzenia z zaimplementowanym protoko∏em Modbus
Program SMS jest rozwiàzaniem kompatybilnym ze wszystkimi rodzajami
architektur systemu - od bezpoÊredniego pod∏àczenia ró˝nych urzàdzeƒ, do
systemów bazujàcych na Ethernecie

Funkcje
Program SMS posiada szeroki wachlarz funkcji:
■ funkcje pre-definiowane
v tabele z danymi
v wskaêniki zegarowe i wykresy s∏upkowe
v dane archiwalne oraz trendy
v wyÊwietlanie przebiegów
v analiza harmonicznych
v rejestracja zdarzeƒ
v zarzàdzanie prawami u˝ytkowników
v sterowanie
v automatyzacja zadaƒ
v dynamiczna wymiana danych (DDE)
■ funkcje zaawansowane, które mogà byç dowolnie definiowane przez u˝ytkownika
v definiowane tabele i raporty
v konfiguracja automatyzacji zadaƒ
v interfejs graficzny - opcjonalny modu∏ GFX

TTabele z danymi, wskaêniki zegarowe i wykresy s∏upkowe
Program SMS wyÊwietla wartoÊci zmierzone w czasie rzeczywistym za pomocà
tabel, wykresów s∏upkowych lub w formie tarcz zegarowych. 
Natychmiast po instalacji mo˝liwe jest zapisywanie i wyÊwietlanie pomiarów
z urzàdzeƒ znajdujàcych si´ w systemie. Oprócz tabel pre-definiowanych mo˝liwe
jest przedstawianie danych w tabelach w∏asnych, definiowanych przez
u˝ytkownika. Wystarczy wybraç jedno lub wi´cej urzàdzeƒ, zaznaczyç ˝àdany
pomiar -tabela w∏asna zostanie automatycznie utworzona przez program. 

DDane archiwalne i trendy
Program SMS automatycznie zapisuje dane z urzàdzeƒ do centralnej bazy danych.
Dane mogà byç zapisywane, wyÊwietlane i drukowane w postaci tabel, wykresów
trendów oraz raportów.

Ogólny widok ekranów systemu 

Wykresy s∏upkowe

Dane archiwalne i trendy
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SMS

WWyÊwietlanie przebiegów oraz analiza harmonicznych
Dane sà przedstawiane w postaci graficznej. 
Przebiegi pràdów i napi´ç mogà byç wyÊwietlane jednoczeÊnie lub indywidualnie,
mogà byç równie˝ drukowane.
Je˝eli rejestrowany przebieg sk∏ada si´ z wi´cej ni˝ 4 okresów, mo˝liwe jest
wyÊwietlenie procentowej zawartoÊci ka˝dej z harmonicznych i wspó∏czynnika
zawartoÊci harmonicznych.

RRejestracja zdarzeƒ
Program SMS zapisuje informacje o wszystkich zdarzeniach i alarmach do pliku
zdarzeƒ.
Zdarzenia mogà byç ró˝nego rodzaju, poczàwszy od zak∏óceƒ w zasilaniu po
zmiany w konfiguracji.
Wszystkie operacje u˝ytkowników w systemie sà rejestrowane i mogà byç
wyÊwietlane, drukowane lub usuwane w ka˝dym momencie.
Przy ka˝dym zdarzeniu, na ekranie wyÊwietlane sà powiàzane z nim informacje
dotyczàce:
■ urzàdzenia
■ daty i godziny
■ typu zdarzenia
■ u˝ytkownika systemu
Umo˝liwia to odzyskiwanie wszystkich informacji potrzebnych przy diagnostyce.

W programie SMS mo˝na przypisaç alarm do wejÊç cyfrowych i analogowych. Na
dodatek, na niektórych urzàdzeniach, te przypisania mo˝na wykonaç
bezpoÊrednio. WartoÊci progowe do alarmu nastawia u˝ytkownik. Parametry
alarmu mogà byç ustawiane wraz z poziomem wa˝noÊci alarmu. Ka˝demu
poziomowi odpowiada ró˝ny sygna∏ dêwi´kowy, wizualizacja graficzna, has∏o lub
okreÊlone dzia∏anie. Do ka˝dego poziomu mo˝na przypisaç ró˝ne dêwi´ki, kolory,
typy zadaƒ, itp.

MMechanizm dynamicznej wymiany danych (DDE)
Jest jednym z wbudowanych mechanizmów programu SMS. Za pomocà DDE
mo˝liwe jest wykorzystanie danych z SMS w innych aplikacjach, np. w arkuszu
Excel (przygotowanie raportów i wykresów graficznych).
Program SMS umo˝liwia odczyt, wyÊwietlanie oraz zapis danych i alarmów
z innych aplikacji, np. z przemys∏owych systemów automatyki.

ZZarzàdzanie prawami u˝ytkowników
W programie SMS mo˝liwe jest utworzenie nieograniczonej liczby kont
u˝ytkowników, ka˝de konto o unikalnej nazwie i haÊle. Dodatkowo, mo˝liwe jest
zarzàdzanie prawami dost´pu w systemie, wykorzystywane g∏ównie przy
ograniczaniu dost´pu do strategicznych funkcji systemu. 

SSterowanie
Program SMS mo˝e byç u˝yty do sterowania urzàdzeniami (np. otwieranie
i zamykanie styków wy∏àcznika). Aby uniknàç niekontrolowanego
i nieautoryzowanego dost´pu, jedynie u˝ytkownicy z uprawnieniami na
odpowiednim poziomie majà dost´p do funkcji sterujàcych systemu.

Rejestracja przebiegów i harmonicznych

Dziennik zdarzeƒ

Dynamiczna wymiana danych - mechanizm DDE
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Prezentacja
systemu PowerLogic

Program SMS (cd.)

AAutomatyzacja zadaƒ
Zadania ustawiane w programie mogà dotyczyç uruchamiania innych aplikacji,
zerowania wskazaƒ, wysy∏ania poczty, zapisu danych lub rejestracji przebiegów. 
Zadania mogà byç uruchamiane w sytuacji wystàpienia zdarzenia lub
w okreÊlonym przez u˝ytkownika dniu i godzinie.

OOpcjonalny modu∏ GFX do graficznej prezentacji systemu
Modu∏ interaktywnej grafiki GFX oferuje szeroki zakres prezentacji systemu,
w∏àcznie ze schematem jednoliniowym, rysunkiem rozdzielnicy elektrycznej oraz
wizualizacji i widokiem budynku czy ca∏ego zak∏adu. Posiada wbudowane funkcje
umo˝liwiajàce utworzenie dowolnych prezentacji graficznych systemu.

RRaporty
Program SMS mo˝e byç wykorzystywany do generowania raportów zawierajàcych
dowolne informacje, w∏àcznie z wartoÊciami mierzonymi w czasie rzeczywistym.
Mo˝liwe jest wykorzystanie standardowego formatu raportów lub raportów
utworzonych przez u˝ytkownika. Raporty mogà byç zapisywane w formacie HTML
i wyÊwietlane przy u˝yciu dowolnej przeglàdarki internetowej.

OOrganizacja grup
Urzàdzenia mogà byç organizowane w grupy, w zale˝noÊci od funkcji
pomiarowych lub rozmieszczenia w sieci elektrycznej. Dzi´ki tej funkcji, urzàdzenia
lub dane mogà byç logiczne i grupowane, np. w zale˝noÊci od lokalizacji, wg.
poziomu napi´cia lub wzgl´dem realizowanych funkcji, itp.

PPlik pomocy online programu SMS
W sk∏ad programu wchodzi tak˝e kompleksowy plik pomocy online. Mo˝e byç
wywo∏ywany w dowolnym miejscu programu, praktycznie na ka˝dym ekranie
programu SMS. Plik pomocy podzielony jest na rozdzia∏y, które mogà byç
w dowolnym momencie wydrukowane. W wi´kszoÊci okien dialogowych znajduje
si´ przycisk pomocy, umo˝liwiajàcy bezpoÊredni dost´p do tematów pomocy
dotyczàcych danego okna dialogowego.

KKonfiguracja urzàdzeƒ na przyk∏adzie analizatora sieci
Podstawowe funkcje urzàdzenia mogà byç nastawiane z panelu operatorskiego.
Lokalna konfiguracja zaawansowanych funkcji jest trudna i cz´sto niemo˝liwa,
natomiast konfiguracja urzàdzenia z poziomu oprogramowania jest bardziej
przejrzysta i du˝o ∏atwiejsza.

Rejestracja przebiegów

Ekran modu∏u GFX

Plik pomocy

Ustawianie zaawansowanych funkcji analizatora sieci
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Tabela wyboru oprogramowania

FFunkcje
Konfiguracja urzàdzeƒ ■ ■ ■ ■ ■

Zerowanie wartoÊci min/max ■ ■ ■ ■ ■

Tabele ■ ■ ■ ■ ■

Alarmy ■ ■ ■ ■ ■

Rejestracja zdarzeƒ ■ ■ ■ ■ ■

Rejestracja danych ■ ■ ■ ■ ■

Trendy ■ ■ ■ ■ ■

Rejestracja przebiegów ■ ■ ■ ■ ■

Analiza harmonicznych ■ ■ ■ ■ ■

Raporty ■ ■ ■ ■ ■

R´czne sterowanie ■ ■ ■ ■ ■

Wykresy s∏upkowe ■ ■ ■ ■

Wskaêniki zegarowe ■ ■ ■ ■

Automatyzacja zadaƒ ■ ■ ■ ■

Raporty w∏asne ■ ■ ■ ■

Tabele w∏asne ■ ■ ■ ■

Opcjonalny modu∏ GFX ■ ■ ■ ■ ■

AArchitektura
Jedno stanowisko operatorskie
JednoczeÊnie tylko jedno urzàdzenie ■

Wiele urzàdzeƒ ■ ■

WWiele stanowisk operatorskich
Pierwsze stanowisko (klient + serwer) ■

Dodatkowe stanowiska ■

AArchitektura

Wielestanowiskopera-torskich

Koncentracja

analizy

pomiarów

Zestawienie

dla wielu

aparatów

Konfiguracja

urzàdzeƒ

Wskaêniki

zegarowe,

wykresy

s∏upkowe,

tabele w∏asne

- automatyzacja zadaƒ

- raporty wlasne

- analiza zaawansowana

Jednostanowisko
operatorskie

- wieleurzàdzeƒ

Funkcje

Funkcje zaawansowane

Jednostanowisko
operatorskie

-jedno urzàdzenie
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Prezentacja Interfejsy komunikacyjne

Interfejs komunikacyjny pe∏ni rol´ pomostu pomi´dzy urzàdzeniami a aplikacjà
uruchomionà na PC.
Rolà interfejsu jest interpretacja protoko∏u oraz fizyczne po∏àczenie elementów
systemu.
Interfejs jest bardzo potrzebnym narz´dziem, poniewa˝ komunikacja na poziomie
PC (Modbus poprzez RS232 i / lub ∏àcze Ethernet) jest rzadko kompatybilna
z protoko∏ami u˝ywanymi przez urzàdzenia (np. protokó∏ Modbus poprzez ∏àcza
RS485).
Interfejs komunikacyjny mo˝e równie˝ wnieÊç wiele nowych dodatkowych funkcji
(np. pami´ç lokalna).
W systemie PowerLogic rol´ interfejsu realizujà:
■ konwertery RS232 / RS485 , które sà fizycznym interfejsem, gdy wykorzystywane
jest ∏àcze szeregowe Modbus.
■ bramki Ethernet EGX200 lub EGX400, które konwertujà dane z postaci Modbus-
RS485 do postaci Modbus-Ethernet TCP/IP

¸àcze szeregowe

IInterfejs RS232 - RS485

¸àcze szeregowe Modbus

Ethernet TCP/IP

¸àcze szeregowe Modbus: od 1 do 32 urzàdzeƒ

Nowe mo˝liwoÊci
Przy pomocy karty ECC21 analizator sieci mo˝e byç pod∏àczany bezpoÊrednio do
sieci Ethernet. Karta ta mo˝e s∏u˝yç jako bramka Ethernet’owa dla urzàdzeƒ
po∏àczonych z CM4000 poprzez magistral´ Modbus 485.
Karta ECC21 wyposa˝ona jest w strony internetowe (format HTML), które mogà
byç wyÊwietlane na dowolnej przeglàdarce internetowej. 
Dost´pne oprogramowanie posiada wiele nowych mo˝liwoÊci:
■ wszystkie funkcje i pomiary sà widoczne w programie SMS
■ niektóre z pomiarów i raportów sà dost´pne poprzez przeglàdark´ internetowà

UUrzàdzenie

Bramka EGX Bramka EGX

Urzàdzenie

Oprogramowanie

Komunikacja

Urzàdzenia

ECC21

CM4000

Urzàdzenie

¸àcze Ethernet
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Prezentacja

¸àcze Ethernet - kryteria wyboru interfejsu
komunikacyjnego
Kryteria wyboru pomi´dzy dedykowana bramkà a zintegrowanà bramkà:
■ interfejs dedykowany (EGX):
v brak urzàdzeƒ w systemie ze zintegrowanym interfejsem (np. CM4000)
v zapotrzebowanie na wiele portów RS485 wymaganych przez interfejs
(powy˝ej 32 urzàdzeƒ)
v zabronione lub niemo˝liwe po∏àczenie sieci Ethernet, bezpoÊrednio do
interfejsu w rozdzielnicy
■ interfejs zintegrowany (ECC21):
v ekonomiczne rozwiàzanie dla ma∏ych i Êrednich systemów
v nie jest wymagane rezerwowanie miejsca na dodatkowe modu∏y
v ∏atwa instalacja i konfiguracja
v nie jest wymagane dodatkowe êród∏o zasilania

EECC21 EGX200 EGX400

Liczba portów RS485 (w urzàdzeniu) 1 2 2
Komunikacja 2 przewodowa - 4 przewodowa ■ ■ ■

Liczba urzàdzeƒ pod∏àczanych bezpoÊrednio 31 62 62
Port Ethernet 10/100Base Tx 1 1 1
Port Ethernet 100Base Fx (∏àcze optyczne) 1 brak 1
Protokó∏ Modbus/TCP ■ ■ ■

SzybkoÊç transmisji portu Ethernet 100 MB 100 MB 100MB
Standardowe strony HTML 1 brak brak
W∏asne strony HTML 5 brak 8 MB
KompatybilnoÊç z rozwiàzaniami przemys∏owymi ■ ■ ■

Aktualizacja oprogr. za pomocà sieci Ethernet ■ ■ ■

Interfejs wyposa˝ony w wyÊwietlacz DMB lub DMC ■ ■

PProgram SMS

Intranet

Bramka zintegrowana
z CM4000 + serwer www

PParametry techniczne

¸àcze szeregowe Modbus RS485

karta ECC21
+ CM4000

Urzàdzenie Urzàdzenie Urzàdzenie Urzàdzenie Urzàdzenie Urzàdzenie Urzàdzenie

Bramka dedykowana
+ serwer www

2 ∏àcza szeregowe Modbus RS485

EGX

PProgram SMS

Lokalna sieç oparta o protokó∏ Ethernet TCP/IP

Przeglàdarka
internetowa



46 Schneider Electric Polska

EGX Bramki Ethernet EGX

Bramki EXG200 i EXG400 umo˝liwiajà komunikacj´ z urzàdzeniami Power Logic
poprzez sieç ethernetowà. Bramka EGX400 zawiera strony w formacie HTML, które
mogà byç wyÊwietlane przy u˝yciu dowolnej przeglàdarki internetowej. Strony
mogà s∏u˝yç do wyÊwietlania informacji wysy∏anych z urzàdzeƒ pod∏àczonych do
bramki. Przeglàdarka internetowa mo˝e byç wykorzystana do konfigurowania
bramki EGX, pe∏niàcej rol´ ∏àcza komunikacyjnego, oraz do aktualizacji
oprogramowania.

SSMS Przeglàdarka
internetowa

Ethernet Modbus TCP/IP

Program SMS i przeglàdarka internetowa
Bramka EGX400 umo˝liwia zaimplementowanie dwóch typów interfejsów
u˝ytkownika:
■ jeden oferujàcy dost´p do wszystkich funkcji oraz pomiarów za pomocà
programu SMS
■ drugi oferujàcy dost´p do cz´Êci pomiarów za pomocà standardowej przeglàdarki
Te obydwa sposoby dost´pu - poprzez SMS i poprzez przeglàdark´ sà wzajemnie
dope∏niajàce:
■ SMS umo˝liwia pe∏ny dost´p, ale wymaga instalacji programu na ka˝dym
komputerze
■ transmisja stron w formacie www daje mo˝liwoÊç cz´Êciowego dost´pu do
danych, ale za to sà one dost´pne z ka˝dego komputera pod∏àczonego do sieci

¸̧àcze szeregowe Modbus RS485

Bramka EGX

PM650 PM650 PM500 Sepam 1000+Micrologic

Intranet
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EGX

Instalacja bramek EGX
Bramki EGX mogà byç instalowane na szynie DIN, montowane na p∏ycie czo∏owej
lub umieszczane w tablicy
Wymiary, SzerokoÊç = 190mm, G∏´bokoÊç = 115mm, WysokoÊç = 25mm

¸àcze komunikacyjne
Bramki EGX wyposa˝one sà w port Ethernet oraz dwa porty szeregowe:
■ 1 port RS485, który jest zawsze aktywny
■ 1 port RS485 lub RS232 (wybierany zmianà stanu prze∏àcznika)

UUruchomienie
Uruchomienie wykonywane jest przy u˝yciu komputera PC pod∏àczonego do
bramki EGX za pomocà ∏àcza RS232. Oznacza to, ˝e nale˝y podaç adres IP oraz
wybrany typ portu Ethernet.

KKonfiguracja poprzez sieç Ethernet
Dost´p do bramki EGX jest zapewniony z poziomu dowolnej przeglàdarki
internetowej. Mo˝liwa jest zmiana nastawieƒ konfiguracyjnych portów Ethernet
oraz zdefiniowanie parametrów portu RS485. Mo˝liwa jest tak˝e aktualizacja
wewn´trznego oprogramowania bramki.

OOpis po∏àczeƒ
Ethernet - skr´tka
lub Êwiat∏owód

Port RS485

Parametry techniczne
EGX200 EGX400

Liczba portów RS485 (w urzàdzeniu) 2 2
Komunikacja 2 przewodowa - 4 przewodowa ■ ■

Liczba urzàdzeƒ pod∏àczanych bezpoÊrednio 62 62
Port Ethernet 10/100Base Tx 1 1
Port Ethernet 100Base Fx (∏àcze optyczne) brak 1
Protokó∏ Modbus/TCP ■ ■

SzybkoÊç transmisji portu Ethernet 100 MB 100 MB
Standardowe strony HTML brak brak
W∏asne strony HTML brak 8 MB
Kompatyb. z rozwiàzaniami przemys∏owymi ■ ■

Aktualizacja oprogr. za pomocà sieci Ethernet ■ ■

Zasilanie 100 - 240 V AC ■ ■

Merlin Gerin
Bramka Ethernet EGX200 PD4EGX200MG
Bramka Ethernet EGX400 PD4EGX400MG

PPort RS485
lub RS232

Bramka EGX

Numery referencyjne
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Karta ECC
(oraz serwer sieciowy)

Karta ECC21

Karta komunikacyjna Ethernet ECC21 jest opcjonalnà kartà, która mo˝e byç
wstawiana do analizatora sieci. Karta s∏u˝y jako bramka Ethernet do urzàdzeƒ
systemu PowerLogic. Wyposa˝ona jest w strony HTML, które mogà byç
wyÊwietlane za pomocà standardowej przeglàdarki internetowej. Strony HTML sà
wykorzystywane do wyÊwietlania informacji przekazanych przez analizator sieci
i/lub inne urzàdzenia w systemie. Przeglàdarka internetowa mo˝e byç u˝yta do
nastawiania parametrów ∏àcza komunikacyjnego karty ECC21.

Program SMS i przeglàdarka internetowa
Karta ECC21 umo˝liwia zaimplementowanie dwóch typów interfejsów u˝ytkownika:
■ jeden oferujàcy dost´p do wszystkich funkcji oraz pomiarów za pomocà
programu SMS
■ drugi oferujàcy dost´p do cz´Êci pomiarów (szeÊç tabel) za pomocà
standardowej przeglàdarki
Te obydwa sposoby dost´pu - poprzez SMS i poprzez przeglàdark´ sà wzajemnie
dope∏niajàce:
■ SMS umo˝liwia pe∏ny dost´p, ale wymaga instalacji programu na ka˝dym
komputerze
■ transmisja stron w formacie www daje mo˝liwoÊç cz´Êciowego dost´pu do
danych, ale za to sà one dost´pne z ka˝dego komputera pod∏àczonego do sieci

SSMS

¸àcze Ethernet / Modbus TCP/IP

¸àcze szeregowe Modbus RS485

Intranet

Analizator sieci
seria 4000 z kartà ECC

Przeglàdarka
internetowa

PM650 PM500 Sepam 1000+Micrologic
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Parametry dwóch typów interfejsów
u˝ytkownika (przeglàdarka internetowa lub
program SMS) sa definiowane oddzielnie:
■ interfejs w postaci przeglàdarki internetowej:
v lista urzàdzeƒ dost´pnych poprzez
przeglàdark´
v zarzàdzanie has∏ami dostepu
■ interfejs w postaci programu SMS:
v lista urzàdzeƒ pod∏àczonych do analizatora
sieci CM4000
v konfiguracja pod∏àczonych urzàdzeƒ

Instalacja karty ECC21 w analizatorze sieci CM4000

¸àcze komunikacyjne

UUruchomienie
Uruchomienie wykonywane jest przy u˝yciu panelu czo∏owego analizatora sieci
CM4000. W g∏ównym menu nale˝y podaç adres IP oraz wybraç typ portu
Ethernet. Pozosta∏e nastawienia portów analizatora sieci (∏àcze optyczne, port
RS485 lub RS232) sà wykonywane w ramach tego samego ekranu.

KKonfiguracja poprzez sieç Ethernet
Dost´p do bramki EGX jest zapewniony z poziomu dowolnej przeglàdarki
internetowej. Mo˝liwa jest zmiana nastawieƒ konfiguracyjnych portów Ethernet
oraz zdefiniowanie parametrów portu RS485 w karcie ECC21.

OOpis po∏àczeƒ

¸àcze
komputera PC

CM4000

CM4000
Port RS232

Port RS485

Lokalnie (p∏yta czo∏owa)

Przeglàdarka internetowa

Konfiguracja

Opcjonalna
karta ECC21

Port RS485
w urzàdzeniu

Ethernet

¸àcze szeregowe
RS485 do PC

Port RS232

¸àcze optyczne na
p∏ycie czo∏owej

Analizator
sieci

CM4000

karta ECC21

Ethernet  - skr´tka
lub Êwiat∏owód
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Karta ECC21 (cd.)

DDost´p do menu za pomocà przeglàdarki internetowej
Elementy dost´pne na stronie powitalnej:
■ wartoÊci chwilowe mierzone przez analizator sieci w czasie rzeczywistym
■ strony w∏asne
■ konfiguracja parametrow komunikacji dla dwóch portów na karcie ECC21
■ lista urzàdzeƒ pod∏àczonych do analizatora sieci CM4000
■ informacje diagnostyczne dotyczàce karty ECC21
■ zarzàdzanie has∏ami dost´pu, w celu przypisania u˝ytkowników do jednego
z trzech poziomów dost´pu, dla ka˝dej ze stron HTML
■ konfiguracja zaawansowana do zmian czasu odpowiedzi dla karty ECC21
■ wyjÊcie z programu

Fabryczne ustawienie stron dla CM4000
■ odczyty energii
■ odczyty niesymetrii fazowej
■ odczyty mocy
■ odczyty zapotrzebowania mocy
■ odczyty jakoÊci energii

Wyglàd ka˝dej z pi´ciu dost´pnych stron mo˝e byç dowolnie modyfikowany.
Dost´pne sà wszystkie pomiary ze wszystkich urzàdzeƒ pod∏àczonych do karty
ECC21. 
Wyglàd stron mo˝e byç zmieniany na dwóch poziomach:
■ wykorzystanie tabel pre-definiowanych
v zestawienie parametrów obwodu w∏àcznie z wartoÊciami skutecznymi pràdów 
(w 3 fazach), wartoÊcià mocy czynnej oraz wspó∏czynnikiem mocy
v zestawienie wartoÊci pràdów obcià˝enia
v zestawienie wartoÊci uÊrednionych pràdów
v zestawienie uÊrednionych mocy
v zestawienie zu˝ycia energii
■ dowolna konfiguracja stron poprzez zmian´ struktury tabel oraz wybór
wyÊwietlanych pomiarów (wymagana jest znajomoÊç j´zyka JavaScript oraz zasad
tworzenia stron internetowych)

PParametry techniczne
Liczba portów RS485 (w urzàdzeniu) 1
Komunikacja 2 przewodowa - 4 przewodowa ■

Liczba urzàdzeƒ pod∏àczanych bezpoÊrednio 31
Port Ethernet 10/100Base Tx 1
Port Ethernet 100Base Fx (∏àcze optyczne) 1
Protokó∏ Modbus/TCP ■

SzybkoÊç transmisji portu Ethernet 100 MB/s
Standardowe strony HTML 1
W∏asne strony HTML 5
KompatybilnoÊç z rozwiàzaniami przemys∏owymi ■

Aktualizacja oprogram. za pomocà sieci Ethernet ■

NNumery referencyjne
Karta ECC21 PD4ECC21

Przyk∏ad strony powitalnej
UUwaga: Lista opcji dost´pnych na stronie zale˝y od praw
dost´pu u˝ytkownika

Przyk∏ad strony, na której wyÊwietlane sà wartoÊci chwilowe
pomierzone przez analizator sieci

Specjalistyczne narz´dzie do tworzenia w∏asnych stron
internetowych
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