Kiedy, gdzie i w jaki sposób zuywana jest energia
elektryczna?
Urzdzenie SENTRON PAC umoliwia przejrzyst kontrol zuycia energii
Redukcja kosztów energii elektrycznej wymaga przeprowadzenia analizy zuycia energii i przepywu
prdu w ukadach elektrycznych. Wielofunkcyjne mierniki SENTRON PAC3200 i SENTRON PAC4200
zapewniaj wymagane informacje, podajc dokadnie i niezawodnie dane dotyczce energii
zuywanej zarówno przez indywidualnych uytkowników, jak i pyncej przez gówne linie zasilajce.
Dodatkowo urzdzenia te dostarczaj istotnych danych pomiarowych, wykorzystywanych do oceny
stanu sieci oraz jakoci dostarczanej energii.

Mierniki SENTRON PAC mog by wykorzystywane
w zastosowaniach zarówno przemysowych, jak
i komunalnych – wszdzie tam, dokd dostarczana
jest energia elektryczna. Mierz one wiele wielkoci,
wywietlajc je na wywietlaczu graficznym LCD.
Urzdzenia te, w celu dalszego przetwarzania danych
pomiarowych, mona atwo wczy w skad nadrzdnych
systemów automatyki lub zarzdzania energi, na
przykad w nasz system SIMATIC PCS7 powerrate
z oprogramowaniem SIMATIC WinCC powerrate.
Dokadny pomiar mocy – dopasowany do twoich
potrzeb
Te dwa mierniki parametrów sieci dostarczaj penej
wiedzy na jej temat, podajc informacje dotyczce
maksymalnych, minimalnych i rednich wartoci
napicia, prdu, mocy, czstotliwoci, wspóczynnika
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mocy, wspóczynników asymetrii sieci i THD.
Podczas gdy miernik SENTRON PAC3200 mierzy
ponad 50 podstawowych wielkoci, miernik SENTRON
PAC4200 dostarcza danych dotyczcych 200
wielkoci oraz podaje istotne informacje dotyczce
jakoci energii. Oba urzdzenia wyposaone s w 10
liczników energii przeznaczonych do wszechstronnego
monitorowania przepywu mocy. Dokadno pomiaru
spenia wymagania stawiane licznikom energii, dziki
czemu mierniki te doskonale nadaj si do rozlicze
wewntrznych.
Miernik SENTRON PAC4200, w porównaniu do
SENTRON PAC3200, zapewnia znacznie wysz
dokadno pomiaru. Ponadto moliwo zapisywania
danych w rejestrze oraz ekran, który mona dowolnie
konfigurowa, znacznie uatwiaj ocen i analiz
danych.

Szybki i wymagajcy mao miejsca monta
■ Minimalne wymagania dotyczce miejsca dziki kompaktowej
budowie:
– Monta panelowy w otworze o wymiarach: 96 x 96 mm
– Gboko montaowa w rozdzielnicy:
SENTRON PAC3200:
51 mm, 73 mm z moduem rozszerzenia
SENTRON PAC4200:
77 mm, 99 mm z moduem rozszerzenia
■ atwy monta:
Monta bez uycia narzdzi za pomoc uchwytów mocujcych;
moliwo mocowana rubowego, w celu zwikszenia stopnia ochrony
Prosta obsuga i konfiguracja
Intuicyjne menu wywoywane czterema klawiszami funkcyjnymi
■ Tekst wywietlany w jednym z 9 jzyków
■ Optymalna czytelno tekstu na wywietlaczu LCD zapewniona
dziki regulowanemu podwietleniu
■ Szybka konfiguracja wielu urzdze poprzez darmowe
oprogramowanie SENTRON powerconfig (doczone do kadego
urzdzenia)
■

Szeroki zakres zastosowa
Moliwo bezporedniego przyczenia do sieci przemysowych
o napiciu do 690 V, kat III
■ Moliwo zastosowania przekadników napiciowych
■ Obwody prdowe przyczane do przekadników prdowych x/1 A lub
x/5 A
■ Moliwo zastosowania w ukadach o wymaganiach UL/CSA
■ Zastosowanie w trudnych warunkach rodowiskowych: stopie
ochrony IP 65 / NEMA 12 dziki natryskiwanemu uszczelnieniu
■ Urzdzenie opracowane i testowane zgodnie z normami europejskimi
i midzynarodowymi
■
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Od zintegrowanej komunikacji …
Nasze mierniki parametrów sieci zapewniaj elastyczno dziki wielu moliwociom
komunikacyjnym. Bez wzgldu na to, czy jest to PROFIBUS DP, Modbus RTU czy
Ethernet z Modbus TCP – wczenie urzdze SENTRON PAC3200 i SENTRON PAC4200
w systemy nadrzdne jest zawsze niezmiernie atwe.

Ethernet na pokadzie
Oba urzdzenia (PAC3200 i PAC4200)
wyposaone s standardowo we wbudowany
interfejs Ethernet, co powoduje, e zbdne
jest wyposaenie dodatkowe, a przez to
uzyskuje si oszczdno miejsca i pienidzy.
Urzdzenia te mona konfigurowa poprzez
sie LAN i niezawodnie przesya dane
pomiarowe poprzez Modbus TCP.
Ponadto, elastyczne mierniki parametrów
sieci zapewniaj równie inne moliwoci
zintegrowanego przesyu danych:
Modu rozszerzajcy PAC PROFIBUS DP
Transmisja danych poprzez PROFIBUS
DP, przesy cykliczny lub acykliczny
poprzez PROFIBUS DPV1
■ Prdko transmisji do 12 MBit/s
■ atwy monta (wtykowy) na tylnej czci
urzdzenia
■

Modu rozszerzenia PAC RS485
■ Transmisja danych poprzez Modbus RTU
i SEAbus
■ Prdko transmisji do 38,4 kBd
■ atwy monta (wtykowy) na tylnej czci
urzdzenia
Cyfrowe wejcia i wyjcia
Miernik SENTRON PAC3200 wyposaony
jest w jedno wielofunkcyjne wejcie oraz
wyjcie, natomiast miernik SENTRON
PAC4200 wyposaony jest w dwa
wielofunkcyjne wejcia oraz wyjcia
cyfrowe. Kademu wejciu i wyjciu mona
przypisa niezalenie do szeciu funkcji
(w zalenoci od indywidualnych potrzeb).
Zapewnia to maksymaln elastyczno
i zmniejsza koszty wdraania przy
modyfikacji systemu.

Zintegrowany
interfejs Ethernet
Modu rozszerzenia
PAC PROFIBUS DP

Modu rozszerzenia
PAC RS485
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Cyfrowe wejcia
i wyjcia

… do systematycznego zarzdzania moc
Wykorzystaj peen potencja naszych mierników parametrów sieci, wczajc je w skad nadrzdnych
systemów zarzdzania energi. Dokadne i wszechstronne funkcje pomiarowe mierników SENTRON
PAC3200 i SENTRON PAC4200 dostarczaj wszystkich danych pomiarowych. Wraz z dodatkami zwizanymi
z zarzdzaniem energii i bibliotekami bloków, Siemens oferuje innowacyjne i nowoczesne rozwizanie,
suce do optymalizacji zuycia energii, zapewniajc oszczdnoci w opatach za energi w granicach
do 20%.
SIMATIC PCS 7 powerrate i
SIMATIC WinCC powerrate

Integracja systemowa poprzez biblioteki
bloków

Doskonae zarzdzanie energi bazujce na
wypróbowanej i przetestowanej technologii
przemysowej: nasze mierniki parametrów
sieci mog by atwo sprzone z dodatkami
zwizanymi z zarzdzaniem energi do
oprogramowania SIMATIC PCS 7 powerrate
i SIMATIC WinCC. Wszechstronny pomiar
wielkoci oraz moliwo ich przetwarzania,
a take moliwo przypisania zuycia energii
do kosztów uatwiaj sterowanie ukadem
dystrybucji energii, kosztami oraz zapewniaj
przejrzysto. Kolejn istotn cech jest
moliwo zarzdzania obcieniem. Funkcja
ta kontroluje warto mocy, porównujc j
z moc okrelon w umowie z dostawc
i w razie potrzeby steruje jej zuyciem.

Dodatkowo dostpne biblioteki bloków
pozwalaj na atwe wczenie urzdze
SENTRON PAC w system kontroli procesu
SIMATIC PCS 7 i systemu SIMATIC WinCC
SCADA. Wraz z panelem czoowym
sterownik i bloki diagnostyczne w procesie
sterowania su jako interfejs uytkownika
do monitorowania i sterowania. W ten
sposób wszystkie informacje istotne dla
procesu i funkcje urzdze zarzdzania
energi mog by atwo wywietlone
i zastosowane w odpowiednim systemie
docelowym.

Panel czoowy

Przemysowy
Ethernet

PROFIBUS

S7 sterownik/bloki
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SENTRON PAC3200
Podstawa niezawodnego i dokadnego pomiaru

Elastyczny …
Miernik SENTRON PAC3200 rejestruje
ponad 50 wielkoci elektrycznych, takich
jak: napicie, prd, zuycie energii,
czstotliwo, wspóczynnik mocy,
jak równie symetri i THD. Oprócz
pomiarów wartoci chwilowych, moliwe
jest zapamitanie wartoci minimalnych
i maksymalnych (funkcja wskazówki bez
powrotu).
Miernik SENTRON PAC3200 umoliwia
pomiary w sieciach jedno- lub
wielofazowych – take bez przewodu
neutralnego. Urzdzenie obsuguje
bezporedni pomiar napicia fazowego
do wartoci 830 V. SENTRON PAC3200
mona stosowa w sieciach o napiciu
690 V. Co wicej, moliwy jest pomiar
przy zastosowaniu przekadników,
z wykorzystaniem odpowiednio
nastawionej przekadni przekadnika.
Wejcia prdowe zwymiarowane s na
przekadniki prdowe o przekadni x/1 A
lub x/5 A.
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… i dokadny pomiar
Miernik SENTRON PAC3200 rejestruje
wartoci energii czynnej, biernej
i pozornej – zarówno dla niskiej, jak
i wysokiej taryfy. Mierzy on wartoci
mocy w czterech wiartkach, to znaczy
e moc pobierana i oddawana mierzona
jest osobno. Miernik SENTRON PAC3200
umoliwia równie rejestracj rednich
wartoci mocy czynnej i biernej
w przedziale pomiarowym. Wielkoci te
mona nastpnie przetworzy w systemie
zarzdzania energi w krzywe obcienia.
Stosuje si typowe, 15-minutowe
przedziay.

Dokadno pomiaru wynosi 0,5 % dla
energii i mocy czynnej, 0,3 % dla napi
i 0,2% dla prdów.
Urzdzenie pozwala na monitorowanie
przekroczenia górnych i dolnych wartoci
granicznych dla szeciu parametrów.
Dziki zintegrowanemu ukadowi
logicznemu, funkcje monitorowania
szeciu mierzonych wartoci mona
poczy.
Miernik SENTRON PAC3200 wyposaony
jest standardowo w jedno wielofunkcyjne
wejcie i wyjcie cyfrowe. Wyjcie
moe by wykorzystane jako wyjcie
impulsów, przekroczenia ograniczenia
lub przeczajce. Wejcie moe by na
przykad wykorzystane do przeczania
midzy taryf wysok a nisk lub do
zliczania impulsów liczników energii
z interfejsem S0.

SENTRON PAC4200
Wyczerpujcy i wygodny przegld stanu sieci
Potrzebujesz szczegóowej wiedzy na
temat stanu twojej sieci? W takim razie
SENTRON PAC4200 jest odpowiednim dla
ciebie rozwizaniem. Miernik ten rejestruje
okoo 200 wielkoci elektrycznych.
Dodatkowo, oprócz ponad 50 wielkoci
mierzonych, miernik SENTRON PAC3200,
SENTRON PAC4200 umoliwia pomiar
wielkoci pozwalajcych na ocen jakoci
energii. Oprócz pomiaru wspóczynnika
TDH dla sieci 3- i 4-przewodowych miernik
PAC4200 rejestruje harmoniczne nieparzyste,
od 3-ciej do 31-szej zarówno w napiciu, jak
i w prdzie, moc prdu odksztaconego
(Id), kt fazowy i asymetri napiciow oraz
prdow w odniesieniu do amplitudy i fazy.
Umoliwia to podjcie rodków
zapobiegawczych w przypadku zakóce,
wywoanych na przykad przez odksztacenie
napicia zasilajcego.
Maksymalna dokadno
i bezpieczestwo
Miernik PAC4200 ustanawia nowe
standardy wród urzdze w tej klasie.
Cechujc si dokadnoci rzdu 0,2% dla
napi, prdów, mocy i energii czynnej
(w odniesieniu do wartoci zmierzonej

zgodnie z IEC 61557-12), urzdzenie to nie
tylko jest niezmiernie dokadne, ale równie
spenia wymagania obecnie obowizujcych
norm. Stanowi to gwarancj tego, e
miernik parametrów sieci jest urzdzeniem
odpowiednim do wymaga
nowoczesnych sieci przemysowych,
w odniesieniu do wydajnoci,
bezpieczestwa oraz uytkowania.

odtworzone z dokadnoci do sekundy.
Zapewnia to oszczdno czasu
podczas wykrywania i usuwania usterek
powstaych wskutek awarii.
Definiowalne ekrany
Dodatkowy komfort zapewniaj cztery
indywidualnie konfigurowalne ekrany.
Wielkoci pomiarowe mona wywietla
w postaci wykresu supkowego lub jako
zestawienie wskaza w postaci cyfrowej,
co daje szybki pogld na stan sieci
poprzez wskazania na urzdzeniu.

Wszechstronne funkcje przechowywania
danych
Miernik SENTRON PAC4200 przechowuje
krzywe obcienia w swojej wewntrznej
pamici. rednie wartoci mocy
pozornej, czynnej i biernej wyznaczane na
podstawie 15-minutowych przedziaów,
przechowywane s przez 40 dni. Dane
te stanowi podstaw do dokadnego
okrelenia i optymalizacji sposobu
uytkowania sieci dla zmniejszenia
kosztów energii i zwikszenia wydajnoci
systemu. Miernik PAC4200 umoliwia
zapisywanie ponad 4000 indywidualnie
nastawialnych zdarze roboczych
i systemowych. Dziki wewntrznemu
zegarowi czasu rzeczywistego
wszystkie zdarzenia mog by

Zintegrowana funkcja bramy
Zintegrowana funkcja bramy w mierniku
SENTRON PAC4200 pozwala na wygodn
integracj urzdze poprzez zwyky
interfejs RS485 w sieci Ethernet. W ten
sposób kilkanacie urzdze podrzdnych,
np. urzdzenia pomiarowe, wyczniki,
mog przesya dane do miernika SENTRON
PAC4200 poprzez Modbus RTU. Miernik
SENTRON PAC4200 na przykad przesya
dane do nadrzdnego systemu zarzdzania
energi poprzez zintegrowany interfejs
Ethernet 10/100 MBit/sec Ethernet.

Przyczenie urzdze Modbus RTU do systemu zarzdzania
energi poprzez SENTRON PAC 4200

Baza
danych
SQL

Serwer

Klient

Klient

Ethernet
SENTRON PAC4200
z bram
Modbus RTU

SENTRON VL

SENTRON WL

SENTRON
PAC3200

Wielofunkcyjne urzdzenia pomiarowe
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Cechy funkcjonalne
Podstawowe wielkoci pomiarowe

PAC3200

PAC4200

Napicie L-L, L-N, rednia 3-faz

¥

¥

Na faz, rednia 3-faz

¥

¥

–

¥

Na faz i cakowita

¥

¥

Moc czynna

Na faz i cakowita

¥

¥

Cakowita moc bierna

Na faz i cakowita

–

¥

Moc bierna podstawowej harmonicznej

Na faz i cakowita

¥

¥

Wspóczynnik mocy

Na faz i cakowity

¥

¥

Wartoci min. /maks./ data i czas

Na faz

–

¥

Czstotliwo

Fazy zasilajcej

¥

¥

Wartoci min. /maks./ data i czas

Funkcja wskazówki bez powrotu

¥/–

¥/¥

Wartoci rednie ruchome

U, I, S, P, Q, LF

–

¥

Przesunicie fazowe

Midzy napiciem i prdem
fazowym

–

¥

Kt fazowy

Midzy napiciami fazowymi

–

¥

Wspóczynnik THD napicia

Na faz

THD-R (UL-N)

THD (UL-N & UL-L)

Wspóczynnik THD prdu

Na faz

THD-R (IL1..3)

THD (IL1..3)

Harmoniczne napicia

Na faz

–

3rd to 31st

Harmoniczne prdu

Na faz

–

3rd to 31st

Moc prdu odksztaconego

Na faz

–

¥

Wartoci maks. / data i czas

Funkcja wskazówki bez powrotu

¥/–

¥/¥

Asymetria napicia / prdu

W ukadzie 3-fazowym

Unba / Inba

Unb / Inb

Cigy licznik energii cakowitej

¥

¥

Napicie
Prd
Prd w przewodzie neutralnym
Moc pozorna

Rozszerzone wielkoci pomiarowe

Rejestracja mocy / liczniki
Energia pozorna

Cigy licznik energii cakowitej

¥

¥

Energia pobrana i oddana

¥

¥

Cigy licznik energii cakowitej

¥

¥

Energia pobrana i oddana

¥

¥

Liczniki 2-taryfowe (WT / NT)

Energia pozorna, czynna i bierna

¥

¥

Dzienne wartoci mocy przez 365 dni

Energia pozorna, czynna i bierna

–

¥

Zuycie mocy w ostatnim przedziale

Moc czynna i bierna wartoci
redniej

¥

¥

Przedzia pomiarowy

Nastawialny (w minutach)

¥

¥

Wartoci min. /maks. wskaza

W przedziale pomiarowym

¥

¥

Licznik godzin pracy

Czas poboru energii

¥

¥

Licznik uniwersalny

Wielofunkcyjny

¥

¥

Monitorowanie wartoci granicznych

Maks. liczba wart. granicznych
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Funkcje logiczne

AND, OR / NAND, NOR, XOR, XNOR ¥/–

¥/¥

Wartoci graniczne / wejcia

Powizanie logiczne

¥/–

¥/¥

Energia czynna
Energia bierna

Funkcje monitorowania
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Funkcje rejestrujce

PAC3200

PAC4200

Rejestracja krzywej obcienia

–

¥

Wart. rednie mocy czynnej, biernej i pozornej

–

¥

Wartoci min. /maks.

W przedziale pomiarowym

–

¥

Przedzia rejestracji

Z 15-min. przedziaem pomiar.

–

40 dni

Synchronizacja

We. cyfr., magistrala, zegar wew.

–

¥

Nastawialne urednianie

Arytmetyczne lub skumulowane

–

¥

Metody rejestracji

Bloczek stay lub rolka

–

¥

Rejestracja zdarze

–

¥

Maks. liczba zdarze

–

> 4000

Kontrola priorytetu

–

¥

Wybieralny poziom ostrzee

–

¥

Wybieralne danie potwierdzania

–

¥

Wybieralne przechowywanie zdarze

–

¥

Interfejsy
Ethernet (zintegrowany)

Dla skrtek dwuparowych

10 Mbit/sec

10/100 Mbit/sec

Funkcje interfejsu

Auto-negotiation / auto MDI(X)

–

¥

Liczba pocze

Jednoczesnych

1

3

Protokó

Modbus TCP

¥

¥

Brama

Ethernet RS485 (Modbus)

–

PROFIBUS DPV1

Poprzez modu PAC PROFIBUS DP

Opcjonalny modu rozszerzajcy

Modbus RTU

Poprzez modu PAC RS485

Opcjonalny modu rozszerzajcy

¥

Wejcia / wyjcia
Wejcia cyfrowe

Wielofunkcyjne

1

2

Wejcia cyfrowe

Wielofunkcyjne

1

2

Napicie pracy DI/DO

Warto znamionowa

24 V DC

24 V DC

Zegar czasu rzeczywistego

Znacznikowanie czasu

–

¥

Funkcja kalendarza

Nastawialny format daty i czasu

–

¥

Przeczenie czasu zimowego / letniego

Automatyczne (US/EU) lub rczne

–

¥

Napicie / prd

W odniesieniu do wartoci
mierzonej

0.3 % / 0.2 %

0.2 %*

Moc pozorna / czynna / bierna

W odniesieniu do wartoci
mierzonej

0.5 % / 0.5 % / 2 %

0.5 % / 0.2 % / 1 %

Energia czynna

Zgodnie z 62053-22

Klasa 0.5S

Klasa 0.2S

Energia bierna

Zgodnie z 62053-23

Klasa 2

Klasa 2

Zegar / kalendarz

Dokadno pomiaru

Wywietlacz / obsuga
Wywietlacz

Wywietlacz graficzny LCD z podwietleniem

Sposób wywietlania

Alfanumeryczny i tekst

Obsuga

W peni graficzny

Menu wywoywanie klawiszami funkcyjnymi

Jzyki

Wybór w urzdzeniu

Wskazania definiowalne

Wskazania supkowe lub cyfrowe

GER, ENG, PT, TR, ES, IT, FR, CHN, RU
–

* Zgodno z okrelon zgodnie z funkcj klas dokadnoci wg normy IEC 61557-12
Unba | Inba Asymetria w odniesieniu do amplitudy Unb | Inb Asymetria w odniesieniu do amplitudy i fazy
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Dane techniczne

SENTRON PAC3200

SENTRON PAC4200

Zastosowanie w sieciach TN, T T, IT

¥

¥

Cige wykrywanie sygnau

¥

¥

Napicia pomiarowe / zasilajce
Wejcia pomiarowe napiciowe

3 AC; UL-L/UL-N; KAT III

Zasilacz szerokozakresowy AC/DC

AC/DC

Wejcia pomiarowe napiciowe

3 AC; UL-L/UL-N; KAT III

Maks. 500 V / 289 V

–

Zasilacz wskozakresowy DC

DC

22 to 65 V DC; ±10 %

–

¥

¥

Pomiar poprzez przekadniki napiciowe Dla napi > 500 V lub
690 V
Wejcia pomiarowe prdowe

3 AC; KAT III

Kierunek przepywu prdu

programowalny

Pomiar poprzez przekadnik prdowy

Maks. 690 V / 400 V
95 do 240 V AC 50/60 Hz ±10 %
110 do 340 V DC ±10 %

x/1 A lub x/5 A
¥

¥ Na faz

¥

¥

Dane mechaniczne
Wymiary

W x H x D [mm]

96 x 96 x 56

96 x 96 x 82

Gboko montau bez moduu

[mm]

51

77

Gboko montau z moduem

[mm]

73

99

Klasa ochronnoci

II

II

Stopie ochrony

Przód

IP65

IP65

Zcza na moduy rozszerzajce

Liczba

1

2

–10 ... +55

–10 ... +55

95 %

95 %

2

2

Temperatura pracy °C
Wilgotno wzgldna podczas pracy

Do 25 °C bez kondensacji

Stopie zanieczyszczenia
Aprobaty
CE

Europa

¥

¥

cULus

USA / Kanada

¥

¥

C-Tick

Australia

¥

W przygotowaniu

GOST

Rosja

¥

¥

Akcesoria
Modu rozszerzajcy PAC PROFIBUS DP (opcjonalny)
Parametryzacja na urzdzeniu lub poprzez oprogramowanie

¥

Wybór wielkoci pomiarowych wysyanych plikiem GSD

¥

Prdko transmisji

9.6 Kbit/sec to 12 Mbit/sec

Protokó

DPV1

Modu rozszerzajcy PAC RS485 (opcjonalny)
Parametryzacja na urzdzeniu lub poprzez oprogramowanie

¥

Prdko transmisji

Opcjonalnie 4,8 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBd

Protokó

“Opcjonalnie SEAbus lub Modbus RTU (do wyboru)”
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Informacje dotyczce nr zamówieniowych

Produkt

UC

Numer zamówienia

Miernik parametrów sieci SENTRON PAC3200
z zasilaczem o szerokim zakresie napiciowym (AC/DC)
i zaciskami rubowymi

95 do 240 V AC 50/60 Hz ±10 %
110 do 340 V DC ±10 %

7KM2112-0BA00-3AA0

Miernik parametrów sieci SENTRON PAC3200
z zasilaczem niskiego napicia staego i zaciskami
rubowymi

22 do 65 V DC ±10 %

7KM2111-1BA00-3AA0

Miernik parametrów sieci SENTRON PAC3200 z zasilaczem
o szerokim zakresie napiciowym (AC/DC) i zaciskami
przystosowanymi do przewodów z kocówkami
oczkowymi

95 do 240 V AC 50/60 Hz ±10 %
110 do 340 V DC ±10 %

7KM2112-0BA00-2AA0

Miernik parametrów sieci SENTRON PAC4200
z zasilaczem o szerokim zakresie napiciowym (AC/DC)
i zaciskami rubowymi

95 do 240 V AC ±10 %
110 do 340 V DC ±10 %

7KM4212-0BA00-3AA0

Miernik parametrów sieci SENTRON PAC4200 z zasilaczem
o szerokim zakresie napiciowym (AC/DC) i zaciskami
przystosowanymi do przewodów z kocówkami
oczkowymi

95 do 240 V AC ±10 %
110 do 340 V DC ±10 %

7KM4212-0BA00-2AA0

Akcesoria
Produkt

Numer zamówienia

Modu rozszerzajcy PAC PROFIBUS DP

DPV1; do 12 MBit/sec

7KM9300-0AB00-0AA0

Modu rozszerzajcy PAC RS485

Modbus RTU / SEAbus do 38.4 kBd

7KM9300-0AM00-0AA0

Biblioteka SIMATIC PCS 7 PAC3200

Licencje Engineering + Runtime

3ZS2781-1CC10-0YG0

Licencja Runtime

3ZS2781-1CC10-6YH0

Licencje Engineering + Runtime

3ZS2791-1CC10-0YG0

Licencja Runtime

3ZS2791-1CC10-6YH0

Biblioteka PAC3200 do SIMATIC WinCC

Informacje na temat dodatków do zarzdzania energi SIMATIC PCS 7 powerrate i SIMATIC WinCC powerrate, a take na temat
systemu zarzdzania energi mona znale  na stronie www.siemens.com/powermanagementsystem
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