DIRIS A17

Kompaktowy miernik parametrów sieci
72 x 72 mm

KOMPAKTOWY
ŁATWY W OBSŁUDZE
ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Kompaktowy i łatwy w obsłudze, DIRIS A17 to miernik parametrów sieci
opracowany do monitorowania i zarządzania energią w sieciach wszystkich
napięć. Port komunikacyjny umożliwia akwizycję i analizę danych przez
sterownik PLC lub system zdalnego nadzoru. DIRIS A17 to kluczowe
narzędzie w projektach dotyczących efektywności energetycznej.

Aby dowiedzieć się więcej:

Zalety

Odwiedź naszą stronę i odkryj cały
asortyment mierników DIRIS:
www.socomec.pl/pl/diris

• Kompaktowa obudowa
Panel czołowy o wymiarach 72 x 72 mm.
Montaż tablicowy pozwala na łatwą
zabudowę w dowolnej rozdzielnicy, w
tym również w kasetach wysuwnych
rozdzielnic dwuczłonowych.
• Ergonomia
Oprócz niewielkich rozmiarów, DIRIS A17 to
również łatwa nawigacja po menu pomiarów
dzięki 4 przyciskom bezpośredniego dostępu.
Wyświetlacz prezentuje jednocześnie wiele
pomiarów w przejrzystym układzie.
• Zaawansowane funkcje
DIRIS A17 wyposażony jest w jedno
wyjście i jedno wejście oraz wyjście
impulsowe lub port szeregowy RS485 z
komunikacją w protokole MODBUS.

Funkcje
• Pomiary parametrów sieci
- Wartości chwilowe i średnie szczytowe
prądów
- Wartości chwilowe napięć i
częstotliwości
- Wartości chwilowe i średnie szczytowe
mocy
- Wartości chwilowe współczynników
mocy
• Liczniki
- Energia czynna: + /- kWh
- Energia bierna: + /- kVArh
• Analiza zawartości harmonicznych
- Współczynnik odkształcenia
harmonicznymi (do rzędu 31): prądów,
napięć fazowych (sieć 4-przewodowa) i
międzyfazowych (sieć 3-przewodowa)
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DIRIS A17

Wyposażenie dodatkowe
SOCOMEC oferuje
szeroką gamę
przekładników
prądowych jako
uzupełnienie
oferty urządzeń
pomiarowych.

• Zdarzenia
- Alarmy na wszystkich mierzonych
wielkościach elektrycznych

PC
PLC

Tabela z
odczytami
liczników
energii

Wykres
prądów w
każdej fazie

Oprogramowanie VERTELIS

• Wejście / wyjście
- Identyfikacja stanu
- Licznik impulsów
- Alarmy

Zastosowania

Zgodność z normami

Miernik DIRIS A17 można w łatwy sposób
zintegrować w dowolnej instalacji elektrycznej
i uruchomić pomiary oraz monitorowanie
napięć, prądów, mocy i energii. Miernik może
być wykorzystany do lokalnych pomiarów oraz
jako podlicznik do alokacji kosztów zużycia
energii lub zdalnego monitorowania instalacji.

• IEC 61557-12
• IEC 62053-21, klasa 1
• IEC 62053-23, klasa 2

DIRIS A17
Zasilanie pomocnicze Us, wyposażenie

Indeks

220 … 277 V AC, wyjście impulsowe
220 … 277 V AC, komunikacja, łącze RS485, protokół MODBUS
220 … 277 V AC, komunikacja, łącze RS485, protokół MODBUS, pomiar THD

4825 0101
4825 0102
4825 0103
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• Komunikacja
- Port szeregowy RS485 (protokół
MODBUS)
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