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Általános tudnivalók

1.1 Felelősség kizárása

1.5 Meghibásodott készülék/ártalmatlanítás

A biztonságos üzemeltetés, valamint a megadott
funkciók és terméktulajdonságok elérésének
előfeltétele a készülékekhez tartozó információ
anyagok figyelembe vétele.

A meghibásodott készülékeket (tartozékokkal
együtt) küldje vissza a gyártónak ellenőrzésre.
Ne próbálja meg önállóan felnyitni vagy
megjavítani a készüléket, különben minden
jótállási igény érvényét veszti!

Az ezen információs anyagok figyelmen kívül
hagyásából származó személyi sérülésekért,
anyagi vagy vagyoni károkért a Janitza
electronics GmbH semmilyen felelősséget nem
vállal.
Gondoskodjon arról, hogy információs anyagai
olvasható állapotban álljanak rendelkezésre.
1.2 Szerzői joggal kapcsolatos megjegyzés
© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Minden jog fenntartva.
Tilos bármilyen másolás, szerkesztés,
terjesztés vagy más, akár kivonatokban történő
felhasználás is.
Minden védjegy és az abból eredő jogok e jogok
mindenkori tulajdonosait illetik.
1.3 Műszaki változások
· Ügyeljen arra, hogy készüléke és a felhasználói
kézikönyv egymáshoz illő legyen.
· Először a terméket kísérő dokumentumokat
olvassa el és értelmezze.
· A terméket kísérő dokumentumokat a termék
teljes időtartama alatt tartsa elérhető helyen, és
adott esetben adja tovább ezeket a következő
felhasználónak.
· A készülék felülvizsgálatairól és a terméket
kísérő dokumentáció ehhez kapcsolódó
módosításairól a www.janitza.de oldalon
tájékozódhat.
1.4 A jelen felhasználói kézikönyvről
Ha a felhasználói kézikönyvvel kapcsolatos
kérdései, javaslatai vagy fejlesztési ötletei
vannak, forduljon hozzánk e-mailben:
info@janitza.de.
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A készülék ártalmatlanításához vegye
figyelembe a nemzeti rendelkezéseket! Adott
esetben az egyes alkatrészeket tulajdonságai
és a hatályos nemzeti előírásoknak megfelelően
ártalmatlanítsa pl. mint:
· elektronikai hulladék
· elemek és akkumulátorok
· műanyagok
· fémek,
vagy bízzon meg egy tanúsított hulladékkezelőt
az ártalmatlanítással.
Vegye figyelembe a következő fejezet
információit is: „16. Szervizelés és karbantartás“
56. oldalon.
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Biztonság

A Biztonság fejezet olyan utasításokat tartalmaz,
amelyeket személyes biztonsága érdekében,
illetve az anyagi károk elkerülése érdekében
figyelembe kell venni.
2.1 A figyelmeztető és biztonsági utasítások
ábrázolása
Az alább felsorolt figyelmeztető utasítások
· a teljes dokumentációban megtalálhatók.
· megtalálhatók magukon a készülékeken.
· potenciális kockázatokra és veszélyekre hívják
fel a figyelmet.
· információkat erősítenek meg, valamint
elmagyarázzák vagy leegyszerűsítik az
eljárásmódokat.
A magán a készüléken szereplő kiegészítő
szimbólum olyan elektromos veszélyre utal, amely
súlyos vagy halálos sérülésekhez vezethet.
Az általános figyelmeztető szimbólum lehetséges
sérülésveszélyekre hívja fel a figyelmet.
A lehetséges sérülések vagy akár halálesetek
elkerülése érdekében vegye figyelembe az ezen
szimbólum alatt szereplő összes utasítást.
2.2 Veszélyfokozatok
A figyelmeztető és biztonsági utasításokat
egy figyelmeztető szimbólum emeli ki, és a
veszélyfokozat a veszélyesség mértékétől
függően az alábbiak szerint kerül ábrázolásra:

VESZÉLY

Közvetlenül fenyegető veszélyes helyzetre utal,
amelynek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülésekhez vezet.

FIGYELMEZTETÉS

Közvetlenül fenyegető veszélyes helyzetre utal,
amelynek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülésekhez vezethet.

VIGYÁZAT

Közvetlenül fenyegető veszélyes helyzetre utal,
amelynek figyelmen kívül hagyása könnyebb
sérülésekhez vezethet.

FIGYELEM
Közvetlenül fenyegető veszélyes helyzetre utal,
amelynek figyelmen kívül hagyása anyagi vagy
környezeti károkhoz vezethet.

MEGJEGYZÉS

Olyan folyamatokra utal, amelyek során nem áll
fenn sérülések vagy anyagi károk veszélye.
10

2.3 Termékbiztonság
Bár a készülék megfelel a technika jelenlegi
állásának és az elismert biztonságtechnikai
szabályoknak, veszélyek így is jelentkezhetnek.
Vegye figyelembe a biztonsági előírásokat és
figyelmeztető utasításokat. Amennyiben nem
követi az utasításokat, az személyi sérülésekhez
és/vagy a termék károsodásához vezethet.
A készülék minden nem engedélyezett
manipulálása vagy használata,
· amely túllépi a megadott mechanikai,
elektromos és egyéb üzemeltetési határokat,
személyi sérülésekhez és/vagy a termék
károsodásához vezethet.
· a termékre vonatkozó jótállás értelmében
„visszaélésnek” és/vagy „gondatlanságnak”
minősül, és így kizárja az esetlegesen ebből
eredő károk fedezetére vonatkozó garanciát.
A készülék telepítése, üzemeltetése,
karbantartása és használata előtt olvassa el és
értelmezze a felhasználói kézikönyvet.
A készüléket csak kifogástalan állapotban, a
jelen felhasználói kézikönyvet és a mellékelt
dokumentumokat figyelembe véve üzemeltesse.
A meghibásodott készülékeket a szállítási
feltételeket betartva küldje vissza a gyártónak.
A készülék teljes élettartama alatt őrizze meg a
felhasználói kézikönyvet, és tartsa készenlétben,
hogy referenciaként használhassa.
A készülék használata során ezenkívül a
berendezés mindenkori alkalmazáshoz
szükséges törvényi és biztonsági előírásokat is
vegye figyelembe.
2.4 Veszélyek a készülék kezelése során
Az elektromos készülékek üzemeltetése során e
készülékek bizonyos részei veszélyes feszültség
alatt állhatnak. Ezért nem szakszerű kezelés
esetén anyagi károkra, valamint személyi
sérülésekre, sőt akár halálos balesetekre is sor
kerülhet.

www.janitza.de

Ezért a készülékeink kezelése során alapvetően
tartsa be az alábbiakat:
· A felhasználói kézikönyvben és a típustáblán
szereplő határértékeket ne lépje túl, és ezeket
az ellenőrzés és az üzembe helyezés során is
vegye figyelembe.
· Vegye figyelembe a biztonsági és figyelmeztető
utasításokat a készülékekhez tartozó összes
dokumentumban.

FIGYELMEZTETÉS

Elektromos feszültség által okozott sérülés
veszélye!
Súlyos vagy halálos személyi sérülésekre
kerülhet sor! Ezért vegye figyelembe az
alábbiakat:
· A berendezésen végzett munkálatok
megkezdése előtt kapcsolja
feszültségmentes állapotba a
berendezést! Biztosítsa visszakapcsolás
ellen! Győződjön meg arról, hogy
feszültségmentes állapot alakult ki!
Végezzen földelést és rövidre zárást!
A szomszédos, feszültség alatt álló
alkatrészeket fedje le vagy határolja el!
· A kezelés és a hibakeresés során is
(különösen a kalapsínes berendezéseknél)
ügyeljen arra, hogy ellenőrizze a környezetben
található veszélyes feszültségeket, és adott
esetben lekapcsolja azokat!
· Az elektromos berendezéseken végzett
munkálatokhoz viseljen védőruházatot
és a hatályos irányelveknek megfelelő
védőfelszerelést!
· Mielőtt a készülék/komponensek
csatlakozóit a védővezeték-csatlakozóra
köti (ha van), végezzen földelést!
· Ne érintse meg a csupasz vagy blankolt,
feszültség alatt álló ereket! Az egyvezetékes
vezetőket lássa el érvéghüvelyekkel!
· Veszélyes feszültségek a tápfeszültséghez
csatlakozó összes áramkörrésznél
fennállhatnak.
· Megfelelő kismegszakítóval/biztosítékkal
biztosítsa a tápfeszültséget!
· Soha ne kapcsolja le, ne szerelje le és ne
manipulálja a biztonsági szerkezeteket!
· A készülékben vagy a komponensekben a
tápfeszültség leválasztása után is jelen lehetnek
veszélyes feszültségek (kapacitív tároló).
· Az áramváltókörökkel rendelkező üzemi
eszközöket ne üzemeltesse nyitott áramkörrel.
· Csak azonos pólusszámmal és kialakítással
rendelkező csavaros sorkapcsokat kössön
össze egymással!
· A felhasználói kézikönyvben és a
típustáblán szereplő határértékeket ne lépje
túl, és ezeket az ellenőrzés és az üzembe
helyezés során is vegye figyelembe.
· Biztonsági és figyelmeztető utasítások a
készülékekhez és azok komponenseihez
tartozó dokumentumokban!

UMG 96-S2

2.5 Elektrotechnikai képzettséggel
rendelkező személyzet
A személyi sérülések és anyagi károk
elkerülése érdekében a készülékeken és azok
komponensein, részegységein, rendszerein és
áramkörein csak elektrotechnikai képzettséggel
rendelkező személyzet dolgozhat, akik ismerik
· a nemzeti és nemzetközi baleset-megelőzési
előírásokat.
· a biztonságtechnikai szabványokat.
· az elektrotechnikai üzemi eszközök
telepítését, üzembe helyezését, kezelését,
feszültségmentesítését, földelését és jelölését.
· a személyi védőfelszereléssel kapcsolatos
követelményeket.
A készülékhez és a komponenseihez tartozó
összes dokumentum biztonságtechnikai
utasításai értelmében elektrotechnikai
képzettséggel rendelkező személyzetnek
számítanak azok a személyek, akik igazolhatóan
rendelkeznek villanyszerelői szakmai
képesítéssel.

FIGYELMEZTETÉS

Figyelmeztetés a készülék vagy
komponenseinek nem engedélyezett
manipulálására vagy szakszerűtlen
használatára!
A készülék és komponenseinek olyan
felnyitása, szétszerelése vagy nem
engedélyezett manipulálása, amely túllépi a
megadott mechanikai, elektromos vagy egyéb
üzemeltetési határokat, anyagi károkhoz,
sérülésekhez vagy akár halálos balesethez is
vezethet.
· A készülékeken és azok komponensein,
részegységein, rendszerein és áramkörein
csak elektrotechnikai képzettséggel
rendelkező személyzet dolgozhat!
· A készüléket vagy komponenseit mindig a
vonatkozó dokumentáció leírásai alapján
használja.
· Ha sérüléseket észlel a készüléken vagy
a komponenseket, küldje vissza azokat a
gyártónak!
2.6 Jótállás károk esetén
A készülék minden nem engedélyezett
manipulálása vagy használata a termékre
vonatkozó jótállás értelmében „visszaélésnek” és/
vagy „gondatlanságnak” minősül, és így kizárja
az esetlegesen ebből eredő károk fedezetére
vonatkozó garanciát. Ehhez vegye figyelembe
a következő fejezetet: „3.3 Rendeltetésszerű
használat“ 12. oldalon.
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A termék leírása

3.1 A készülék leírása
A készüléket a következőkre tervezték:
· elektromos értékek, például feszültség,
áramerősség, teljesítmény, energia,
felharmonikusok épületszerelésnél, elosztóknál,
teljesítménykapcsolóknál és elosztósíneknél
történő mérésére és számítására.
· az ugyanabból a hálózatból származó
mérőfeszültségek és áramerősségek mérésére.
· olyan kisfeszültségű hálózatokban végzett
mérésekhez, amelyben a vezető és a föld között
legfeljebb 300 V-os névleges feszültségek,
illetve a III. túlfeszültség-kategóriába tartozó
lökőfeszültségek jelentkeznek.
· A közepes- és nagyfeszültségű hálózatokban
végzett mérések alapvetően áram- és
feszültségátalakítókkal történnek.
· helyhez kötött kapcsolószekrényekbe
és létesítmények kis elosztóiba történő
beszerelésre. Ebben az esetben a beszerelési
helyzet tetszőleges.
· közepes- és nagyfeszültségű hálózatokban, áramés feszültségátalakítókkal végzett méréshez.
· otthoni és ipari használatra.
· külső, ../1 A-es vagy ../5 A-es áramátalakítókkal
végzett áramerősség-mérésekhez.
A mérési eredmények kijelezhetők, és a
készülék interfészén keresztül kiolvashatók és
feldolgozhatók.

FIGYELEM

A szakszerűtlen csatlakoztatás a készülék
hibás működéséhez vagy károsodásához
vezet.
A szakszerűtlenül csatlakoztatott készülékek
hibás mért értékeket adhatnak, vagy károsodhat
a készülék.
Vegye figyelembe az alábbiakat:
· A mérőfeszültségek és mérőáramok
ugyanabból a hálózatból származzanak.
· Ne használja egyenáram mérésére a
készüléket!
· Földelje a vezetőképes kapcsolótáblákat!
3.2 A szállítmány ellenőrzése
A készülék és a komponensek kifogástalan és
biztonságos üzemeltetésének előfeltétele a
szakszerű szállítás, tárolás, felállítás és szerelés,
kezelés és karbantartás, valamint a biztonsági és
figyelmeztető utasítások betartása.
A ki- és becsomagolást a szokásos
gondossággal, erőltetés nélkül, kizárólag
megfelelő szerszám használatával végezze.
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Ellenőrizze
· szemrevételezéssel, hogy a készülékek
kifogástalan mechanikai állapotban vannak-e.
· hogy hiánytalan-e a szállítmány, mielőtt
megkezdené a készülék telepítését.
Ha azt feltételezi, hogy a továbbiakban nem
biztosított a készülék veszélytelen üzemeltetése,
· haladéktalanul szüntesse meg a készülék
üzemeltetését.
· biztosítsa visszakapcsolás ellen a készüléket.
Feltételezhető, hogy a továbbiakban nem
lehetséges a veszélyek nélküli üzemeltetés, ha a
készülék pl.:
· látható sérülésekkel rendelkezik.
· sértetlen hálózati ellátás ellenére nem működik
tovább.
· hosszabb ideig kedvezőtlen viszonyoknak (pl.
a megengedett klímahatárokon kívüli tárolás
a helyiség klímájának szabályozása nélkül,
kondenzáció stb.) vagy a szállítás által okozott
igénybevételeknek (pl. nagy magasságból
történő lezuhanás külsőleg látható sérülések
nélkül stb.) volt kitéve.
3.3 Rendeltetésszerű használat
A készüléket:
· kapcsolószekrényekbe és létesítmények kis
elosztóiba történő beszerelésre tervezték.
· nem járművekbe történő beszerelésre tervezték!
A készülék nem helyhez kötött szerelvényekben
történő használata rendkívüli környezeti
feltételnek számít, és csak külön megállapodás
esetén engedélyezett.
· nem szabad káros olajokat, savakat, gázokat,
gőzöket, porokat, sugárzásokat stb. tartalmazó
környezetbe beszerelni.
A készülék kifogástalan és biztonságos
üzemeltetésének előfeltétele a szakszerű
szállítás, tárolás, felszerelés, telepítés, kezelés
és karbantartás.
A Janitza mérőkészülékekhez és -elemekhez
kizárólag mérési célra használjon áramváltót
(„mérőtranszformátor“)!
A „mérőtranszformátorok”
a „védőtranszformátorokkal” szemben nagy
áramcsúcsoknál telítődnek. A „védőtranszformátorok”
nem rendelkeznek ezzel a telítési jellemzővel,
ezért a szekunder áramkörben jelentősen
meghaladhatják a normál értékeket. Ez túlterhelheti
a mérőkészülékek mérési árambemeneteit!

www.janitza.de

Továbbá ügyeljen arra, hogy a Janitza
mérőkészülékeket és -elemeket alapvetően ne
használja kritikus kapcsolási, vezérlési vagy védelmi
(védőrelé) alkalmazásokhoz!
Ennek során vegye figyelembe a biztonságot és a
és figyelmeztetések a „Telepítés” fejezetben.
3.4 A készülék jellemző értékei
Beépítési mélység: 45 mm
230 V tápfeszültség:
90–265 V (50/60 Hz) vagy
90–250 V DC; 300 V CAT III
Frekvenciatartomány: 45–65 Hz
3.5 A készülék funkciói

UMG 96-S2

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem veszi figyelembe a Janitza
mérőkészülékek vagy ezek elemeinek
csatlakoztatási feltételeit, az akár halállal végződő
sérülésekhez, illetve anyagi károkhoz vezethet!
· A Janitza mérőkészülékeket és -elemeket ne
használja olyan kritikus kapcsolási, vezérlési
vagy védelmi alkalmazásokhoz, ahol a személyi
és anyagi biztonság ettől a funkciótól függ.
· Ne végezzen kapcsolási műveleteket a
Janitza mérőkészülékekkel vagy -elemekkel
anélkül, hogy illetékes szakember ne végzett
volna előzetes ellenőrzést a berendezésen!
Ennek során különösen a személyi és anyagi
biztonságot, illetve a vonatkozó szabványokat
kell figyelembe venni!

· 3 feszültségmérés, 230/400 V, 300 V CAT III
· 3 áramerősség-mérés (áramátalakítóval)
· RS485-interfész
· 1 digitális kimenet
3.6 Jellemzők
Általános tudnivalók
· Elülső táblába szerelhető készülék, mérete
96 x 96 mm.
· Csavaros dugaszolható sorkapcsokkal történő
csatlakoztatás.
· 2 gomb a kezeléshez.
· Jelszavas védelem
· 3 feszültségmérő bemenet (300 V CAT III).
· 3 árammérő bemenet áramátalakítóhoz.
· RS485-interfész (Modbus RTU, szolga,
max. 38,4 kbps).
· 1 digitális kimenet (galvanikusan leválasztott).
Mérési bizonytalanság
· Hatásos energia, 0,5S osztályú mérési
bizonytalanság ../5 A átalakítóhoz.
· Hatásos energia, 1. osztályú mérési
bizonytalanság ../1 A átalakítóhoz.
· Meddő energia, 1. osztály.

Mérés
· TN- és TT-hálózatokban végzett mérés
· Max. L-L 400 V és L-N 230 V névleges
feszültségű hálózatokban végzett mérés.
· Áramerősség mérési tartománya: 0,005–6 Aeff
· Valódi effektív érték mérése (TRMS)
· Folyamatos mintavételezés a feszültség- és
árammérő bemeneteknél.
· Alapharmonikus frekvenciatartománya:
45–65 Hz.
· 1–15. felharmonikusok mérése
ULN és I számára.
· ULN, I, P (fogy./betáp.), Q (ind./kap.).
· 800-nál több mérési érték rögzítése.
· Az U és I 1–15. felharmonikusának Fourieranalízise.
- 2 tarifa (Modbusszal végzett átkapcsolás).
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3.7 EK-megfelelőségi nyilatkozat

3.11 Kezelési koncepció

Az EK-megfelelőségi nyilatkozat és a hozzá
tartozó CE-jelölés kimondja, hogy a Janitza
electronics GmbH vállalat a készülékre
vonatkozó irányelveknek és szabványoknak
megfelelően gyártotta a készüléket.

A készülék programozása vagy a mért értékek
kiolvasása többféleképpen lehetséges, például
· a készülék 2 gombjával.
· a GridVis® szoftverrel.
· az RS485-interfészen keresztül a Modbusprotokollal. A Modbus-címlista (kivonat a
következő fejezetben: 18.2 64. oldalon
vagy letölthető a www.janitza.de oldalról)
segítségével módosíthatja és lehívhatja az
adatokat.

A Janitza electronics GmbH által a készülékekhez
alkalmazott törvényeket, szabványokat és
irányelveket az EK-megfelelőséi nyilatkozat sorolja
fel, amely a www.janitza.de oldalon található meg.
3.8 A szállítmány tartalma
Darab- Cikksz. Megnevezés
szám
1
52.34.002 UMG 96-S2
1
33.03.372 Telepítési útmutató, DE/EN/HU
1
33.03.371 GridVis® szoftver rövid
útmutatója, DE/EN/HU
1
33.03.342 Biztonsági utasítások
2
29.01.036 Rögzítő pántok
(raszteres pántok)
1
10.01.919 Csavaros sorkapocs, dugaszolható,
2 pólusú (tápfeszültség)
1
10.01.917 Csavaros sorkapocs, dugaszolható,
4 pólusú (feszültségmérés)
1
10.01.921 Csavaros sorkapocs, dugaszolható,
6 pólusú (árammérés)
1
10.01.915 Csavaros sorkapocs,
dugaszolható, 3 pólusú (RS485)
1
10.01.923 Csavaros sorkapocs, dugaszolható,
2 pólusú (digitális kimenet)

Kiszállításkor a készülék rendelkezik a
szükséges csavaros sorkapcsokkal.
3.9 Szállítható tartozékok
Darabszám
1
2

Cikksz.
29.01.065
52.22.251

1

15.06.025

1

15.06.015

1

52.00.008

Megnevezés
Szilikontömítés, 96 x 96 mm
Rögzítő pántok
(csavaros pántok)
RS485 <-> USB
interfészátalakító
RS485 <-> RS232
interfészátalakító
RS485 lezáró ellenállás, 120 Ω

3.10 Mérési eljárás
A készülék
· szünetmentesen végzi a mérést, és 10/12 periódusos
időközzel számítja ki az összes effektív értéket.
· méri a valódi effektív értéket (TRMS), amely
a mérési bemenetekre csatlakoztatott
feszültségekhez és áramerősségekhez tartozik.
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A jelen felhasználói kézikönyv csak a készülék
2 gombbal végzett kezelését ismerteti. A GridVis®
szoftver saját „online súgóval” rendelkezik.
3.12 GridVis hálózatelemző szoftver
A GridVis® szoftverrel tökéletes eszközt
kap a programozáshoz és a mérési adatok
kiolvasásához (letölthető: www.janitza.de).
A GridVis® szoftver funkciói
· A készülék programozása.
· A mért értékek grafikus ábrázolása.
Kapcsolódás a számítógéphez
A számítógép és a készülék közötti
kommunikációs kapcsolatokat megtalálja a
következő fejezetben: „8. Csatlakozás és
kapcsolat“ 27. oldalon.

www.janitza.de
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3.13 A funkciókínálat áttekintése

3.13.2 Kommunikáció

3.13.1 A készüléken végzett konfiguráció
(2 gombbal)

· Modbus-RTU-protokoll (RS485-interfész).
· Firmware frissítése az RS485-interfészen
keresztül.

· Jelszavas védelem (kizárólag a készüléken
konfigurálható)
· Primer / szekunder áramátalakító (1–5 választható)
· Primer / szekunder feszültségátalakító
· Paraméter- és Modbus-címek, pl.:
- Baudráta (RS485-interfész)
- Adatkeret (stopbitek / paritás)
- Impulzusérték
- Impulzusszünet
- Impulzuskimenet: hatásos, látszólagos vagy
meddő energia
- LCD-kontraszt

3.13.3 Digitális kimenet
· 1 digitális kimenet (S0-interfész) a fogyasztott
hatásos energia, meddő energia vagy
látszólagos energia kiadásához.
A konfiguráláshoz adja meg az
impulzusképességet és az impulzusszünetet.

3.13.4 Mért értékek
Érték

L-N feszültségek
L-L külsővezető-feszültségek
Áramerősség
Hatásos teljesítmény
Meddő teljesítmény
Hatásos teljesítmény (alapharmonikus)
Látszólagos teljesítmény

1–3.
fázis

Összeg

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Frekvencia

kiszámított
N áramerősség

ü
ü
ü
ü
ü

Forgómező
Fázisszög
Teljesítménytényező
THD U (teljes harmonikus torzítás)
THD I (teljes harmonikus torzítás)
U 1–15 harmonikus (páratlan)
I 1–15 harmonikus (páratlan)
Hatásos energia (fogyasztott)
Hatásos energia (betáplált)
Meddő energia (induktív)
Meddő energia (kapacitív)
Látszólagos energia
Üzemóra-számláló
Tarifák

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü

Pillanatnyi

Maximum

Minimum

Átlag

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü

ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü

Átlag
maximuma
(max.
átlagérték)

ü
ü

Táblázat: A készülék által rögzített mért értékek áttekintése.
A mért értékekkel kapcsolatos további információkat a következő fejezetben találja: „18.1 Funkciók jellemző értékei“ 62. oldalon.

15

UMG 96-S2

www.janitza.de

4.

A készülék felépítése

4.1 Elölnézet – kijelző

4
3

5
2

6

1

7
Ábra: Az UMG 96-S2 elölnézete

16

Poz.

Megnevezés

Leírás

1

Gyártó logója

A készülék gyártójának logója

2

QR-kód

A gyártó készülékhonlapjának kódolt ábrázolása

3

A készülék kijelzője

Lásd a következő fejezetet: „11. Kezelés és gombfunkciók“ 33. oldalon

4

Készüléktípus

5

1. gomb

Lásd a következő fejezetet: „11. Kezelés és gombfunkciók“ 33. oldalon

6

2. gomb

Lásd a következő fejezetet: „11. Kezelés és gombfunkciók“ 33. oldalon

7

Készülék megnevezése

www.janitza.de
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4.2 Hátulnézet – a csatlakozók helyzete
2

3

1
4

Ábra: Az UMG 96-S2
hátulnézete

8

Poz.

7

6

5

Megnevezés

Leírás

1

„Védelmi osztály” szimbólum

2

„Tápfeszültség” csatlakozó
„Feszültségmérő bemenetek”
csatlakozó

II. védelmi osztály (megerősített vagy dupla szigetelés) az
IEC 60536 szerint (VDE 0106, 1. rész).
L/+ és N/-.

3
4

„Veszélyjelzés” szimbólum

5

„Árammérő bemenetek” csatlakozó

6

„Veszélyjelzés” szimbólum

7

„RS485-interfész” csatlakozó

8

„Digitális kimenet” csatlakozó

V1–V3 (és VN csatlakozó).
Figyelmeztető szimbólum, amely egy elektromos veszélyre
utal. A lehetséges sérülések vagy akár halálesetek elkerülése
érdekében vegye figyelembe a készüléken és a dokumentumokban
szereplő összes figyelmeztető utasítást.
I1–I3.
Általános figyelmeztető szimbólum. A lehetséges sérülések
vagy akár halálesetek elkerülése érdekében vegye figyelembe a
készüléken és a dokumentumokban szereplő összes figyelmeztető
utasítást.
Lásd a következő fejezetet: „8.2 RS485-interfész
(soros port)“ 27. oldalon.
Lásd a következő fejezetet: „10. Digitális kimenet“ 31. oldalon.
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4.3 A készülék jelölése – típustábla

5

4
3
1

2

6

UMG 96xxx
1234567

7

10H • 000
XXXX/XXXX

Aux: 90..265V, 50/60Hz . 90..250V . 1,5VA
300V CAT III
Made in Germany • www.janitza.com

8
9
10

Ábra: Típustábla

Poz.

Leírás

1

Üzemi adatok

2

Cikkszám

3

„Veszélyjelzés”
szimbólum

4

Készüléktípus

AC tápfeszültség V egységben
Névleges frekvencia Hz egységben
DC tápfeszültség V egységben
Teljesítményfelvétel VA egységben
Túlfeszültség-kategória
A gyártó cikkszáma
Általános veszélyt jelző szimbólum.
A lehetséges sérülések vagy akár halálesetek elkerülése érdekében
vegye figyelembe a készüléken és a dokumentumokban szereplő
összes figyelmeztető utasítást.
Készülék megnevezése

5

QR-kód

Kódolt gyártóadatok

6

Gyártó logója

A készülék gyártójának logója

7

CE-jelölés

Lásd a következő fejezetet: „3.7 EK-megfelelőségi nyilatkozat“ 14. oldalon

8

Gyártóspecifikus adatok

Kódolt gyártóadatok

9

Típus-/sorozatszám
Származási hely /
internetcím

A készülék azonosítására szolgáló szám

10

18

Megnevezés

Származási ország és a gyártó internetcíme

www.janitza.de
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Szerelés

5.1 Beszerelési hely
A készüléket beltéri kapcsolószekrények helyhez
kötött és időjárástól védett elülső tábláiba szerelje be.

FIGYELEM

A szerelési utasítások figyelmen kívül
hagyása anyagi károkat okoz!
A szerelési utasítások figyelmen kívül hagyása
esetén károsodhat vagy tönkremehet a készülék.
· Tartsa be a beszerelési helyzet
„Felszerelés” és „Műszaki adatok”
szakaszokban szereplő adatait.
· A beszerelési hely környezetében
gondoskodjon megfelelő levegőkeringésről,
magas hőmérsékleten esetén szükség
szerint hűtésről is!
· Földelje a vezetőképes kapcsolótáblákat!
5.2 Beszerelési helyzet
· Kitörés mérete: 92+0,8 mm x 92+0,8 mm.
· A megfelelő szellőzés érdekében tartsa a
szükséges távolságot a szomszédos alkatrészektől.
· A beszerelési helyzet tetszőleges.

Ábra: A készülék beszerelési helyzetének hátulnézete.

5.3 Rögzítés
A szállítmány részét képező rögzítő pántokkal
(raszteres pántokkal) az alábbiak szerint
rögzítse a készüléket:
1. Távolítsa el a rögzítő pántokat (raszteres
pántokat) a készülékről.
2. Elölről vezesse be a készüléket
a kapcsolótábla mélyedésébe
(92+0,8 mm x 92+0,8 mm).
3. Tolja a rögzítő pántokat (raszteres pántokat)
az erre szolgáló raszterekre, amíg a készülék
hallhatóan be nem pattan és szorosan nem
illeszkedik a kapcsolótáblára.
20

A készülék
behelyezése
elölről

Rögzítő
pánt
raszterrel

Kapcsolótábla
Ábra: A készülék oldalnézete – raszteres pántokkal történő
rögzítés.
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Hálózati rendszerek

7.

Telepítés

Hálózati rendszerek és maximális névleges
feszültségek a DIN EN 61010-1/A1 szerint:

FIGYELMEZTETÉS

Háromfázisú, négyvezetékes rendszerek földelt
nullvezetővel
L1
L2
N

R

L3
E

E

IEC

E

UL-N / UL-L: 230 VLN / 400 VLL

A készülék
· TN- és TT-hálózatokban,
· otthoni és ipari környezetben
használható.

L1

FIGYELMEZTETÉS

Elektromos feszültség által okozott sérülés
veszélye!
A megengedett túlfeszültségi kategória feletti
L2
névleges lökőfeszültségek károsíthatják
E
E
E
a készülék szigeteléseit.
Ez negatívan
befolyásolja a készülék biztonságát. Ennek
következménye súlyos vagy halálos személyi
sérülés lehet.
· Csak olyan környezetekben használja
a készüléket, amelyekben betartják a
megengedett névleges lökőfeszültség
értékét.
· Tartsa be a felhasználói kézikönyvben és a
típustáblán megadott határértékeket.

Ha nem tartja be a mérőtranszformátorok
Janitza mérőkészülékekhez vagy ezek
elemeihez való csatlakoztatásának feltételeit,
az akár halállal
végződő sérülésekhez,L1
illetve
L1
anyagi károkhoz
vezethet!
L2
· A Janitza mérőkészülékeket
és -elemeket ne
használja kritikus kapcsolási, vezérlési vagy
védelmi (védőrelé)
alkalmazásokhoz! Mérési
N
értékeket vagy mérőkészülék kimeneteket
nem megengedett kritikus alkalmazásokhoz
használni!
· A Janitza mérőkészülékekhez és azok L2
elemeihez kizárólag
olyan „mérési célú L3
L3
mérőtranszformátort“ használjon, amely a
E
E
E
E
berendezés energiafelügyeletéhez
megfelel.
Ne
használjon „Védelmi célú mérőtranszformátort“!
· Vegye figyelembe a „Mérési célú
mérőtranszformátorok“ használati
információinál megadott utasításokat,
rendelkezéseket és határértékeket, a Janitza
készülék,
L a Janitza elemek és a berendezés
L1
ellenőrzésekor és üzembe helyezésekor is.

L1

L2
L3
E

A készüléket TN- és TT-rendszerekben végzett
feszültségméréshez használja, az engedélyezett
N
300 V, CAT III túlfeszültség-kategóriával
(névleges lökőfeszültség: 4 kV).
N
E

FIGYELMEZTETÉS
E

L2
E

Elektromos feszültség által okozott sérülés
veszélye!
Az áramátalakítók szekunder oldali rövidre
zárt csatlakozói súlyos vagy halálos személyi
sérüléseket okozhatnak.
· Ne zárja rövidre a feszültségátalakítók
szekunder oldalait!
· A feszültségátalakítókat a
dokumentációjuknak megfelelően
csatlakoztassa! Ellenőrizze a telepítést!
7.1 Névleges feszültségek
Listák és kapcsolási rajzok hálózatok névleges
feszültségeivel, a készülék használatához:
7.1.1

Háromfázisú, 4 vezetékes rendszer
földelt nullvezetővel

UL-N / UL-L
66 V / 115 V
120 V / 208 V
127 V / 220 V
220 V / 380 V
230 V / 400 V

A hálózat maximális névleges
feszültsége a készülékhez

Ábra: Az EN 60664-1:2003 szerint a mérési bemenetekhez
alkalmas névleges hálózati feszültségek
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L1

230 V/400 V, 50/60 Hz

FIGYELMEZTETÉS

L1

L2

240 V
50/60 Hz

L3
N

N
PE

A rendszer
földelése

VN

4M

V3

4M

V2

4M

4M

V1

AC/
DC

FIGYELEM

DC

Feszültségmérés

UMG 96-S2

Elektromos feszültség által okozott sérülés veszélye!
Az alábbiak súlyos vagy halálos személyi
sérüléseket okozhatnak:
· Csupasz vagy blankolt, feszültség alatt álló
erek megérintése.
· A készülék olyan bemenetei, amelyek
megérintése veszélyes.
A munkálatok megkezdése előtt kapcsolja feszültségmentes állapotba a berendezést! Ellenőrizze,
hogy feszültségmentes állapot alakult-e ki!

Segédenergia

Ábra: Elméleti kapcsolási rajz – mérés háromfázisú,
4 vezetékes rendszerben

7.2 Leválasztó kapcsoló
Az épületszerelés során tervezzen megfelelő
leválasztó kapcsolót a tápfeszültség számára,
hogy a készüléket áram- és feszültségmentes
állapotba lehessen kapcsolni.
· A leválasztó kapcsolót a készülék közelében
helyezze el, és legyen a használó számára
könnyen elérhető helyen.
· Jelölje meg a kapcsolót a készülék leválasztó
szerkezeteként.
7.3 Tápfeszültség
A készülék üzemeltetéséhez tápfeszültségre van
szükség. A készülékhez szükséges tápfeszültség
típusát és értékét a típustáblán találja.
A tápfeszültség csatlakoztatása a készülék
hátoldalán, a dugaszolható sorkapcsokkal
történik.

A csatlakoztatási feltételek figyelmen kívül
hagyása anyagi károkat okoz.
Ha nem veszik figyelembe a csatlakoztatási feltételeket vagy túllépik a megengedett feszültségtartományt, megsérülhet vagy tönkremehet a készülék.
Mielőtt a tápfeszültségre köti a készüléket,
vegye figyelembe a következőket:
· A feszültség és a frekvencia feleljen meg a
típustáblán szereplő adatoknak!
· Tartsa be a felhasználói kézikönyvben
szereplő határértékeket!
· Az épületszerelés során a tápfeszültséget
UL-/IEC-jóváhagyással rendelkező
kismegszakítóval/biztosítékkal biztosítsa!
· A leválasztó szerkezetet:
- a használó számára könnyen elérhető
helyre, a készülék közelébe helyezze.
- lássa el a mindenkori készülékhez tartozó
jelöléssel.
· Ne érintse meg a tápfeszültséget a
feszültségátalakítóknál.
· Használjon biztosítékot a nullvezetőhöz, ha a
forrás nullvezető-csatlakozója nincs földelve.
L
N
Biztosíték (UL-/IEC-jóváhagyással)
Leválasztó szerkezet
(leválasztó kapcsoló vagy
teljesítménykapcsoló)

A tápfeszültség készülékre kötése előtt győződjön
meg arról, hogy a feszültség és a frekvencia
egyezik a típustáblán szereplő adatokkal.
A tápfeszültséget egy UL/IEC szerint
engedélyezett biztosítékkal csatlakoztassa.
A tápfeszültség csatlakoztatását követően
bekapcsol a kijelző. Ha semmilyen kijelzés nem
látható, ellenőrizze:
· a készülék csatlakoztatását.
· a tápfeszültséget.
Ábra: Tápfeszültség csatlakoztatása.
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L1
L2
L3
N

Ajánlott túláram elleni védőberendezés a
tápfeszültség vezetékvédőjéhez:
6–16 A (B. kar., IEC-/UL-jóváhagyással)
Egy kismegszakítónál található készülékek
maximális számára vonatkozó javaslat:
· B6A: maximum 4 készülék.
· B16A: maximum 11 készülék.

Biztosíték (UL-/IEC-jóváhagyással)
Leválasztó szerkezet
(leválasztó kapcsoló vagy
teljesítménykapcsoló)

MEGJEGYZÉS
A biztosíték csak vezetékvédőként szolgál –
nem jelent készülékvédelmet!
7.4 Feszültségmérés
A készülék 3 feszültségmérő bemenettel
rendelkezik, és különböző csatlakoztatási
változatokhoz alkalmas.

FIGYELMEZTETÉS

Az elektromos feszültség és a szakszerűtlen
csatlakoztatás sérülésveszélyhez vagy a
készülék károsodásához vezet!
Ha nem veszi figyelembe a feszültségmérő
bemenetek csatlakoztatási feltételeit,
károsodhat a készülék, illetve súlyos, akár
halálos sérülésekre is sor kerülhet.
Ezért vegye figyelembe az alábbiakat:
· A munkálatok megkezdése előtt kapcsolja
feszültségmentes állapotba a berendezést!
Ellenőrizze, hogy feszültségmentes állapot
alakult-e ki!
· A feszültségmérő bemenetek
- ne kapjanak egyenfeszültséget.
- biztosítása megfelelő, megjelölt és
a közelben elhelyezett biztosítékkal
és leválasztó szerkezettel (alternatív
megoldás: kismegszakító) történjen.
- megérintése veszélyt jelent.
· A megengedett névleges hálózati
feszültséget túllépő feszültségeket
feszültségátalakítóval csatlakoztassa.
· A mérőfeszültségek és -áramok ugyanabból
a hálózatból származzanak.

Ábra: „Közvetlen feszültségmérés, háromfázisú,
négyvezetékes rendszerben” csatlakoztatási változat”.

7.4.1

Túlfeszültség

A feszültségmérő kimeneteket olyan
kisfeszültségű hálózatokban (4 vezetékes
rendszer) végzett méréshez tervezték,
amelyekben a fázis és a föld között legfeljebb
230 V-os, fázis és fázis között legfeljebb 400 V-os
névleges feszültségek jelentkeznek.
A névleges- és lökőfeszültségek megfelelnek a
300 V, CAT III túlfeszültség-kategória előírásainak
(névleges lökőfeszültség: 4 kV).
7.4.2

Hálózati frekvencia

A készülék:
· a méréshez és a mért értékek kiszámításához
hálózati frekvenciát igényel.
· olyan hálózatokban végzett mérésekhez
használható, amelyekben a feszültség
alapharmonikusa 45 Hz és 65 Hz között van.
· a hálózati frekvencia automatikus
meghatározásához a V1 feszültségmérő
bemenetnél az L1-N feszültséghez 10 Veff feletti
értéket igényel.
· a hálózati frekvenciából kiszámítja a feszültség- és
árammérő bemenetek mintavételezési frekvenciáját.
Ha hiányzik a mérőfeszültség, nem állapítható
meg hálózati frekvencia, és így nem számítható ki
mintavételezési frekvencia. Az „500” nyugtázható
hibaüzenet jelenik meg. A feszültség, az áramerősség
és az összes többi belőlük származó érték továbbra is
kiszámítható és kijelezhető az utolsó frekvenciamérés,
illetve a lehetséges vezetékcsatolások alapján. Ezek
a megállapított értékek már nem rendelkeznek a
megadott pontossággal.
Ha ismét lehetséges a hálózati frekvencia mérése,
akkor a készülék a feszültség visszatérése után
kb. 5 másodperccel elrejti a hibaüzenetet.
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MEGJEGYZÉS
A készülék csak akkor állapít meg mért
értékeket, ha a V1 feszültségmérő bemenetnél
az L1-N feszültség 20 Veff felett van
(4 vezetékes mérés) vagy az L1-L2 feszültség
34 Veff felett van (3 vezetékes mérés).
A feszültségméréshez IEC-/UL-jóváhagyással
rendelkező vezetékvédőt (1–10 A) használjon
túláram elleni védőberendezésként.
7.4.3

7.5 Áramerősség-mérés
A készülék
· csak áramátalakítóval végzett áramerősségméréshez használható.
· csak ../1 A és ../5 A szekunder áramerősségű
áramátalakítókhoz csatlakoztatható.
· alapesetben 5/5 A áramátalakítási arányra
van beállítva (szükség esetén végezze el az
alkalmazott áramátalakítók igazítását).
· egyenáramok mérésére nem alkalmas.

A feszültségmérés csatlakoztatási
változatai
Háromfázisú, négyvezetékes rendszer

Feszültség

V1 V2 V3 VN

Fogyasztó /
Consumer

S2
S2

Feszültségmérés háromfázisú, négyvezetékes rendszerben
Egyfázisú, háromvezetékes rendszer

S2

S1

S1

S1

V1 V2 V3 VN

Feszültségmérés egyfázisú, háromvezetékes rendszerben

MEGJEGYZÉS

· A készülék csak egy feszültségátalakítási
arány beállítását teszi lehetővé az összes
fázishoz!
· A feszültségátalakító arányai
felhasználóbarát módon konfigurálhatók
- a készülékmenüben.
- a GridVis® szoftverrel.
· A feszültségátalakítók programozásával
kapcsolatos információkért lásd a következő
fejezetet: 12.6 37. oldalon.
· A mérési tartomány túllépésével kapcsolatos
információkért lásd a következő fejezetet: 17.4
58. oldalon.
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Ábra: „Áramerősség mérése áramátalakítóval”
csatlakozó

FIGYELMEZTETÉS

Feszültség

L1

A nagy áramerősségek és a magas
feszültségek sérülésveszélyesek!
Az alábbiak súlyos vagy halálos személyi
sérüléseket okozhatnak:
· Csupasz vagy blankolt, áram alatt álló erek
megérintése.
· A készüléken és az áramátalakítókon található
árammérő bemenetek érintése veszélyes.
Ezért a berendezésnél vegye figyelembe az
alábbiakat:
· A munkálatok megkezdése előtt kapcsolja
feszültségmentes állapotba!
· Biztosítsa visszakapcsolás ellen!
· Győződjön meg arról, hogy
feszültségmentes állapot alakult ki!
· Földelje a berendezést! Ehhez a földelésnek
a földelés szimbólummal jelölt csatlakozási
helyeit használja!
· A szomszédos, feszültség alatt álló
alkatrészeket fedje le vagy határolja el!

www.janitza.de
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Az áramátalakítóknál fennálló elektromos
feszültség által okozott sérülés veszélye!
Azoknál az áramátalakítóknál, amelyek
a szekunder oldalon nyitott áramkörrel
üzemelnek, magas, érintés esetén veszélyes
feszültségcsúcsok jelentkezhetnek, és súlyos
vagy halálos személyi sérüléseket okozhatnak.
Ezért vegye figyelembe az alábbiakat:
· A munkálatok megkezdése előtt kapcsolja
feszültségmentes állapotba a berendezést!
Ellenőrizze, hogy feszültségmentes állapot
alakult-e ki!
· Kerülje az áramátalakítók nyitott áramkörrel
történő üzemeltetését.
· A terhelés nélküli áramátalakítókat zárja rövidre.
· Az árambetáplálás megszakítása előtt
zárja rövidre az áramátalakítók szekunder
csatlakozóit.
· Ha rendelkezésre áll olyan ellenőrző
kapcsoló, amely automatikusan rövidre zárja
az áramátalakító szekunder vezetékeit, akkor
elegendő, ha ezt a kapcsolót „Ellenőrzés”
irányba állítja, amennyiben a rövidrezáró
elemeket korábban már ellenőrizte.
· Csak olyan áramátalakítókat használjon,
amelyek az IEC 61010-1:2010 szerinti
alapszigeteléssel rendelkeznek.
· A felhelyezett csavaros sorkapcsot a
készüléken található két csavarral rögzítse.
· A nyitott áramkörnél biztonságos
áramátalakítókat is veszélyes megérinteni,
amikor nyitott áramkörben üzemelnek.

FIGYELMEZTETÉS

Az elektromos feszültség és a szakszerűtlen
csatlakoztatás sérülésveszélyhez vagy a
készülék károsodásához vezet!
Nagy mérőáramok esetén a csatlakozóknál akár
80 °C-os hőmérsékletek is lehetnek.
Olyan vezetékeket használjon, amelyeket
legalább 80 °C-os üzemi hőmérséklethez
terveztek!
7.5.1

Az áramerősség-mérés
csatlakoztatási változatai

UMG 96-S2

Egyfázisú, háromvezetékes rendszer

Áramerősség mérése egyfázisú, háromvezetékes
rendszerben
Háromfázisú, négyvezetékes rendszer

Áramerősség mérése 2 átamátalakítóval egy
háromfázisú, négyvezetékes rendszerben

MEGJEGYZÉS

· A készülék csak egy áramátalakítási arány
beállítását teszi lehetővé az összes fázishoz!
· Az áramátalakító arányai felhasználóbarát
módon konfigurálhatók
- a készülékmenüben.
- a GridVis® szoftverrel.
· Az áramátalakítók programozásával
kapcsolatos információkért lásd a következő
fejezetet: 12.5 37. oldalon.
· A mérési tartomány túllépésével kapcsolatos
információkért lásd a következő fejezetet: 17.4
58. oldalon.

Háromfázisú, négyvezetékes rendszer

Áramerősség mérése átamátalakítóval egy
háromfázisú, négyvezetékes rendszerben
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7.5.2

Áramerősség összesítő mérése

Ha két áramátalakítóval végzi az áramerősség
összesítő mérését, először állítsa be a
készüléken ezek összesített áttételi arányát
(az áramátalakítási arányok beállítását lásd a
következő fejezettől: 12.4 36. oldalon).
Példa:
Az áramerősség mérése két áramátalakítóval
történik. Mindkét áramátalakító 1000/5 A áttételi
aránnyal rendelkezik. Az összesítő mérést egy
5+5/5 A-es összesítő áramátalakító végzi.
A következőképpen állítsa be a készüléket:
Primer áramerősség: 1000 A + 1000 A = 2000 A
Szekunder áramerősség: 5 A

UMG
I
S 1 S2
1. betáplálás
Supply 1

1P1
(K)

1S1
(k)
(l)

(L)
1P2

P1

P2

1S1 1S2

2S1 2S2

1S2
A fogyasztó
Consumer A

2. betáplálás
Supply 2

2S1
(k)
(l)

2P1

2S2

2P2

(K)
(L)

B fogyasztó
Consumer B

Ábra: Példa az áramerősség összesítő áramátalakítóval
végzett mérésére

7.5.3

Ampermérő

Plusz ampermérővel végzett áramerősségméréshez az amperméter kapcsolja sorba az
UMG készülékkel:
UMG
S1

I

S2

A

Betáplálás
Supply

(k)S1

S2(l)

(K)P1

P2(L)

Fogyasztó
Consumer

Ábra: Kapcsolási ábra sorba kapcsolt amperméterrel
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Csatlakozás és kapcsolat

8.1 Csatlakozás egy számítógéphez
A készüléknek egy számítógéppel (a telepített
GridVis® szoftveren keresztül) folytatott
kommunikációjához alább ismertetjük a
leggyakoribb csatlakoztatási módokat.
1. Interfészváltóval történő csatlakoztatás:
Számítógép GridVis® szoftverrel

UMG 96-S2

RS232

RS232

RS485

8.2 RS485-interfész
(soros port)
Az RS485-interfész ennél a készüléknél 3 pólusú
dugós érintkezőként került kialakításra, és a
Modbus-RTU-protokollon keresztül kommunikál.
Ajánlott kábeltípus:
· Unitronic Li2YCY(TP) 2x2x0,22 (Lapp Kabel).
A sorkapocs csatlakozási tulajdonságai:
· 0,2–1,5 mm2 (lásd a következő fejezetet: „18.
Műszaki adatok“ 60. oldalon)

RS485
Számítógép GridVis® szoftverrel

UMG 96-S2
Pl. egy UMG 604
átjáróként történő
csatlakoztatása
(mester készülék)

USB

USB

RS485
RS485

C

Data GND

Ábra: RS485-interfész,
3 pólusú dugós érintkező

B
A

Funkcionális
földelés

2. Egy átjáróként szolgáló mester készülékkel
(UMG 512-PRO) történő csatlakoztatás:

RS485-busz
B
C Data GND
A
További szolga
készülékek
csatlakoztatása

Számítógép GridVis® szoftverrel

Ethernet
UMG 512-PRO
átjáróként
(mester
készülék)

Ethernet
C

UMG 96-S2 UMG 96-S2 UMG 103
1. szolga
2. szolga
3. szolga

Data GND

B
A

RS485-busz

Ábra: RS485-interfész,
3 pólusú dugós érintkező
lezáró ellenállással
(120 Ω, cikksz.: 52.00.008)
Lezáró ellenállás
120 Ω

Funkcionális
földelés

MEGJEGYZÉSEK
Modbus
RS485

Modbus
RS485

Modbus
RS485

FIGYELEM

Helytelen hálózati beállítások által okozott
anyagi károk.
A helytelen hálózati beállítások üzemzavarokat
idézhetnek elő az IT-hálózatban!
Érdeklődjön a hálózati rendszergazdánál,
hogy mely hálózati beállítások felelnek meg
az Ön készülékéhez.

MEGJEGYZÉS
RS485-buszstruktúra esetén vegye figyelembe
a mester készüléknek a mindenkori
dokumentációban szereplő címbeállításait.

· A buszhuzalozáshoz a CAT-kábelek nem alkalmasak!
Használja az ajánlott kábeltípust (lásd fent).
· Egy RS485-buszstruktúra legfeljebb
32 résztvevőt/készüléket tartalmazhat. 32-nél
több résztvevő/készülék esetén használjon
repeatereket a szegmensek összekapcsolásához.
· Annak érdekében, hogy több készülék használata
esetén megelőzhető legyen a szivárgási áramok
összeadódása, a Data GND-t funkcionális
földelésként szerelje fel (lásd a fenti ábrát)!
· A mérőkészülék maradék feszültségének
kijelzését úgy kerülheti el, hogy készüléke
RS485-interfészének „C” sorkapcsát
funkcionális földelésként (FE) csatlakoztatja
a rendszere PE-vezetékéhez. A funkcionális
földelés vezetékéhez „rózsaszín” színt
használjon (DIN EN 60445/VDE 0197).
· A készülék nem rendelkezik beépített lezáró
ellenállással (lásd a következő fejezetet:
„8.4 Lezáró ellenállások“ 28. oldalon).
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8.3 Árnyékolás

8.4 Lezáró ellenállások

Az interfészeknél kialakított csatlakozásokhoz
sodrott és árnyékolt kábelt használjon, és az
árnyékolásnál vegye figyelembe a következő
pontokat:
· A szekrénybe való belépésnél földelje a
szekrénybe vezető összes kábel árnyékolásait.
· Nagy felületen, jó vezetőképességgel és
alacsony külső feszültségű földeléssel
csatlakoztassa az árnyékolást.
· Az árnyékolást NE a C sorkapocshoz (GND)
csatlakoztassa.
· A kábel mozgásai által okozott sérülések elkerülése
érdekében a földelőbilincs felett mechanikusan
fogja le a kábelt (húzásmentesítés).
A kábelnek a kapcsolószekrénybe történő
bevezetéséhez megfelelő kábelbevezetéseket,
például PG csavarkötéseket használjon.

Egy szegmens elején és végén ellenállásokkal
(120 ohm, 0,25 W) zárja le a kábelt. A készülék
nem rendelkezik beépített lezáró ellenállással!
Helyes

Helytelen

Kábel
Húzásmentesítés

Sorkapocsléc (kapcsolószekrény).

A kábel árnyékoló fonata

Készülék RS485-interfésszel
(lezáró ellenállás nélkül).

Földelő bilincs
Alacsony külső
feszültségű földelés
Ábra: Árnyékolás kialakítása a szekrény bemeneténél.

FIGYELMEZTETÉS

A nagy áramerősségek és a magas
feszültségek sérülésveszélyesek!
A légköri kisülés következtében átviteli
hibákra és a készüléknél jelentkező veszélyes
feszültségekre kerülhet sor. Ezért vegye
figyelembe az alábbiakat:
· A kábelárnyékolást legalább egyszer kösse
a funkcionális földelésre (PE).
· Nagyobb zavarforrások vagy a
kapcsolószekrényben elhelyezett
frekvenciaátalakítók esetén az árnyékolást
a készülékhez a lehető legközelebb
csatlakoztassa a funkcionális földelésre (PE).
· Ha a baudráta 38,4 kbps, tartsa be az
1200 m-es maximális kábelhosszot.
· Árnyékolt kábeleket használjon.
· Az interfészvezetékeket térben elválasztva
vagy plusz szigeteléssel vezesse a hálózati
feszültséget vezető berendezésrészekhez.
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Készülék RS485-interfésszel
(lezáró ellenállással a készüléknél).
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8.5 Buszstruktúra
Egy buszstruktúrában
· az összes készülék sorba lesz csatlakoztatva.
· minden egyes készülék saját címmel rendelkezik
(lásd a következő fejezetet: „12.7 Paraméterek
programozása“ 38. oldalon).
· legfeljebb 32 résztvevő/készülék kapcsolható
össze egy szegmensbe. Egy szegmens elején
és végén a kábel ellenállásokkal (buszlezárás,
120 ohm, 1/4 W) kerül lezárásra.
· 32-nél több résztvevő esetén repeatert
(vonalerősítőt) kell használni a szegmensek
összekapcsolásához.
· a bekapcsolt buszlezárással rendelkező
készülékeknek tápellátás alatt kell lenniük.

· ajánlott egy szegmens végén elhelyezni
a mestert. Ha kicseréli a bekapcsolt
buszlezárással rendelkező mestert, azzal
üzemen kívül helyezi a buszt.
· a busz instabillá válhat, ha egy
bekapcsolt szolga cserélésére vagy
feszültségmentesítésére kerül sor.
· a buszlezárás által nem érintett készülékek
anélkül cserélhetők, hogy a busz instabillá
válna.

Ábra: Egy buszstruktúra ábrázolása
Mester

T
T
Szolga

Szolga

Szolga

Repeater

T

T
Szolga

T

Szolga

Szolga

Szolga

- Betáplálás szükséges / power supply necessary

Mester - Pl. UMG 604-PRO

- Buszlezárás bekapcsolva / bus terminator on

Szolga - UMG 96-S2
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Kommunikáció az RS485-interfészen keresztül a Modbus-RTU-protokollal

Az RS485-interfésznél végzett CRC-ellenőrzéssel
rendelkező Modbus-RTU-protokollon keresztül
érheti el
· a paraméterlista adatait és
· a Modbus-címlistában szereplő mért értékeket.
A készülékcím beállítási tartománya:
Alapértelmezett beállítás:		
Baudráta alapértelmezett beállítása
kbps egységben:			

1–247
1
38,4

Modbus-funkciók (szolga)
04 Input regiszterek olvasása
06 Egy regiszter programozása
16 (10Hex) Regiszterek blokkos programozása
23 (17Hex) 4X regiszterek írása/olvasása
A bájtok sorrendje: magas bájt az alacsony előtt
(Motorola-formátum).
Átviteli paraméterek:
Adatbitek: 8
Paritás: páratlan, páros, nincs (1 stopbit), nincs
(2 stopbit)
Stopbitek (készülék): 1/2
Külső stopbitek: 1/2
Számformátumok: short
float

16 bit (-215 – 215 -1)
32 bit (IEEE 754)

MEGJEGYZÉS
· A készülék nem támogatja az üzenetszórást
(0 cím).
· A telegram hossza nem lehet 256 bájt felett.
Példa: Az L1-N feszültség kiolvasása
Az L1-N feszültség mentése
· a mért értékek listájának 19000-as címéhez
történik.
· FLOAT formátumban történik.
A készülékcím esetében itt cím = 01 értéket
feltételez a rendszer.
A „lekérdező üzenet” ekkor a következőképpen néz ki:
Megnevezés
Készülékcím

01

UMG 96-S2, cím = 1

Funkció

03

„Megfogott reg. olvasása”

Kezdőcím, magas

4 A 19000dez = 4A38hex

Kezdőcím, alacs.

38

Kij. értékek, magas

00

Kij, értékek, alacs.

02

Hibaellenőrzés (CRC)

30

Hex Megjegyzés

-

2dez = 0002hex

A készülék „válasza” ekkor a következőképpen
nézhet ki:
Megnevezés

Hex Megjegyzés

Készülékcím

01

Funkció

03

Bájtszámláló

06

UMG 96-S2, cím = 1

Adatok

00

00hex = 00dez

Adatok

E6

E6hex = 230dez

Hibaellenőrzés (CRC)

-

A 19000 címből kiolvasott L1-N feszültség értéke
230 V.

www.janitza.de
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10. Digitális kimenet
A készülék egy galvanikusan leválasztott digitális
kimenettel rendelkezik, amely S0 interfészként
adja ki a fogyasztott hatásos energiát, meddő
energiát vagy látszólagos energiát.
10.1 Impulzuskimenet funkció
Egy meghatározott, beállítható energiamennyiség
elérése után a készülék egy meghatározott
hosszúságú impulzust küld a kimenetre.
A digitális kimenet (impulzuskimenet)
használatához konfigurálja
· az energia mért értékét (amelyet ki kell adni,
100 paramétercím),
· az impulzusértéket (102 paramétercím) és
· az impulzushosszot (impulzusszünet, 106
paramétercím).
10.2 Impulzuskimenet csatlakoztatási példája

Külső üzemi
feszültség

230 V AC
24 V DC

UMG 96-S2
Kapcsoló- és impulzuskimenet
16
+24 V=

+

_

Adatgyűjtő

10.3 Impulzusérték (102 paramétercím)
Az impulzusértékkel adhatja meg, hogy egy
impulzus mennyi energiának (Wh vagy varh)
feleljen meg. Az impulzusértéket a maximális
csatlakozási teljesítmény és az óránkénti
maximális impulzusszám határozza meg.
· Ha az impulzusérték pozitív előjellel lesz
megadva, akkor csak abban az esetben kerül
sor impulzusok kiadására, ha a mért érték is
pozitív előjellel rendelkezik.
· Ha az impulzusérték negatív előjellel lesz
megadva, akkor csak abban az esetben kerül
sor impulzusok kiadására, ha a mért érték is
negatív előjellel rendelkezik.
Impulzusérték =

max. csatlakozási teljesítmény
max. impulzusszám/óra

Wh/impulzus

MEGJEGYZÉS
· Mivel a hatásos energia mérőműszere
visszaforgásgátlóval dolgozik, csak elektromos
energia fogyasztása esetén kerül sor
impulzusok kiadására.
· Mivel a meddő energia mérőműszere
visszaforgásgátlóval dolgozik, csak induktív
terhelés esetén kerül sor impulzusok
kiadására.

17
1,5 k

Ábra: Az impulzuskimenet csatlakoztatási példája

MEGJEGYZÉS
A digitális kimenethez (impulzuskimenethez)
használt segédfeszültség (DC) maximális
maradék hullámossága 5% lehet.
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10.4 Impulzushossz (106 paramétercím) és
impulzusszünet
Impulzushossz
A készülék S0 impulzuskimeneténél
küldött impulzus az impulzushosszból
és az impulzusszünetből tevődik össze.
Az impulzushossz a 106 paramétercímmel
állítható be:
Beállítási tartomány: (106 cím):
10–1000,
10 = 10 ms
Alapértelmezett beállítás:
50 = 50 ms
Az S0 impulzusok jellemző hossza 30 ms.
Impulzusszünet
Az impulzusszünet
· legalább olyan hosszú, mint az impulzus
kiválasztott hossza.
· pl. a mért energiától függ, és órákig vagy
napokig tarthat.
Impulzushossz
10 ms – 1 mp

Az impulzushossz meghatározása
A csatlakoztatott impulzusvevő követelményeinek
megfelelően határozza meg az impulzushosszot.
Pl. 30 ms-os impulzushossz esetén a készülék
óránként legfeljebb 60 000 impulzus leadására
képes (lásd a táblázatot: „Példák az impulzusok
óránként lehetséges maximális darabszámára.“
32. oldalon).
A maximális csatlakozási teljesítmény
kiszámítása
Példa:
Áramátalakító		
L-N feszültség		

= 150/5 A
= max. 300 V

Fázisonkénti teljesítmény
(U x I)			
= 150 A x 300 V = 45 kW
Teljesítmény 3 fázis esetén= 45 kW x 3
Max. csatlakozási
teljesítmény 		

Impulzusszünet
>10 ms

Ábra: Példa az impulzushosszra és az impulzusszünetre

Az impulzus minimális hosszából és a minimális
impulzusszünetből adódnak a következő értékek,
amelyek az impulzusok óránkénti maximális
darabszámát adják meg:
106 cím
beáll.

Impulzushossz

Impulzus�szünet

10

10 ms

10 ms

Max.
impulzus/
óra
180 000

30

30 ms

30 ms

60 000

50

50 ms

50 ms

36 000

100

100 ms

100 ms

18 000

500

500 ms

500 ms

3600

1000

1 mp

1 mp

1800

Példák az impulzusok óránként lehetséges maximális
darabszámára.

MEGJEGYZÉS

Impulzustávolság
· Az impulzustávolság a kiválasztott
beállításokon belül arányos a teljesítménnyel.
Mért érték kiválasztása
· A GridVis szoftverrel végzett programozás
során az energia mért értékeinek olyan
választéka áll rendelkezésre, amelyek a
teljesítményértékekből lettek levezetve.
32

10.5 Impulzusérték megállapítása

= 135 kW

Impulzusérték kiszámítása
Impulzusérték =

max. csatlakozási teljesítmény

Impulzusérték		
Impulzusérték		
Impulzusérték		

max. impulzusszám/óra

Wh/impulzus

= 135 kW / 60 000 imp./h
= 0,00225 kWh/imp.
= 2,25 Wh/imp.

www.janitza.de
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11. Kezelés és gombfunkciók
Max. érték, nappali áram/fogyasztás
Min. érték, vezérelt áram/betáplálás
Átlagérték
Programozás mód
Összesítő mérés
Külső vezető-külső vezető
Jelszó
CT: áramátalakító
VT: feszültségátalakító
K1: 1. kimenet

Ábra: A készülék kijelzése

Betáplálás

11.1 Kezelés
A mért értékeket és a programozási adatokat
egy folyadékkristályos kijelzőn jeleníti meg a
készülék.
A kezelés az 1. és 2. gombbal történik, a
következő megkülönböztetésekkel:
· röviden megnyomva (1. vagy 2. gomb):
következő lépés (+1).
· hosszan megnyomva (1. vagy 2. gomb):
előző lépés (-1).
A készülék különbséget tesz kijelzés és
programozás mód között:
Kijelzés mód
· Az 1. és 2. gombokkal lapozhat a mértértékkijelzések között.
· A mértérték-kijelzés legfeljebb 3 mért értéket
mutat.
· A GridVis® szoftverben konfigurálható a
mértérték-kijelzések közötti automatikus
kijelzésváltás ideje.
·

1. gomb

2. gomb

Programozás mód
· A kijelzés mód és a programozás mód közötti
váltáshoz egyszerre, 1 másodpercig tartsa
lenyomva az 1. és a 2. gombot.
A PRG szöveg jelenik meg a kijelzőn.
· Programozás módban végezze el a készülék
üzemeltetéséhez szükséges beállítások
konfigurálását.
· A programozás mód egy felhasználói jelszóval
védhető (csak a készüléken).
· A 2. gombbal válthat a programozó menük között:
1. Áramátalakító
2. Feszültségátalakító
3. Paraméterlista
A programozás módról kijelzés módra történő
átváltáshoz
· egyszerre, 1 mp-ig tartsa lenyomva az 1. és
2. gombot.
· 60 mp-ig ne nyomjon meg egy gombot se
(automatikus váltás).

MEGJEGYZÉS
A módosítások csak a programozás módból való
kilépést követően lesznek aktívak.
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11.2 Gombfunkciók

Kijelzés mód

Programozás mód
Módváltás:

egyszerre megnyomva
Jelszó

Lapozás

Lapozás

Mért értékek
3c

Mért értékek
3b

Mért értékek
4a

Mért értékek
3c

Mért értékek
3b

Mért értékek
3a

Mért értékek
2c

Mért értékek
2b

Mért értékek
2a

Mért értékek
1c

Mért értékek
1b

Mért értékek
1a

Mért értékek
Xc

Mért értékek
Xb

Mért értékek
Xa

röviden
megnyomva

hosszan
megnyomva

Programmenü 4

röviden
megnyomva

röviden
megnyomva

Programmenü 3
Programmenü 2

hosszan
megnyomva

hosszan
megnyomva

Programmenü 1
Programmenü X

Programozás
1.

Programmenü 1

röviden megnyomva –
kiválasztás nyugtázása

röviden megnyomva –
számjegy +1
hosszan megnyomva –
számjegy -1

2.
(villog)

röviden megnyomva –
számjegy +1
hosszan megnyomva –
számjegy -1

3.
(villog)

röviden megnyomva –
számjegy +1
hosszan megnyomva –
számjegy -1

4.
(villog)

5.
(villog)

34

röviden megnyomva –
érték x10 (jobbra
mozduló tizedesvessző)
hosszan megnyomva –
érték /10 (balra mozduló
tizedesvessző)

6.

Minden értéket ezen séma alapján programozzon be.

7.

A programozás befejezése után az 1. és 2. gombot
egyszerre megnyomva váltson a kijelzés módra.
Ha a programozás módban 60 mp-ig nem kerül sor
bevitelre, a kijelzés automatikusan átvált.

www.janitza.de
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11.3 Paraméter(cím)ek és mértérték-kijelzések

11.3.3 Mértérték-kijelzés

11.3.1 Paraméter(cím)ek

A készülék 3 mértérték-kijelzési profilban foglalja
össze a kiválasztott mért értékeket. A beállított
kijelzési profiltól (037 cím) függően jelennek meg
a mért értékek a készülék kijelzés módjában.

A készülékhez szükséges összes paraméter, pl.
az áramátalakító-adatok, feszültségátalakítóadatok, valamint a gyakran használt mért
értékek válogatása is megtalálható a következő
fejezetben: „18.2 Paraméter- és Modbus-címlista“
64. oldalon.
A legtöbb paramétercím tartalmait a soros
porton (RS485) keresztül, pl. egy csatlakoztatott
számítógépen, a GridVis® szoftverrel vagy a
készülék 1. és 2. gombjával érheti el.
A (3 jegyű) paramétercímek programozás
módban konfigurálhatók.
11.3.2 Példa a „Paramétercím” kijelzésre
A készülék kijelzője a készülék készülékcíméhez
tartozó paramétercímet egy RS485buszstruktúrán belül mutatja.

Programozás mód
Paramétercím

A mértérték-kijelzési profilok mellett a készülék
arra is lehetőséget kínál, hogy automatikus
kijelzésváltáshoz válassza ki a mértértékprofilokat (038 cím).
A mértérték-kijelzési profilok és az automatikus
kijelzésváltási profilok olvasása és módosítása
a soros porton (RS485) keresztül, pl. egy
csatlakoztatott számítógépen (GridVis® szoftverrel)
vagy a készülék 1. és 2. gombjával érheti el.
Kiegészítő információkért lásd a következő
fejezetet: „14. Mértérték-kijelzési és automatikus
mértérték-váltási profil“ 46. oldalon.
11.3.4 Példa a mértérték-kijelzésre
A készülék kijelzője 230 V-tal jelzi az egyes
feszültségeket (L-N). A K1 tranzisztorkimenet
vezetőképes, így áram alatt állhat.
L1-N feszültség
Feszültség
egysége

A készülék
címe az RS485buszstruktúrában.

L2-N feszültség
L3-N feszültség
Aktív K1 kimenet

Ábra: Példa a Paramétercím kijelzésre
Ábra: Példa a mértérték-kijelzésre

MEGJEGYZÉS
A mértérték-kijelzés és a kijelzésváltási profilok
kényelmesen, a GridVis® hálózatmegjelenítő
szoftverrel konfigurálhatók!
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12. Konfiguráció
12.1 Tápfeszültség bekötése
A készülék konfigurálásához csatlakoztassa a
tápfeszültséget. Ehhez vegye figyelembe az általános
biztonsági utasításokat, amelyek a következő
fejezetben találhatók: „2. Biztonság“ 10. oldalon.
A tápfeszültség értéke megtalálható a készülék
típustábláján vagy a következő fejezetben:
„18. Műszaki adatok“ 60. oldalon.
Ha nem jelenik meg a készülék kijelzése, akkor
ellenőrizze, hogy az üzemi feszültség a névleges
feszültségtartományon belül van-e.

FIGYELMEZTETÉS

A túl nagy elektromos feszültség
sérülésveszélyt vagy készülékkárosodást okoz!
Súlyos személyi sérülésekre vagy akár halálos
balesetre, illetve a készülék hibás működésére
vagy akár tönkremenetelére kerülhet sor! Ezért
vegye figyelembe az alábbiakat:
· A felhasználói kézikönyvben és a
típustáblán szereplő határértékeket ne lépje
túl, és ezeket az ellenőrzés és az üzembe
helyezés során is vegye figyelembe.
· Biztonsági és figyelmeztető utasítások a
készülékekhez és azok komponenseihez
tartozó dokumentumokban!

MEGJEGYZÉS
A készüléknek körülbelül 20 mp-re van szüksége
a hálózati frekvencia megállapításához. Ebben
az időszakban nem érvényes a mért értékek
garantált mérési bizonytalansága!
12.2 Programozás mód
A készülék rendelkezik egy programozás móddal,
amelyben 3 fő beállítás programozását végezheti el:
1. Áramátalakító
2. Feszültségátalakító
3. Paraméterlisták (a beállítási tartományokat
lásd a következő fejezetben: „18.2 Paraméterés Modbus-címlista“ 64. oldalon).
A kijelzés és a programozás móddal kapcsolatos
összes információt megtalálja a következő
fejezetben: „11. Kezelés és gombfunkciók“
33. oldalon.
12.3 Jelszavas védelem
A programozási adatok akaratlan módosításának
megnehezítése érdekében beprogramozható
egy felhasználói jelszó. Részletek a következő
fejezetben: „12.7.6 Felhasználói jelszó
(050 paramétercím)“ 39. oldalon.
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Aktív jelszavas
védelem

Ábra: Jelszó lekérdezése. A bevitel az 1. és 2. gombokkal történik.

12.4 Áram- és feszültségátalakító
Áramátalakítók használatához szükség esetén
végezze el készüléke áramátalakítási arányának
konfigurálását (alapértelmezett beállítás: 5/5 A).

MEGJEGYZÉS
Annak érdekében, hogy megfelelő üzemi
értékeket kapjon, ne állítson be 0 értéket a
primer áramátalakítókhoz!
Feszültségátalakítók használatához végezze el a
feszültségátalakítási arány konfigurálását.

MEGJEGYZÉS
Feszültségátalakítók csatlakoztatásakor ügyeljen
a megadott hálózati feszültségre.
Végezze el az I1–I3 árammérő bemenetek vagy
a V1–V3 feszültségmérő bemenetek mindenkori
csoportjához az áttételi arány konfigurálását.

MEGJEGYZÉS
Az áram- és feszültségátalakítók áttételi arányai
ezenkívül a GridVis® hálózatmegjelenítő
szoftverben is konfigurálhatók!

www.janitza.de
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12.5 Az áramátalakító programozása

12.6 A feszültségátalakító programozása

1. Váltson a programozás módra.
2. Megjelenik a programozás mód PRG szimbóluma
és az áramátalakító CT szimbóluma.
3. Nyugtázza az 1. gombbal – villog a primer
áramerősség beviteli tartományának első
számjegye.
4. A 2. gombbal válassza ki az 1. számjegy értékét.
5. Váltson az 1. gombbal a 2. számjegyre.
6. A 2. gombbal válassza ki a 2. számjegy értékét.
7. Váltson az 1. gombbal a 3. számjegyre.
8. A 2. gombbal válassza ki a 3. számjegy értékét.
9. Nyugtázza az 1. gombbal.
10. A teljes szám villog.
11. A 2. gombbal válassza ki a tizedesvessző helyét
és ezáltal a primer áramerősség mértékegységét.
12. Nyugtázza az 1. gombbal.
13. Villog a szekunder áramerősség beviteli
tartománya.
14. A 2. gombbal állítsa be a szekunder
áramerősséget (1 A vagy 5 A érték).
15. Nyugtázza az 1. gombbal.
16. Az 1. és a 2. gombot egyszerre megnyomva
(1 mp) lépjen ki a programozás módból.
A 2. gombbal váltson a feszültségátalakító
beállítási tartományára.

1. Váltson a programozás módra.
2. Megjelenik a programozás mód PRG szimbóluma
és az áramátalakító CT szimbóluma.
3. A 2. gombbal váltson a feszültségátalakító
programozás módjára.
4. Megjelenik a programozás mód PRG
szimbóluma és a feszültségátalakító VT
szimbóluma.
5. Nyugtázza az 1. gombbal – villog a primer
feszültség beviteli tartományának első
számjegye.
6. A 2. gombbal válassza ki az 1. számjegy értékét.
7. Váltson az 1. gombbal a 2. számjegyre.
8. A 2. gombbal válassza ki a 2. számjegy értékét.
9. Váltson az 1. gombbal a 3. számjegyre.
10. A 2. gombbal válassza ki a 3. számjegy értékét.
11. Nyugtázza az 1. gombbal.
12. A teljes szám villog.
13. A 2. gombbal válassza ki a tizedesvessző helyét
és ezáltal a primer feszültség mértékegységét.
14. Nyugtázza az 1. gombbal.
15. Villog a szekunder feszültség beviteli
tartománya.
16. A 2. gombbal állítsa be a szekunder feszültséget.
17. Nyugtázza az 1. gombbal.
18. Az 1. és a 2. gombot egyszerre megnyomva
(1 mp) lépjen ki a programozás módból.
A 2. gombbal váltson a paraméterlista
programozás módjára.

Áramátalakító, primer
Programozás mód
Mértékegység kijelzése
Áramátalakító,
szekunder
Áramátalakító
szimbóluma
Ábra: „Áramátalakító” beviteli tartomány

MEGJEGYZÉS
A módosítások csak a programozás módból való
kilépést követően lesznek aktívak.

Feszültségátalakító,
primer
Programozás mód
Mértékegység kijelzése
Feszültségátalakító,
szekunder
Feszültségátalakító
szimbóluma

Ábra: „Feszültségátalakító” beviteli tartomány

MEGJEGYZÉS
A módosítások csak a programozás módból való
kilépést követően lesznek aktívak.
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12.7 Paraméterek programozása
1. Váltson a programozás módra.
2. Megjelenik a programozás mód PRG
szimbóluma.
3. A 2. gombot 2-szer megnyomva váltson a
paraméterlista programozás módjára.
4. Megjelenik a paramétercím beviteli
tartománya.

MEGJEGYZÉS
· A készülékcím (000) és a baudráta (001)
paramétercímeit alább ismertetjük.
· A legfontosabb beállítási tartományokat
és előzetes beállításokat tartalmazó
paraméterlistát megtalálja a következő
fejezetben: „18.2 Paraméter- és Modbuscímlista“ 64. oldalon, vagy használja a
honlapunkon megtalálható Modbus-címlistát.
5. Nyugtázza az 1. gombbal – villog a
paramétercím első számjegye.
6. A 2. gombbal válassza ki az 1. számjegy
értékét.
7. Folytassa az eljárást a paramétercím második
számjegyével és a paraméterbeállításokkal.
8. Az 1. és a 2. gombot egyszerre megnyomva
(1 mp) lépjen ki a programozás módból.
A 2. gombbal váltson vissza az áramátalakító
beállítási tartományára.
Paramétercím
Programozás mód

Paraméterbeállítás

12.7.2 A baudráta beállítása
(001 paramétercím)
Egy mester-szolga hálózatban az RS485interfészen keresztül minden egyes készülékhez:
· egyforma baudráta (001 paramétercím)
választható (0 = 9,6 kbps, 1 =19,2 kbps,
2 = 38,4 kbps).
· megválasztható a stopbitek darabszáma
(002 paramétercím) (0 = 1 bit, 1 = 2 bit, 2 = 1 bit
- páros paritás, 3 = 1 bit - páratlan paritás).
Az adatbitek száma (8) fixen meg van adva.
Paraméterbeállítás

Baudráta

0

9,6 kbps

1

19,2 kbps

2

38,4 kbps (alapértelmezett beállítás)

Táblázat: Baudráta beállítása a 001 paramétercímben

12.7.3 Átlagértékek és átlagolási idők
(040, 041 és 042 paramétercím)
Az áramerősség, teljesítmény és feszültség
mért értékeinek átlagképzéséhez a készüléknek
átlagolási időkre van szüksége.
A készülék
· az átlagértékeket a kijelzőn a mért érték feletti
gondolatjellel jelöli.
· 9-9 beállítást kínál fel a következőkhöz:
- Áramerősség átlagolási ideje (040 cím),
- Teljesítmény átlagolási ideje (041 cím) és
- Feszültség átlagolási ideje (042 cím).
A paramétercímekben szereplő beállítások a
következő átlagolási időknek felelnek meg:

Ábra: „Paraméterlista” beviteli tartomány

12.7.1 A készülékcím beállítása
(000 paramétercím)
Egy RS485-interfészt használó mester-szolga
hálózatban a mester készülék a készülékcímük
alapján tudja megkülönböztetni az UMG-ket.
Ezért a hálózaton belüli készülékek esetében
ügyeljen arra, hogy:
· eltérő készülékcímeket osszon ki.
· a készülékcím az 1 és 247 közötti tartományban
legyen (a 0, valamint 248–255 foglalt).
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Paraméterbeállítás

Átlagolási idő másodperc
egységben

0

5

1

10

2

30

3

60

4

300

5

480

6

900 (alapértelmezett beállítás)

7

1800

8

3600

Táblázat: Átlagolási idők beállításai

www.janitza.de

Átlagolási eljárás
Az alkalmazott exponenciális átlagolási eljárás a
beállított átlagolási idő után a mért érték legalább
95%-át eléri.
Min. és max. értékek
A készülék 10/12 periódusonként az összes mért
érték mérését és számítását elvégzi. A legtöbb
mért érték esetében megállapításra kerülnek a
min. és max. értékek.
A min. érték az utolsó törlés óta megállapított
legkisebb mért érték. A max. érték az utolsó
törlés óta megállapított legnagyobb mért érték.
Az összes min. és max. érték összehasonlításra
kerül a hozzájuk tartozó mért értékekkel, és
ezeknél alacsonyabb, illetve magasabb érték
jelentkezése esetén felülírásra kerül sor.
A készülék 5 percenként, dátum és idő nélkül
menti a min. és max. értékeket egy EEPROM-ba.
Így az üzemi feszültség kimaradása esetén csak
az utolsó 5 perc min. és max. értékei vesznek el.
12.7.4 Min. és max. értékek törlése
(506 paramétercím)
Ha az 506 paramétercímhez „001” értéket
konfigurál, egyszerre törlődik a készülékben tárolt
összes min. és max. érték.
Kivételt képez az áramerősség átlagértékének
max. értéke. Az áramerősségi átlagértékének
max. értéke közvetlenül a kijelzőmenüben is
törölhető, a 2. gomb hosszú megnyomásával.
12.7.5 Mértérték-kijelzés, automatikus
kijelzőváltás és váltási idő
(037, 038, 039 paramétercím)
Részletes leírásért lásd a következő fejezetet:
„14. Mértérték-kijelzési és automatikus mértértékváltási profil“ 46. oldalon.

UMG 96-S2

12.7.6 Felhasználói jelszó
(050 paramétercím)
A már beprogramozott vagy konfigurált adatok
védelme érdekében a készülék jelszavas
védelmet kíván. Alapértelmezett beállítás
esetén a készülék nem rendelkezik jelszavas
védelemmel.
A jelszavas védelem aktiválása:
A 050 paramétercímnél adjon meg egy jelszót
(beállítások: 001–999).
A jelszavas védelem kikapcsolása:
A 000 beállítással konfigurálja a 050
paramétercímet.
Jelszó megadása aktivált jelszavas védelem
esetén:
· Megjelenik a Jelszó menü a „000” kijelzéssel, és
csak a felhasználói jelszó megadását követően
léphet be a programozás módba.
· Villog a felhasználói jelszó első számjegye (az
első „0”).
· A 2. gombbal konfigurálja a kívánt első
számjegyet.
· Az 1. gombbal váltson át a 2. számjegyre.
· Ennek megfelelően konfigurálja a helyes
számkombinációt a felhasználói jelszóhoz.
· Sikeres bevitelt követően az áramátalakító
programozás módjába léphet be.
Paraméterbeállítás
000–999

Leírás
000 (nincs jelszó – alapértelmezett
beállítás)

Táblázat: Felhasználói jelszó beállítása

Elfelejtett jelszó

MEGJEGYZÉS
Jegyezze fel jelszavát, és biztonságos helyen
őrizze! Ha elfelejti a felhasználói jelszót, a
GridVis® szoftver segítségére lesz szüksége a
visszaállításhoz.
A készüléknek egy számítógéppel és GridVis®
szoftverrel történő összekapcsolásához
szükséges további információkat a következő
fejezetben találja: „8. Csatlakozás és kapcsolat“
27. oldalon.

39

UMG 96-S2

www.janitza.de

12.7.7 A fogyasztásmérő törlése
(507 paramétercím)
A készülék hatásos, látszólagos és meddő
energiához tartozó fogyasztásmérőinek tartalmai
csak együtt törölhetők. A fogyasztásmérők
törléséhez az 507 paramétercímhez „001” értéket
konfiguráljon.
Paraméterbeállítás
0–1

Fogyasztásmérő törlése –
alapértelmezett beállítás: „0”.

FIGYELEM

Adatvesztés által okozott anyagi károk!
A fogyasztásmérők tartalmainak törlésével
(507 paramétercím = 1) ezek a készülékben
tárolt adatok elvesznek!
A készülék tartalmainak törlése előtt a
GridVis® szoftverrel olvassa ki és mentse a
fogyasztásmérő mért értékeit!

MEGJEGYZÉS
Az üzembe helyezés előtt törölje a
fogyasztásmérők esetleges termelésfüggő
tartalmait és min./max. értékeit!
12.7.8 LCD-kontraszt (035 paramétercím)
A készülék LCD-kijelzőjét lehetőleg „alulról”
kell nézni. Az alábbi táblázat az LCD-kontraszt
beállítási lehetőségeit tartalmazza:

0–9

Leírás
A készülékkijelző LCD-kontrasztja
· 0 (alacsony, nagyon világos
karakterek).
· 9 (magas, nagyon sötét karakterek).
· 4 (alapértelmezett beállítás).

Táblázat: Az LCD-kontraszt beállításai
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A készülék által kijelzett sorozatszám
· 6 számjegyű, és egyezik a típustáblán kijelzett
sorozatszám egy részével.
· nem módosítható.

Leírás

Táblázat: A fogyasztásmérő törlése

Paraméterbeállítás

12.7.9 Sorozatszám (911 paramétercím)

Sorozatszám kijelzése
A típustáblán szereplő
sorozatszámadat:
XX00-0000

www.janitza.de
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12.7.10 Szoftverkiadás
(913 paramétercím)

12.8 A konfigurációval kapcsolatos fontos
információk

A készülék szoftvere (firmware) folyamatosan
fejlődik és bővül. A készülék szoftverének
állapotát egy 3 jegyű szám (szoftverkiadás) jelöli.

12.8.1 Fogyasztásmérő

A szoftverkiadás nem konfigurálható.

MEGJEGYZÉS

A készülék hatásos energiához, látszólagos
energiához és meddő energiához használható
fogyasztásmérővel rendelkezik.
12.8.2 A hatásos energia leolvasása

A készülék szoftvere (firmware) kényelmesen
frissíthető a GridVis® hálózatmegjelenítő
szoftverrel!

A hatásos energia
összege

Példa:
Kijelzett hatásos energia =
12 345 678 kWh.

Példa:
Kijelzett hatásos energia =
134 178 kWh.

12.8.3 Felharmonikusok és teljes
harmonikus torzítás
Felharmonikusok
Egy felharmonikus egy harmonikus rezgés,
amelynek frekvenciája az alapfrekvencia
(alapharmonikus) egész számú többszöröse.
Az UMG 96-S2 esetében a feszültség
alapharmonikusának a 45 és 65 Hz közötti
tartományban kell lennie. A feszültségek és
áramerősségek kiszámított felharmonikusai erre
az alapharmonikusra hivatkoznak.
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A készülék a felharmonikusokat
· az alapharmonikus legfeljebb 15-szöröséig érzékeli.
· a feszültséghez voltban adja meg.
· az áramerősséghez amperben adja meg.
A felharmonikus
száma
L3 fázis
Áramerősség
felharmonikusa
Érték
Ábra: Példa az L3 fázishoz tartozó áramerősség
15. felharmonikusának kijelzésére

MEGJEGYZÉS
A készülék csak a 2. mértérték-kijelzési profilban
(alapértelmezett beállítás: 1. mértérték-kijelzési
profil) mutatja a felharmonikusokat! Lásd a
következő fejezetet is: „14. Mértérték-kijelzési és
automatikus mértérték-váltási profil“ 46. oldalon.
THD teljes harmonikus torzítás
A THD teljes harmonikus torzítás a felharmonikusok tényleges értéke és az alapharmonikus
tényleges értéke közötti arányt fejezi ki.

12.8.4 Forgómező iránya
A készülék egy kijelzésen ábrázolja a
feszültségek forgómezőjének irányát és az
L1 fázis frekvenciáját.
A forgómező iránya adja meg a háromfázisú
hálózatok fázissorrendjét. Rendszerint jobbra forgó
mező van érvényben. Az UMG 96-S2 készülékben
a fázissorrend ellenőrzésre kerül a feszültségmérő
bemeneteknél, és ez kijelzésre is kerül.
A készülék csak akkor határozza meg a
forgómező irányát, ha az üzemi feszültség és a
mérőfeszültségek rendelkezésre állnak.
Ha a karakterlánc az óramutató járásának
irányában mozog a kijelzőn, az „jobbra forgó
mezőt” jelent, az óramutató járásával ellentétes
mozgás pedig „balra forgó mezőt”.
A forgómező irányának mérésére nem kerül sor
(áll a karakterlánc a kijelzőn), ha
· hiányzik egy fázis, vagy
· ha két egyforma fázis van csatlakoztatva.
1. példa:
Ábra: A hálózati frekvencia
(50,0 Hz) és a forgómező
irányának kijelzése.

Az áramerősség teljes harmonikus torzítása:

A feszültség teljes harmonikus torzítása:

Teljes harmonikus
torzítás
L3 fázis
Feszültség
Érték
Ábra: Példa az L3 fázishoz tartozó feszültség THD teljes
harmonikus torzításának kijelzésére.

2. példa:
Ábra: Nem került
megállapításra
a forgómező iránya.

12.8.5 Üzemóra-számláló
Az üzemóra-számláló azt az időt méri, amely
alatt a készülék mért értékeket rögzít és jelez ki.
Az üzemóra ideje
· 0,1 órás egységekben kerül mérésre.
· órákban kerül kijelzésre.
Az üzemóra-számláló nem állítható vissza.
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12.8.6 Háttérvilágítás
A háttérvilágítás lehetővé teszi, hogy rossz látási
viszonyok esetén jól olvasható legyen az LCDkijelző.
A háttérvilágítás egy gomb megnyomásakor vagy
újraindításkor aktiválódik.
Ha 5 percig egyik gombot sem nyomják meg,
akkor a készülék kikapcsolja a kijelző világítását.
A gombok működtetése visszakapcsolja a
háttérvilágítást.
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13. Üzembe helyezés
13.1 Tápfeszültség bekötése
· A készülékhez szükséges tápfeszültség értékét
a típustáblán vagy a következő fejezetben
találja: „18. Műszaki adatok“ 60. oldalon.
· A tápfeszültség bekötését követően a készüléken
megjelenik az első mértérték-kijelzés.
· Ha nem jelenik meg kijelzés, akkor
ellenőrizze, hogy a tápfeszültség a névleges
feszültségtartományon belül van-e.
13.2 Mérőfeszültség bekötése
· A földpotenciálhoz képest 300 V AC feletti
névleges feszültségekkel rendelkező
hálózatokban feszültségátalakító használatával
csatlakoztassa a feszültségeket.
· Ügyeljen arra, hogy a készülék által kijelzett
mérőfeszültségek az összes fázisnál (L-N és
L-L) realisztikus tartományokban legyenek a
ténylegesen bekötött mérőfeszültségekhez
képest. Nagy eltérések esetén ellenőrizze pl. a
beállított átalakítási arányokat.

FIGYELMEZTETÉS

Magas feszültségek és áramerősségek!
Ha a földpotenciálhoz képest 300 V AC
feletti névleges feszültségeket csatlakoztat a
készülékre, az személyi sérülésekhez vagy a
készülék tönkremeneteléhez vezethet.
· A földpotenciálhoz képest 300 V AC feletti
névleges feszültségekkel rendelkező
hálózatokban feszültségátalakító
használatával csatlakoztassa a feszültségeket.
· Ne lépje túl a felhasználói kézikönyvben
és a típustáblán megadott határértékeket!
Ezeket az ellenőrzés és az üzembe helyezés
során is vegye figyelembe.
13.3 Mérőáram bekötése
A készülék
· ../1 A-es és ../5 A-es áramátalakítók
csatlakoztatását teszi lehetővé.
· csak váltakozó áramok mérését teszi lehetővé az
árammérő bemeneteknél (egyenáramokét nem!).
A mérőáram bekötésekor ügyeljen arra, hogy
· egy kivételével az összes áramátalakítókimenetet rövidre zárja.
· a készülék által kijelzett áramerősségek
a ténylegesen bekötött áramerősséghez
képest realisztikus tartományokban legyenek.
A készülék által kijelzett áramerősségnek – az
áramátalakító áttételi arányát figyelembe véve –
egyeznie kell a bemenő áramerősséggel.
44

· a rövidre zárt árammérő bemeneteknél a
készülék kb. 0 ampert jelezzen ki.
· Szükség esetén igazítsa az alkalmazott
áramátalakítóhoz az áramátalakítási arányt
(alapértelmezett beállítás: 5/5 A).

MEGJEGYZÉS
A készülék csak váltakozó feszültségek és
áramok mérésére alkalmas! Ne kössön rá
egyenfeszültségeket!
13.4 A forgómező irányának ellenőrzése
A készülék mértérték-kijelzésén ellenőrizze a
feszültség forgómezőjét. Rendszerint „jobbra
forgó” mező van érvényben (kiegészítő
információkért lásd a következő fejezetet:
„12.8.4 Forgómező iránya“ 42. oldalon).
13.5 A fázis-hozzárendelés ellenőrzése
A külső vezető (fázis) akkor van helyesen az
áramátalakítóhoz rendelve, ha egy áramátalakítót
rövidre zár a szekunder oldalon, és a hozzá
tartozó külső vezetőnél a készülék által kijelzett
áramerősség 0 A-re csökken.
13.6 A teljesítménymérés ellenőrzése
1. Egy kivételével zárja rövidre az összes
áramátalakító-kimenetet, és ellenőrizze a
kijelzett teljesítményeket.
2. A készülék csak annál a külső vezetőnél
(fázisnál) jelezhet teljesítményt, amelynél
nincs rövidre zárva az áramátalakító-kimenet.
3. Ha nem így van, ellenőrizze a mérőfeszültség
és a mérőáram csatlakozásait.
Ha a mért hatásos teljesítmény értéke megfelelő,
viszont az előjel negatív, annak 2 oka lehet:
1. Az áramátalakítón fel van cserélve az S1(k)
és S2(l) csatlakozó, vagy
2. Hatásos energia kerül visszaszállításra a
hálózatba.
13.7 Mérés ellenőrzése
A helyesen csatlakoztatott feszültség- és
árammérő bemenetek helyesen kiszámított és
kijelzett egyes és összesített teljesítményeket
eredményeznek.
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13.8 Egyes teljesítmények ellenőrzése
Ha egy áramátalakító helytelen külső vezetőhöz
(fázishoz) van rendelve, akkor a hozzá tartozó
feszültség mérése és kijelzése is hibás lesz.
A külső vezetők és áramátalakítók
hozzárendelése akkor helyes a készüléknél,
ha nincs feszültség a külső vezető és a hozzá
tartozó áramátalakító (primer) között.
Annak biztosításához, hogy egy külső vezető
a feszültségmérő bemenetnél a helyes
áramátalakítóhoz legyen rendelve, az adott
áramátalakító rövidre zárható a szekunder
oldalon. Ilyenkor a készülék által kijelzett
látszólagos teljesítménynek ennél a külső
vezetőnél (fázisnál) nullának kell lennie.
Ha a látszólagos teljesítmény helyesen
kerül kijelzésre, a hatásos teljesítménynél
viszont negatív („-”) előjel látható, akkor fel
vannak cserélve az áramátalakító kapcsai,
vagy teljesítmény kerül betáplálásra az
energiaszolgáltatóhoz.
13.9 Összesített teljesítmények ellenőrzése
Ha az egyes külső vezetőkhöz kijelzett összes
feszültség, áramerősség és teljesítmény
helyes, akkor az készülék által mért összesített
teljesítmények is helyesek. Megerősítés céljából
hasonlítsa össze a készülék által mért összesített
teljesítményeket a betáplálásnál elhelyezett
hatásos- és meddőteljesítmény-mérők által mért
teljesítményekkel.
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14. Mértérték-kijelzési és automatikus mértérték-váltási profil
14.1 Mértérték-kijelzések
A hálózat visszakapcsolása után a készülék
az 1. mértérték-kijelzési profil (alapértelmezett
beállítás) első mértérték-kijelzését mutatja.
Annak érdekében, hogy a mértérték-kijelzések
kínálata átlátható legyen, a készülék profilokba
rendezi a mértérték-kijelzéseket, és ezáltal a mért
értékeket is.
A készülék 3 mértérték-kijelzési profilt kínál,
amelyek különböző összetételben rendelkeznek
mértérték-kijelzésekkel. A mértérték-kijelzési
profil a 037 paramétercímben választható ki.
A mértérték-kijelzési profilokban szereplő mért
értékek gombnyomásra egymás után jelennek
meg.
Mértérték-kijelzési profil (037 paramétercím)
Paraméterbeállítás

Profilok

0

1. mértérték-kijelzési profil
(alapértelmezett beállítás)

1

2. mértérték-kijelzési profil

2

3. mértérték-kijelzési profil

Táblázat: Profilbeállítás

Ha az automatikus kijelzésváltások közben
megnyom egy gombot, a profilba mentett
következő mértérték-kijelzés jelenik meg. A gomb
többszöri megnyomásával lapozhat a kiválasztott
kijelzésváltási profilban a mentett mért értékek
között.
Ha 60 mp-ig nem nyom meg gombot, a készülék
visszakapcsol az automatikus kijelzésváltásra.
Váltási idő (039 paramétercím)
Paraméter- Váltási idő
beállítás
0

Automatikus kijelzésváltás kikapcsolva
(alapértelmezett beállítás).

1–60

Váltási idő másodperc egységben.
Az összes automatikus kijelzésváltási
profilra érvényes.

Táblázat: Automatikus váltási idő beállítása

Kijelzésváltási profil (038 paramétercím)
Paraméterbeállítás

Kijelzésváltási profilok

0

1. mértérték-kijelzési profil
(alapértelmezett beállítás)

1

2. mértérték-kijelzési profil

2

3. mértérték-kijelzési profil

Táblázat: Kijelzésváltási profil beállítása

MEGJEGYZÉS
A mértérték-kijelzési profilok áttekintését a
következő fejezetben találja: „14.4 A mértértékkijelzések áttekintése – 1–3. kijelzési profil“
48. oldalon.

MEGJEGYZÉS
Az automatikus kijelzésváltási profilok
áttekintését a következő fejezetben találja:
„14.5 Az 1–3. automatikus kijelzésváltási profilok
áttekintése“ 52. oldalon.

14.2 Automatikus mértérték-váltási profil
Az összes mértérték-kijelzés másodpercenként
egyszer hívható le a készüléken. A fent
ismertetett mértérték-kijelzési profilok és a mért
értékek gombnyomással történő lehívása helyett
egy automatikusan váltakozó mértérték-kijelzés is
beállítható a készüléken.
Annak érdekében, hogy a mért értékek kínálata
átlátható legyen, a készülék az automatikus
kijelzésváltáshoz is profilokba rendezi a mért
értékeket.
Az automatikus kijelzésváltási profil aktiválásához
a készülék 039 paramétercíméhez >0 váltási időt
programozzon be.
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14.3 Mértérték-kijelzési profilok kiválasztása a
GridVis® szoftverben
A GridVis® szoftver áttekinthető ábrázolásokat,
valamint választási lehetőséget kínál a mértértékkijelzési profilokhoz.
A GridVis® szoftver használatához egy soros
porton (RS485) keresztül kösse össze a
készüléket egy számítógéppel (lásd a következő
fejezetet: „8. Csatlakozás és kapcsolat“
27. oldalon).

www.janitza.de

UMG 96-S2

47

UMG 96-S2

www.janitza.de

14.4 A mértérték-kijelzések áttekintése – 1–3. kijelzési profil
A01

B01

1 2 3

D01

1 2 3

1 2 3

Mért értékek
L1-N feszültség
L2-N feszültség
L3-N feszültség

Átlagértékek
L1-N feszültség
L2-N feszültség
L3-N feszültség

Max. értékek
L1-N feszültség
L2-N feszültség
L3-N feszültség

Min. értékek
L1-N feszültség
L2-N feszültség
L3-N feszültség

A02

B02

C02

D02

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Mért értékek
L1-L2 feszültség
L2-L3 feszültség
L3-L1 feszültség

Átlagértékek
L1-L2 feszültség
L2-L3 feszültség
L3-L1 feszültség

Max. értékek
L1-L2 feszültség
L2-L3 feszültség
L3-L1 feszültség

Min. értékek
L1-L2 feszültség
L2-L3 feszültség
L3-L1 feszültség

A03

B03

C03

D03

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Mért értékek
L1 áramerősség
L2 áramerősség
L3 áramerősség

Átlagértékek
L1 áramerősség
L2 áramerősség
L3 áramerősség

Max. értékek
L1 áramerősség
L2 áramerősség
L3 áramerősség

Max. értékek
(átlag)
L1 áramerősség
L2 áramerősség
L3 áramerősség

A04

B04

C04

D04

1 2 3

1 2 3

Mért érték
Összeg
N áramerőssége

Átlagérték
Összeg
N áramerőssége

Max. érték
Mért érték
összege
N áramerőssége

A05

B05

C05

1 2

1 2

1 2 3

Átlagérték
L1 hatásos teljesítmény
L2 hatásos teljesítmény
L3 hatásos teljesítmény

Max. értékek
L1 hatásos teljesítmény
L2 hatásos teljesítmény
L3 hatásos teljesítmény

A06

B06

C06

1 2 3

1 2 3

Átlagérték
Összeg
Hatásos
teljesítmény

Max. érték
Összeg
Hatásos
teljesítmény

A07

B07

C07

1 2

Átlagértékek
L1 látszólagos
teljesítmény
L2 látszólagos
teljesítmény
L3 látszólagos
teljesítmény

Max. értékek
L1 látszólagos
teljesítmény
L2 látszólagos
teljesítmény
L3 látszólagos
teljesítmény

A08

B08

C08

1 2 3

1 ... 1. kijelzési profil

1 2 3

Átlagérték
Összeg
Látszólagos
teljesítmény

1 2 3
Max. érték
Összeg
Tényl. átlagérték

1 2

Mért értékek
L1 látszólagos
teljesítmény
L2 látszólagos
teljesítmény
L3 látszólagos
teljesítmény

Mért érték
Összeg
Látszólagos
teljesítmény

Max. értékek
Átlag összege
N áramerőssége

D06

Mért érték
Összeg
Hatásos
teljesítmény

1 2

1 2 3

1 2

Mért értékek
L1 hatásos teljesítmény
L2 hatásos teljesítmény
L3 hatásos teljesítmény

1 2 3
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C01

1 2 3

1 2 3

Max. érték
Összeg
Látszólagos
teljesítmény

2 ... 2. kijelzési profil

3 ... 3. kijelzési profil

www.janitza.de

A09

1 2
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B09

C09

1 2

Mért értékek
L1 meddő teljesítmény
L2 meddő teljesítmény
L3 meddő teljesítmény

Átlagértékek
L1 meddő teljesítmény
L2 meddő teljesítmény
L3 meddő teljesítmény

A10

B10

1 2 3
Mért érték
Meddő telj.
összege

A11

C10

1 2 3
Max. érték
Meddő telj.
összege

B11

1 2

Mért érték
THD torzítási
tényező
U L1

A12

1 2

Mért érték
THD torzítási
tényező
I L1

A13

1 2

Max. érték
THD torzítási
tényező
U L1

A14

1 2

Max. érték
THD torzítási
tényező
I L1

1 2

Max. értékek (ind.)
L1 meddő teljesítmény
L2 meddő teljesítmény
L3 meddő teljesítmény

1 2 3
Max. érték (ind.)
Meddő telj.
összege

C11

1 2

Mért érték
THD torzítási
tényező
U L2

B12

1 2

Mért érték
THD torzítási
tényező
U L3

C12

1 2

Mért érték
THD torzítási
tényező
I L2

B13

1 2

Mért érték
THD torzítási
tényező
I L3

C13

1 2

Max. érték
THD torzítási
tényező
U L2

B14

1 2

Max. érték
THD torzítási
tényező
U L3

C14

1 2

Max. érték
THD torzítási
tényező
I L2

1 2

Max. érték
THD torzítási
tényező
I L3

A15

1 2

Mért érték
L1 cos(fí)
L2 cos(fí)
L3 cos(fí)

A16

1 2 3
Mért érték
cos(fí) összeg

1 ... 1. kijelzési profil

B16

1 2
Átlagérték
cos(fí) összeg

2 ... 2. kijelzési profil

3 ... 3. kijelzési profil
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B17

A17

1 2 3

Mért érték
L1 frekvencia
Forgómező
kijelzése

A18
1 2 3

C17

1 2 3

Min. érték
L1 frekvencia
Forgómező
kijelzése

B18
1 2 3

1 2 3

Max. érték
L1 frekvencia
Forgómező
kijelzése

C18
1 2 3

Mért érték, a
hatásos energia
összege
(visszaforgásgátló
nélkül)

Mért érték
A hatásos energia
összege
(fogyasztás)

Mért érték, a
hatásos energia
összege
(betáplálás)

A19

B19

C19

1 2 3
Mért érték
Meddő energia
összege (ind.)

1 2 3
Mért érték
Meddő energia
összege (kap.)

D18
1 2 3
Mért érték, összeg
Látszólagos
energia

1 2 3
Mért érték
Meddő energia
összege (összes)

A20

1 2 3
Üzemóraszámláló 1

A21

B21

2
Mért érték
1. felharm.
U L1

Mért érték
3. felharm.
U L1

A22

B22

2
Mért érték
1. felharm.
U L2

2
...

2

2
...

2
Mért érték
3. felharm.
U L3

A24

2
...

B24

2
Mért érték
1. felharm.
I L1

1 ... 1. kijelzési profil

Mért érték
15. felharm.
U L2

H23

B23

2
Mért érték
1. felharm.
U L3

Mért érték
15. felharm.
U L1

H22

Mért érték
3. felharm.
U L2

A23
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H21

2

Mért érték
15. felharm.
U L3

H24

2
Mért érték
3. felharm.
I L1

2
...

2 ... 2. kijelzési profil

Mért érték
15. felharm.
I L1

3 ... 3. kijelzési profil
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H25

B25

2
Mért érték
1. felharm.
I L2

2
Mért érték
3. felharm.
I L2

A26

2
...

B26

2
Mért érték
1. felharm.
I L3

H26

2
Mért érték
3. felharm.
I L3

A27

2
...

B27

2
Max. érték
1. felharm.
U L1

H27

2
...

B28

2
Max. érték
3. felharm.
U L2

A29

B29

2

H28

2
...

2

2
...

B30

2
Max. érték
1. felharm.
I L1

H30

2
...

2
Max. érték
3. felharm.
I L2

A32

2
...

B32

2
Max. érték
1. felharm.
I L3

1 ... 1. kijelzési profil

Max. érték
15. felharm.
I L1

H31

B31

2
Max. érték
1. felharm.
I L2

Max. érték
15. felharm.
U L3

2
Max. érték
3. felharm.
I L1

A31

Max. érték
15. felharm.
U L2

H29

Max. érték
3. felharm.
U L3

A30

Max. érték
15. felharm.
U L1

2

Max. érték
1. felharm.
U L2

Max. érték
1. felharm.
U L3

Mért érték
15. felharm.
I L3

2
Max. érték
3. felharm.
U L1

A28

Mért érték
15. felharm.
I L2

Max. érték
15. felharm.
I L2

H32

2
Max. érték
3. felharm.
I L3

2
...

2 ... 2. kijelzési profil

Max. érték
15. felharm.
I L3

3 ... 3. kijelzési profil
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14.5 Az 1–3. automatikus kijelzésváltási
profilok áttekintése

MEGJEGYZÉS
Vegye figyelembe!
· A mértérték-kijelzések a beállított váltási idő
(039 paramétercím) szerint váltanak.
· A kijelzésváltási profilok nem tartalmazzák az
összes mértérték-kijelzést! Alább láthatja az
egyes profilokban kijelzett mért értékeket.

A10

1
Mért érték
Meddő telj.
összege

A16

1 2 3
Mért érték
cos(fí) összeg

A17

A01

1 2 3

1 2

Mért értékek
L1-N feszültség
L2-N feszültség
L3-N feszültség

Mért érték
L1 frekvencia
Forgómező
kijelzése

A02

A18

2

B18

1 2

Mért értékek
L1-L2 feszültség
L2-L3 feszültség
L3-L1 feszültség

Mért érték, a
hatásos energia
összege
(visszaforgásgátló
nélkül)

A03

A19
Mért érték (ind.)
Meddő energia

A04

A20

2

2
Mért érték
Összeg
N áramerőssége

Üzemóraszámláló 1

A05

A21

2 3

2

Mért értékek
L1 hatásos teljesítmény
L2 hatásos teljesítmény
L3 hatásos teljesítmény

Mért érték
1. felharm.
U L1

A06

A22

2

1 2 3

Mért érték
Összeg
Hatásos
teljesítmény

Mért érték
1. felharm.
U L2

A07

A23

2

2
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1 ... 1. kijelzésváltási profil

Mért érték, a
hatásos energia
összege
(betáplálás)

1 2

1 2 3

Mért értékek
L1 áramerősség
L2 áramerősség
L3 áramerősség

Mért értékek
L1 látszólagos
teljesítmény
L2 látszólagos
teljesítmény
L3 látszólagos
teljesítmény

1 2

Mért érték
A hatásos energia
összege
(fogyasztás)

Mért érték
1. felharm.
U L3

2 ... 2. kijelzésváltási profil

C18
1 2

3 ... 3. kijelzésváltási profil
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A24

2
Mért érték
1. felharm.
I L1

A25

2
Mért érték
1. felharm.
I L2

A26

2
Mért érték
1. felharm.
I L3
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15. Csatlakoztatási példa
RS485-busz
B
C
A

=

B

Funkcionális földelés
Functional ground

16
V+

15
B

Digitális kimenet
Digital output

Tápfeszültség
Power supply voltage
N/- L/+
1

2

C

A

+

17

Data GND

13
C

14
A

UMG 96-S2

RS485

Feszültségmérés
Voltage measurement
V1

V2

V3

VN

3

4

5

6

Áramerősség-mérés
Current measurement
S2

S1

S2

2)
1)

1)

1)

S1

S2

2)

S1

2)

1)

Fogyasztó
Consumer

S2
S2
S2

S1

S1

S1

1)	UL/IEC-jóváhagyással rendelkező túláram elleni
védőberendezés
2) Rövidrezáró hidak (külső)
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L2
L3
N

230 V/400 V, 50 Hz
Ábra: Az UMG 96-S2 csatlakoztatási példája

L1
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16. Szervizelés és karbantartás
A készüléket a kiszállítás előtt különböző
biztonsági ellenőrzéseknek vetik alá, és egy
pecséttel látják el. Ha felnyitnak egy készüléket,
meg kell ismételni a biztonsági ellenőrzéseket.
A jótállás csak olyan készülékekre érvényes,
amelyeket nem nyitottak fel.
16.1 Karbantartás és kalibrálás
A készülék karbantartását és kalibrálását csak a
gyártó végezheti el.
A gyártó azt javasolja, hogy 5 évente végeztesse
el a készülék kalibrálását magával a gyártóval
vagy egy akkreditált laboratóriummal.

FIGYELMEZTETÉS

Figyelmeztetés a készülék nem
engedélyezett manipulálására vagy
szakszerűtlen használatára.
A készülék olyan felnyitása, szétszerelése
vagy nem engedélyezett manipulálása, amely
túllépi a megadott mechanikai, elektromos vagy
egyéb üzemeltetési határokat, anyagi károkhoz,
sérülésekhez vagy akár halálos balesethez is
vezethet.
· A készülékeken és azok komponensein,
részegységein, rendszerein és áramkörein
csak elektrotechnikai képzettséggel rendelkező
személyzet dolgozhat!
· A készüléket vagy komponenseit mindig a
vonatkozó dokumentáció leírásai alapján
használja.
· Ha sérüléseket észlel a készüléken, valamint
karbantartás és kalibrálás céljából küldje
vissza a készüléket a gyártónak!
16.2 Elülső fólia és kijelző
Az elülső fólia és a kijelző ápolása és tisztítása
során vegye figyelembe az alábbiakat:

FIGYELEM

A készülék helytelen ápolása és tisztítása
által okozott anyagi károk.
Ha vizet vagy egyéb oldószereket, pl. denaturált
szeszt, savakat, savtartalmú szereket használ
az elülső fóliához vagy a kijelzőhöz, a tisztítás
során károsodhat és tönkremehet a készülék.
A víz behatolhat pl. a készülék házába, és
tönkreteheti a készüléket.
· A készülék, az elülső fólia vagy a kijelző
tisztítását puha kendővel tisztítsa.
· Erős szennyeződés esetén tiszta vízzel
benedvesített kendőt használjon.
· Az elülső fóliát és a kijelzőt – pl. az
ujjlenyomatok eltávolításához – speciális
LCD-tisztítószerrel és szöszmentes
kendővel tisztítsa meg.
· Ne használjon savat vagy savtartalmú
szereket a készülékek tisztításához.
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16.3 A készülék beszabályozása
A kiszállítás előtt a gyártó elvégzi a készülékek
beszabályozását. A környezeti feltételek
betartása esetén nincs szükség későbbi
beszabályozásra.
16.4 A firmware frissítése
A készülék firmware-frissítését a GridVis®
szoftverrel végezheti el. A GridVis® szoftvert
honlapunkról töltheti le.
16.5 Szerviz
A jelen felhasználói kézikönyvben nem
ismertetett kérdésekkel forduljon a gyártóhoz.
Ebben az esetben készítse elő a következő
adatokat:
· A készülék megnevezése (típustábla).
· Sorozatszám (típustábla).
· Szoftverkiadás (lásd a mértérték-kijelzést).
· Mérőfeszültség és tápfeszültség.
· Pontos hibaleírás.
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17. Hibaüzenetek
Hibák esetén a készülék 3 fajta hibaüzenetet
bocsáthat ki:
· figyelmeztetések.
· súlyos hibák.
· mérési tartomány túllépései.
Figyelmeztetések és súlyos hibák esetén az
„EEE” hibaüzenet jelenik meg, amelyet egy
hibaszám követ:

17.1 Figyelmeztetések
A figyelmeztetések olyan súlyos hibák, amelyek
az 1. vagy a 2. gombbal nyugtázhatók.
A mért értékek rögzítése és kijelzése így is zajlik.
Hiba

Hiba leírása

EEE
500

A készülék nem észlel hálózati frekvenciát!
Okok:
· Túl kicsi a feszültség az L1 helyen, vagy
nincs feszültség.
· A hálózati frekvencia a
frekvenciatartományon (45–65 Hz) kívül
van.
Ez a hiba a feszültség minden egyes
visszakapcsolása után újból megjelenik.

Hibaüzenet
szimbóluma

17.2 Súlyos hibák
Hibaszám
Ábra: Kijelző hibaüzenettel és hibaszámmal.

A 3 számjegyű hibaszám utal a hiba okára –
amennyiben a készülék meg tudja állapítani –, és
hibaleírást is rendelkezésre bocsát mellé:
Hibaüzenet
szimbóluma

Hiba oka
Hiba leírása

Vizsgálat céljából küldje el a gyártónak a
készüléket!
Hiba

Hiba leírása

EEE
910

Hiba a kalibrálás olvasásakor.

17.3 Belső hibaok-felismerés
Néhány esetben a készülék felismeri egy hiba
okait, és ezt hibakóddal képes jelezni. Vizsgálat
céljából küldje el a gyártónak a készüléket!
Kijelz. Hibakód Hiba leírása
hibaszám
911
0x01 Az EEPROM nem válaszol.

Ábra: Kijelző hibaüzenettel és hibaszámmal (felosztva a hiba
okára és a hiba leírására).

Példa a 911 hibaüzenetre:
A hibaszám ebben az esetben a 910 súlyos
hibából és a 0x01 belső hibából tevődik össze:
Ebben a példában
a kalibrálásnak
az EEPROM-ból
történő olvasásakor
hiba áll fenn.
Vizsgálat céljából
küldje el a gyártónak
a készüléket!
Példaként szolgáló ábra: Kijelző hibaüzenettel
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17.4 Mérési tartomány túllépése

17.5 Mérési tartomány túllépése paraméter

A mérési tartomány túllépései
· akkor jelentkeznek, ha a három feszültség- és
áramerősség-mérő bemenet közül legalább egy
a mérési tartomány határértékein kívül van.
· addig láthatóak, ameddig fennállnak, és nem
nyugtázhatók.

A Mérési tartomány túllépése paraméter
(600 cím) egy kódolt hibaleírást tartalmaz a
következő formátumban:

0b 0 0 0 0 0 0 0 0
U1 feszültség

Egy „felfelé mutató” nyíl jelöli azt a fázist,
amelynél a mérési tartomány túllépése fennáll.

U2 feszültség
U3 feszültség
I1 áramerősség

A feszültség „V” egysége vagy az áramerősség
„A” egysége mutatja, hogy a mérési tartomány
túllépésre a feszültség- vagy az áramágon
került-e sor.
A = áramág
V = feszültségág

A mérésitartománytúllépés fázisa
(L1/L2/L3).

I2 áramerősség
I3 áramerősség
Frekvencia

1. példa
Hiba a 2. fázis I áramágán:
0b 0 0 0 1 0 0 0 0
U1 feszültség
U2 feszültség
U3 feszültség

Ábra: Kijelző a mérési tartomány túllépésével

I1 áramerősség
I2 áramerősség

A mérési tartomány túllépésének határértékei:
I
UL-N

I3 áramerősség

=   7 Aeff

Frekvencia

=   300 Vrms

2. példa
Hiba a 3. fázis UL-N feszültségágán:

Példák

0b 0 0 0 0 0 1 0 0
A = áramág

U1 feszültség
U2 feszültség
U3 feszültség
I1 áramerősség
I2 áramerősség
I3 áramerősség
Frekvencia

Ábra: Kijelzés: mérési tartomány túllépése a 2. fázis (I2)
áramágán.

V = feszültségág

Ábra: Kijelzés: mérési tartomány túllépése az L3 feszültségágon.
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17.6 Eljárás hiba esetén
Lehetséges hiba
Nincs kijelzés
Nincs áramkijelzés

Megoldás
Cserélje ki a biztosítékot.
Csatlakoztassa a mérőfeszültséget.
Csatlakoztassa a mérőáramot.
Túl nagy vagy túl
Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a
kicsi a kijelzett
csatlakozást.
áramerősség.
Olvassa le az áramátalakítóról az
áramátalakító áttételi arányát, és
programozza be.
Az áramerősség felharmonikusa meghaladja Nagyobb áttételi aránnyal rendelkező
az áram csúcsértékét a mérési bemenetnél áramátalakítót szereljen be.
Túl alacsony áramerősség a mérési
Kisebb áttételi aránnyal rendelkező
bemenetnél.
áramátalakítót szereljen be.
Túl nagy vagy túl kicsi Helytelen fázisban végzett mérés.
Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a
a kijelzett feszültség.
csatlakozást.
Helytelenül van programozva a
Olvassa le a feszültségátalakítóról a
feszültségátalakító.
feszültségátalakító áttételi arányát, és
programozza be.
Túl kicsi a kijelzett
Mérési tartomány túllépése.
Használjon feszültségátalakítót.
feszültség.
A felharmonikusok meghaladták a
Figyelem! Győződjön meg arról, hogy
feszültség csúcsértékét a mérési
nincsenek túlterhelve a mérési bemenetek.
bemenetnél.
Az ind./kap.
áramág fáziseltolása helytelen
Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a
feszültségághoz van rendelve.
csatlakozást.
Túl nagy vagy túl kicsi a Helytelen a feszültségátalakító
Olvassa le az áramátalakítóról az
hatásos teljesítmény. * beprogramozott áttételi aránya
áramátalakító áttételi arányát, és
konfigurálja újra a készüléken.
Egy áramág helytelen feszültségághoz van Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a
rendelve.
csatlakozást.
Helytelen a feszültségátalakító
Olvassa le a feszültségátalakítóról a
beprogramozott áttételi aránya
feszültségátalakító áttételi arányát, és
konfigurálja újra a készüléken.
Fel van cserélve
Legalább egy áramátalakító-csatlakozó fel Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a
a fogyasztás /
van cserélve.
csatlakozást.
szállítás hatásos
Egy áramág helytelen feszültségághoz van Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a
teljesítménye.
rendelve.
csatlakozást.
Egy kimenet nem
Helytelenül csatlakoztatott kimenet.
Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a
reagál.
csatlakozást.
„StG onE” üzenet a
A GridVis® szoftverrel végezze el a firmware
Nem sikerült a firmware frissítése.
kijelzőn
frissítését.
„EEE” üzenet a kijelzőn Lásd a hibaüzeneteket.
Nincs kapcsolat a
Helytelen készülékcím
Korrigálja a készülékcímet.
készülékkel.
Eltérő buszsebességek (baudráta)
Korrigálja a sebességet (baudrátát).
Helytelen protokoll.
Korrigálja a protokollt.
Hiányzik a lezárás.
Lezáró ellenállással zárja le a buszt.
A fenti intézkedések
Meghibásodott a készülék.
Vizsgálat céljából küldje el a gyártónak a
ellenére sem működik
készüléket és a hiba leírását.
a készülék.
*

Ok
Kioldott a tápfeszültség külső biztosítéka.
Nincs csatlakoztatva a mérőfeszültség.
Nincs csatlakoztatva a mérőáram.
Helytelen fázisban végzett áramerősségmérés.
Helytelenül van programozva az
áramátalakítási tényező.

Ha elérte a max. összesített energiaértéket, „0” kijelzés jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

Túlterhelt mérési bemenetek által okozott anyagi károk!
A túl magas áramerősség- vagy feszültségértékek túlterhelik a mérési bemeneteket, és károsíthatják a
készüléket.
Vegye figyelembe a típustáblán, valamint a jelen kézikönyv műszaki adatok műszaki adatainál
megadott határértékeket.
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18. Műszaki adatok
Általános tudnivalók
Nettó súly (felhelyezett dugós csatlakozókkal)
Csomagolás súlya (tartozékokkal együtt)
Ütésállóság

kb. 250 g
kb. 500 g
IK07 az IEC 62262 szerint

Szállítás és raktározás
A következő adatok az eredeti csomagolásban szállított és raktározott készülékekre érvényesek.
Szabadesés
1m
Hőmérséklet
K55 (-25° C – +70° C)
Relatív páratartalom
0–90% RH
Üzemi környezeti feltételek
Az UMG 96-S2 készüléket időjárástól védett, fix helyen használja. II. védelmi osztály az IEC 60536 szerint
(VDE 0106, 1. rész).
Névleges hőmérséklet-tartomány
K55 (-10° C – +55° C)
Relatív páratartalom
0–75% RH
Üzemi magasság
0–2000 m a tengerszint felett
Szennyezettségi fokozat
2
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Szellőztetés
Nincs szükség külső szellőztetésre
Idegen tárgyak és víz elleni védelem
- Elöl
IP40 az EN 60529 szerint
- A hátoldalon
IP20 az EN 60529 szerint
- Elöl tömítéssel
IP54 az EN 60529 szerint
Tápfeszültség
Névleges tartomány
Üzemi tartomány
Teljesítményfelvétel
Belső biztosíték,
nem cserélhető
Ajánlott túláram elleni védőberendezés a
vezetékvédőhöz
Feszültségmérés
3 fázisú, 4 vezetékes rendszerek max. névleges
feszültségei
Túlfeszültség-kategória
Névleges lökőfeszültség
A feszültségmérés biztosítéka
L-N mérési tartomány
L-L mérési tartomány
L-N mérésitartomány-túllépések
Egység
Crest-tényező
Impedancia
Teljesítményfelvétel
Mintavételezési frekvencia
Az alapharmonikus
frekvenciája
– egység

90–265 V AC (50/60 Hz) vagy
90–250 V DC; 300 V CAT III
+-10% a névleges tartományhoz képest
max. 1,5 VA / 0,5 W
T1A típus / 250 V DC / 277 V AC
az IEC 60127 szerint
6–16 A (B. kar., IEC-/UL-jóváhagyással)

230 V/400 V (+-10%) az IEC szerint
300 V, CAT III
4 kV
1–10 A
(IEC-/UL-jóváhagyással)
01) – 300 Vrms
(max. túlfeszültség: 400 Vrms)
01) – 425 Vrms
(max. túlfeszültség: 620 Vrms)
UL-N > 300 Vrms
0,01 V
1,9 (a mérési tartományhoz visz.)
3 MΩ/fázis
kb. 0,1 VA
8 kHz
45–65 Hz
0,01 Hz

1) A készülék csak akkor állapít meg mért értékeket, ha a V1 feszültségmérő bemenetnél az L1-N feszültség 20 Veff felett van
(4 vezetékes mérés) vagy az L1-L2 feszültség 34 Veff felett van (3 vezetékes mérés).
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Áramerősség-mérés
Névleges áramerősség
Mérési tartomány
Mérési tartomány túllépése
Crest-tényező (a mérési tartományhoz viszonyítva)
Egység

UMG 96-S2

x/1 és x/5 A
0,005–6 Aeff

Túlfeszültség-kategória
Névleges lökőfeszültség
Teljesítményfelvétel
Túlterhelés 1 mp-ig
Mintavételezési frekvencia

I > 7 Aeff
2
1 mA (kijelző: 0,01 A) ../5 A esetén
1/4 mA ../1 A esetén
300 V, CAT III
2 kV
kb. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)
60 A (szinusz alakú)
8 kHz

Soros port
RS485 – Modbus RTU/Slave

9,6 kbps, 19,2 kbps, 38,4 kbps

Digitális kimenet
1 digitális kimenet, félvezető relé, nem zárlatbiztos.
Kapcsolási feszültség
Kapcsolási áramerősség
Impulzuskimenet (energiaimpulzus)

max. 60 V DC
max. 50 mAeff DC
max. 12,5 Hz

A kapocshelyek csatlakozási tulajdonságai (tápfeszültség)
Csatlakoztatható vezetékek (Kapocshelyenként csak egy vezeték csatlakoztatható!):
Egyhuzalú, többhuzalú, finomhuzalú
0,2–4,0 mm2, AWG 28-12
Érvéghüvelyek (nem szigetelt)
0,2–4 mm2, AWG 26-12
Érvéghüvelyek (szigetelt)
0,2–2,5 mm2, AWG 26-14
Meghúzási nyomaték
0,4–0,5 Nm
Lecsupaszított hossz
7 mm
A kapocshelyek csatlakozási tulajdonságai (feszültségmérés)
Csatlakoztatható vezetékek (Kapocshelyenként csak egy vezeték csatlakoztatható!):
Egyhuzalú, többhuzalú, finomhuzalú
0,2–4,0 mm2, AWG 28-12
Érvéghüvelyek (nem szigetelt)
0,2–2,5 mm2, AWG 26-14
Érvéghüvelyek (szigetelt)
0,2–2,5 mm2, AWG 26-14
Meghúzási nyomaték
0,4–0,5 Nm
Lecsupaszított hossz
7 mm
A kapocshelyek csatlakozási tulajdonságai (áramerősség-mérés)
Csatlakoztatható vezetékek (Kapocshelyenként csak egy vezeték csatlakoztatható!):
Egyhuzalú, többhuzalú, finomhuzalú
0,2–4,0 mm2, AWG 28-12
Érvéghüvelyek (nem szigetelt)
0,2–4 mm2, AWG 26-12
Érvéghüvelyek (szigetelt)
0,2–2,5 mm2, AWG 26-14
Meghúzási nyomaték
0,4–0,5 Nm
Lecsupaszított hossz
7 mm
A kapocshelyek csatlakozási tulajdonságai (soros port)
Egyhuzalú, többhuzalú, finomhuzalú
0,2–1,5 mm2, AWG 28-16
Érvéghüvelyek (nem szigetelt)
0,2–1,5 mm2, AWG 26-16
Érvéghüvelyek (szigetelt)
0,2–1,5 mm2, AWG 26-16
Meghúzási nyomaték
0,2–0,25 Nm
Lecsupaszított hossz
7 mm
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A kapocshelyek csatlakozási tulajdonságai (digitális kimenet)
Egyhuzalú, többhuzalú, finomhuzalú
0,2–1,5 mm2, AWG 28-16
Érvéghüvelyek (nem szigetelt)
0,2–1,5 mm2, AWG 26-16
Érvéghüvelyek (szigetelt)
0,2–1,5 mm2, AWG 26-16
Meghúzási nyomaték
0,2–0,25 Nm
Lecsupaszított hossz
7 mm

18.1 Funkciók jellemző értékei
Funkció
Összes hatásos teljesítmény
Összes meddő teljesítmény
Összes látszólagos
teljesítmény
Összes hatásos energia

Szimbólum
P
QA, Qv
SA, Sv

Pontossági osztály
0,5 5)
(IEC61557-12)
1
(IEC61557-12)
5)
0,5
(IEC61557-12)

Ea

Összes meddő energia

ErA, ErV

0,5 5)
0,5S 5)
1

(IEC61557-12) 0 Wh – 999 GWh
(IEC62053-22)
(IEC61557-12) 0 varh – 999 Gvarh

Összes látszólagos energia

0,5 5)

(IEC61557-12)

0 VAh – 999 GVAh

Frekvencia
Fázisáram
Nullvezető kiszámított
áramerőssége
Feszültség
Feszültség
Teljesítménytényező
Rövid vibrálás, hosszú vibrálás
Feszültségesések (L-N)
Feszültségemelkedések (L-N)
Tranziens túlfeszültségek
Feszültségmegszakadások
Feszültségaszimmetria (L-N) 1)
Feszültségaszimmetria (L-N) 2)
Feszültség felharmonikusai
Feszültség THD-ja 3)
Feszültség THD-ja 4)
Áramerősség felharmonikusai

EapA,
EapV
f
I
INc

0 varh – 999 Gvarh
*
0 VAh – 999 GVAh *

0,05
0,2
1,0

(IEC61557-12)
(IEC61557-12)
(IEC61557-12)

45–65 Hz
0,005–6 Arms
0,03 A – 25 A

45,00–65,00 Hz
0 A – 999 kA
0,03 A – 999 kA

U L-N
U L-L
PFA, PFV
Pst, Plt
Udip
Uswl
Utr
Uint
Unba
Unb
Uh
THDu
THD-Ru
Ih

0,2
0,2
0,5
1. o.
1,0
1. o.

(IEC61557-12)
(IEC61557-12)
(IEC61557-12)

Áramerősség THD-ja 3)
Áramerősség THD-ja 4)

THDi
THD-Ri

1,0
-

Hálózat jelfeszültsége

MSV

-

1)
2)
3)
4)
5)

62

Az amplitúdót illetően.
*
A fázist és az amplitúdót illetően.
Az alapharmonikust illetően.
Az effektív értéket illetően.
0,5./0,5S pontossági osztály ../5 A-es átalakítóval.
1. pontossági osztály ../1 A-es átalakítóval.

Mérési tartomány
0 W – 5,4 kW
0 var – 5,4 kvar
0 VA – 5,4 kVA

10–300 Vrms
18–620 Vrms
0,00–1,00
(IEC61000-4-7) 1–15 (csak páratlan)
(IEC61557-12) 0–999%
(IEC61000-4-7) 1–15
(csak páratlan)
(IEC61557-12) 0–999%
-

Kijelzési tartomány
0 W – 999 GW *
0 var – 999 Gvar *
0 VA – 999 GVA *
0 Wh – 999 GWh *

0 V – 999 kV
0 V – 999 kV
0,00–1,00
0 V – 999 kV
0–999%
0 A – 999 kA
0–999%
-

Ha elérte a max. összesített energiaértéket, „0” kijelzés jelenik meg.

www.janitza.de
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18.2 Paraméter- és Modbus-címlista
A paraméterlista (1. táblázat) a készülék helyes
üzemeltetéséhez szükséges beállításokat, pl.
áramátalakító- és készülékcímeket tartalmaz.
A paraméterlista értékei írhatók és olvashatók.
A Modbus-címlista (2. táblázat) a mért és
kiszámított mért értékeket, a kimenetek
állapotadatait és a kiolvasáshoz naplózott
értékeket tartalmazza.

MEGJEGYZÉS
· A paraméterlista és a Modbus-címlista teljes
áttekintését, a kiválasztott mért értékekhez
tartozó magyarázatokkal együtt a honlapunk
letöltési oldalán szereplő „Modbus-címlista”
dokumentumban találja.
· A paraméterlistában szereplő címek (a 800-as
címig) a készüléken konfigurálhatók.
· Az 1000 feletti címek a Modbus-címlistával
konfigurálhatók.

18.3 1. táblázat – Paraméterlista
Cím Formátum RD/WR Egység Megjegyzés
0

SHORT

RD/WR

-

1

SHORT

RD/WR

kbps

2

SHORT

RD/WR

-

10
12
14
16
35

FLOAT
FLOAT
FLOAT
FLOAT
SHORT

RD/WR
RD/WR
RD/WR
RD/WR
RD/WR

A
A
V
V
-

37

SHORT

RD/WR

-

38

SHORT

RD/WR

-

39
40
41
42
43
50

SHORT
SHORT
SHORT
SHORT
USHORT
SHORT

RD/WR
RD/WR
RD/WR
RD/WR
RD/WR
RD/WR

mp
mA
-

100

SHORT

RD/WR

-

102

FLOAT

RD/WR

106
506
507
508
911
913
914

SHORT
SHORT
SHORT
SHORT
SERNR
SHORT
SERNR

RD/WR
RD/WR
RD/WR
RD/WR
RD
RD
RD

imp./
kWh
ms
-

Készülékcím
Baudráta (0 = 9,6 kbps, 1 = 19,2 kbps,
2 = 38,4 kbps)
Stopbitek
0 = 1 bit, nincs paritás
1 = 2 bit, nincs paritás
2 = 1 bit, páros paritás
3 = 1 bit, páratlan paritás
I1–I3 áramátalakító, primer
I1–I3 áramátalakító, szekunder
V1–V3 feszültségátalakító, primer
V1–V3 feszültségátalakító, szekunder
Kijelző kontrasztja, 0 (alacsony), 9 (magas)
Kijelzési profil
0 = 1. konfigurált kijelzési profil
1 = 2. konfigurált kijelzési profil
2 = 3. konfigurált kijelzési profil
Kijelzésváltási profil
0 = 1. konfigurált kijelzésváltási profil
1 = 2. konfigurált kijelzésváltási profil
2 = 3. konfigurált kijelzésváltási profil
Váltási idő
Átlagolási idő, I
Átlagolási idő, P
Átlagolási idő, U
Áramerősség-mérés aktiválási küszöbe
Jelszó
1. digitális kimenet (impulzuskimenet)
0 = P (hatásos energia)
1 = Q (meddő energia)
2 = S (látszólagos energia)
3 = KI
Impulzusérték, 1. digitális kimenet
Minimális impulzushossz
Min. és max. értékek törlése
A fogyasztásmérő törlése
EEPROM-ba írás kényszerítése
Sorozatszám
Szoftverkiadás
Gyártási szám

Beállítási
tartomány
0–255 (*1)

Előzetes
beállítás
1

0–2

2

0–3

0

0–1 000 000 (*2)
1–5
0–1 000 000 (*2)
100, 400
0–9

5
5
400
400
4

0–2

0

0–2

0

0–60
0–8 *
0–8 *
0–8 *
0–200
0–999

0
6
6
6
5
0 (nincs jelszó)

0–3

0

-1 000 000 –
+1 000 000
10–1000
0, 1
0, 1
0, 1

1000

(*1) A 0, valamint 248–255 értékek foglaltak, ezek nem használhatók.
(*2) A beállítható „0” érték nem eredményez értelmes üzemi értékeket, ezért ne használja.
*
0 = 5 mp; 1 = 10 mp; 2 = 30 mp; 3 = 1 perc; 4 = 5 perc; 5 = 8 perc; 6 = 15 perc; 7 = 30 perc; 8 = 60 perc.
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18.4 2. táblázat – Modbus-címlista
(a gyakran használt mért értékek kivonata)
Modbuscím
19000
19002
19004
19006
19008
19010
19012
19014
19016
19018
19020
19022
19024
19026
19028
19030
19032
19034
19036
19038
19040
19042
19044
19046
19048
19050
19052
19054
19056
19058
19060
19062
19064
19066
19068
19070
19072
19074
19076
19078
19080
19082
19084
19086
19088
19090
19092
19094
19096
19098

Cím a
kijelzőn
808
810
812
814
816
818
860
862
864
866
868
870
872
874
884
886
888
890
876
878
880
882
820
822
824
800
-

Formátum RD/WR
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float

RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

Egység
V
V
V
V
V
V
A
A
A
A
W
W
W
W
VA
VA
VA
VA
var
var
var
var
Hz
Wh
Wh
Wh
Wh
Wh
Wh
Wh
Wh
Wh
Wh
Wh
Wh
VAh
VAh
VAh
VAh
varh
varh
varh
varh
varh
varh
varh

Megjegyzés
Feszültség, L1-N
Feszültség, L2-N
Feszültség, L3-N
Feszültség, L1-L2
Feszültség, L2-L3
Feszültség, L3-L1
Áramerősség, L1
Áramerősség, L2
Áramerősség, L3
Összeg; IN=I1+I2+I3
L1 hatásos teljesítmény
L2 hatásos teljesítmény
L3 hatásos teljesítmény
Összeg; Psum3=P1+P2+P3
S L1 látszólagos teljesítmény
S L2 látszólagos teljesítmény
S L3 látszólagos teljesítmény
Összeg; Ssum3=S1+S2+S3
Fund. meddő teljesítmény (hálózati frekvencia), Q L1
Fund. meddő teljesítmény (hálózati frekvencia), Q L2
Fund. meddő teljesítmény (hálózati frekvencia), Q L3
Összeg; Qsum3=Q1+Q2+Q3
Fund. teljesítménytényező, cos fí; U L1-N IL1
Fund. teljesítménytényező, cos fí; U L2-N IL2
Fund. teljesítménytényező, cos fí; U L3-N IL3
Frekvencia
Forgásmező; 1=jobb, 0=nincs, -1=bal
L1 hatásos energia
L2 hatásos energia
L3 hatásos energia
L1–L3 hatásos energia
L1 hatásos energia, fogyasztott
L2 hatásos energia, fogyasztott
L3 hatásos energia, fogyasztott
L1–L3 hatásos energia, fogyasztott, 1. tarifa
L1 hatásos energia, betáplált
L2 hatásos energia, betáplált
L3 hatásos energia, betáplált
L1–L3 hatásos energia, betáplált
L1 látszólagos energia
L2 látszólagos energia
L3 látszólagos energia
L1–L3 látszólagos energia
L1 meddő energia
L2 meddő energia
L3 meddő energia
L1–L3 meddő energia
Meddő energia, induktív, L1
Meddő energia, induktív, L2
Meddő energia, induktív, L3
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Modbuscím
19100
19102
19104
19106
19108
19110
19112
19114
19116
19118
19120

Cím a
kijelzőn
836
838
840
908
910
912

Formátum RD/WR
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float

Egység

RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

18.5 Számformátumok
Típus

Méret

Minimum

Maximum

short

16 bit

-215

215 -1

ushort

16 bit

0

216 -1

int

32 bit

-231

231 -1

uint

32 bit

0

232 -1

float

32 bit

IEEE 754

IEEE 754

varh
varh
varh
varh
varh
%
%
%
%
%
%

Megjegyzés
Meddő energia, induktív, L1–L3
Meddő energia, kapacitív, L1
Meddő energia, kapacitív, L2
Meddő energia, kapacitív, L3
Meddő energia, kapacitív, L1–L3
Harmonikus, THD, U L1-N
Harmonikus, THD, U L2-N
Harmonikus, THD, U L3-N
Harmonikus, THD, I L1
Harmonikus, THD, I L2
Harmonikus, THD, I L3

18.6 Megjegyzés a mért értékek és
konfigurációs adatok mentéséhez

MEGJEGYZÉS
Megjegyzés a mért értékek és konfigurációs
adatok mentéséhez:
Mivel az alábbi mért értékek 5 percenként egy
nem felejtő memóriába kerülnek mentésre, az
üzemi feszültség kimaradása esetén max.
5 percig szakadhat meg a feljegyzés:
· Összehasonlító időzítő
· S0 számlálóállások
· Min. / max. / átlagértékek
(dátum és idő nélkül)
· Energiaértékek
A konfigurációs adatok azonnal mentve lesznek
A részletes Modbus-címlistát és paraméterlistát
a www.janitza.de oldalon találja meg.
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19. Méretrajzok
· Az összes adat mm-ben van megadva.
· Az ábrák célja kizárólag a képi megjelenítés,
ezért nem mérethűek.
Hátulnézet

Oldalnézet

104

□ 91,5

□ 96

max. 6

42

Alulnézet

Kitörés mérete

92+0,8

92+0,8

□ 91,5
97
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Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau
Tel.: +49 6441 - 9642-0
E-mail: info@janitza.de
info@janitza.de | www.janitza.de

A műszaki változások jogát fenntartjuk.
A dokumentum aktuális változatát a letölthető dokumentumok között találja a www.janitza.de oldalon.

