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UMG 96RM-E
Általános tudnivalók

A kézikönyvvel kapcsolatos megjegyzések

Szerzői jog

Szívesen vesszük megjegyzéseit. Ha a jelen
kézikönyvben bármi nem világos, tájékoztasson
bennünket a következő címre küldött e-maillel:
info@janitza.de

Ez a kézikönyv a szerzői jogi védelem törvényi
rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, és a
Janitza electronics GmbH, Vor dem Polstück 1,
D 35633 Lahnau, Németország
jogilag kötelező érvényű, írásos beleegyezése nélkül
sem egészben, sem részben nem sokszorosítható vagy
publikálható mechanikus vagy elektronikus módon,
fénymásolással, utánnyomással, másolással vagy egyéb
módon.
Védjegyek
Minden védjegy és az abból eredő jogok e jogok
mindenkori tulajdonosait illetik.
Felelősség kizárása
A Janitza electronics GmbH nem vállal felelősséget a
jelen kézikönyv hibáiért vagy hiányosságaiért, és nem
vállal kötelezettséget a jelen kézikönyv tartalmának
naprakészen tartására.
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UMG 96RM-E
A szimbólumok jelentése
A jelen kézikönyvben a következő piktogramokat
használjuk:

c
m
C

Veszélyes feszültség!
Életveszély vagy súlyos sérülés veszélye.
A munkálatok megkezdése előtt kapcsolja
feszültségmentes állapotba a berendezést
és a készüléket.
Figyelem!
Vegye figyelembe a dokumentációt. Ez a
szimbólum lehetséges veszélyekre figyelmeztet, amelyek a szerelés, üzembe helyezés és használat közben jelentkezhetnek.
Megjegyzés!
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UMG 96RM-E
Használati utasítások
Olvassa el a jelen használati útmutatót, valamint
minden további kiadványt, amelyeket a termékkel
végzett munkálatokhoz (különösen a telepítéshez,
üzemeltetéshez vagy karbantartáshoz) figyelembe kell
venni.

Szakembernek számítanak azok a személyek, akik
vonatkozó képzettségük és tapasztalatuk alapján képesek
azon kockázatok felismerésére és lehetséges veszélyek
elkerülésére, amelyek a készülék üzemeltetéséből vagy
karbantartásából fakadhatnak.

Ennek során az összes biztonsági előírást, valamint
figyelmeztető utasítást vegye figyelembe. Amennyiben
nem követi az utasításokat, az személyi sérülésekhez
és/vagy a termék károsodásához vezethet.

A készülék használata során ezenkívül a mindenkori
alkalmazáshoz szükséges törvényi és biztonsági
előírásokat is vegye figyelembe.

A jelen készülék minden olyan nem engedélyezett
módosítása vagy használata, amely túllépi a megadott
mechanikai, elektromos és egyéb üzemeltetési határokat,
személyi sérülésekhez és/vagy a termék károsodásához
vezethet.
Minden ilyen nem engedélyezett módosítás a termékre
vonatkozó jótállás értelmében „visszaélésnek” és/vagy
„gondatlanságnak” minősül, és így kizárja az esetlegesen
ebből eredő károk fedezetére vonatkozó garanciát.
A készülék üzemeltetését és karbantartását kizárólag
szakemberek végezhetik.
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UMG 96RM-E

c
m
m

Ha a készüléket nem az üzemeltetési
útmutató alapján üzemelteti, akkor a
továbbiakban nem biztosított a védelem,
és a készülék veszélyek forrása lehet.
Az egyvezetékes vezetőket érvéghüvelyekkel
kell ellátni.
Csak azonos pólusszámmal és kialakítással
rendelkező
csavaros
dugaszolható
sorkapcsokat kössön össze egymással.

m

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!
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UMG 96RM-E
A jelen üzemeltetési útmutatóról

A szállítmány ellenőrzése

Ez az üzemeltetési útmutató a termék részét képezi.
• A készülék használata előtt olvassa el az üzemeltetési
útmutatót.
• A termék teljes élettartama alatt őrizze meg az
üzemeltetési útmutatót, és tartsa készenlétben, hogy
bármikor referenciaként használhassa.
• Az üzemeltetési útmutatót mindig adja tovább a termék
következő tulajdonosának vagy használójának.

A készülék kifogástalan és biztonságos üzemeltetésének
előfeltétele a szakszerű szállítás, tárolás, felállítás és
szerelés, valamint a gondos kezelés és karbantartás.
Ha feltételezhető, hogy a továbbiakban nem lehetséges
a veszélyek nélküli üzemeltetés, akkor haladéktalanul
helyezze üzemen kívül a készüléket, és biztosítsa
akaratlan üzembe helyezés ellen.
A ki- és becsomagolást a szokásos gondossággal,
erőltetés nélkül, kizárólag megfelelő szerszám
használatával végezze. Szemrevételezéssel ellenőrizze,
hogy a készülékek kifogástalan mechanikai állapotban
vannak-e.
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.
• Mielőtt megkezdené a készülék telepítését, ellenőrizze,
hogy hiánytalan-e a szállítmány.
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UMG 96RM-E
Szállítható tartozékok
Darabszám
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cikksz.
52.22.251
10.01.855
10.01.849
10.01.871
10.01.875
10.01.865
10.01.857
10.01.859
08.01.505
52.00.008
21.01.058
29.01.065
15.06.015
15.06.025

Megnevezés
Rögzítő pántok
Csavaros sorkapocs, dugaszolható, 2 pólusú (segédenergia)
Csavaros sorkapocs, dugaszolható, 4 pólusú (feszültségmérés)
Csavaros sorkapocs, dugaszolható, 6 pólusú (I1–I3 árammérés)
Csavaros sorkapocs, dugaszolható, 2 pólusú (I4 árammérés)
Csavaros sorkapocs, dugaszolható, 10 pólusú (digitális/analóg be/kimenetek)
Csavaros sorkapocs, dugaszolható, 2 pólusú (RS485)
Csavaros sorkapocs, dugaszolható, 3 pólusú (digitális-/impulzuskimenet)
Patch kábel, 2 m, sodrott, szürke (UMG 96RM és PC/switch összekapcsolása)
RS485 lezáró ellenállás, 120 ohm
CR2032 típusú lítiumelem, 3 V (UL 1642 szerinti engedély)
Szilikontömítés, 96 x 96
RS485 <-> RS232 interfészátalakító
RS485 <-> USB interfészátalakító

9

UMG 96RM-E
A termék leírása
Rendeltetésszerű használat
Az UMG 96RM-E elektromos értékek, például feszültség,
áramerősség, teljesítmény, energia, felharmonikusok stb.
épületszerelésnél, elosztóknál, teljesítménykapcsolóknál
és elosztósíneknél történő mérésére és számítására
szolgál.
Az UMG 96RM-E helyhez kötött, időjárástól védett
kapcsolótáblákra szerelhető fel. A vezetőképes
kapcsolótáblákat földelni kell.
A mérőfeszültségek és mérőáramok ugyanabból a
hálózatból származzanak.
A mérési eredmények kijelezhetők, és az RS485interfészen keresztül kiolvashatók és feldolgozhatók.
A feszültségmérő kimeneteket olyan kisfeszültségű
hálózatokban végzett méréshez tervezték, amelyekben
a vezető és a föld között legfeljebb 300 V-os névleges
feszültségek, illetve a III. túlfeszültség-kategóriába
tartozó lökőfeszültségek jelentkezhetnek.
Az UMG 96RM-E készülék I1–I4 árammérő
bemeneteinek csatlakoztatása külső ../1 A-es vagy
../5 A-es áramátalakítóval történik.
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Egy elektromos berendezés különbözeti áramainak
folyamatos, az I5 és I6 bemeneteknél történő felügyelete
(Residual Current Monitor, RCM) révén figyelmeztető
impulzusok aktiválhatók az aktiválási érték túllépésekor.
Ezáltal riasztható a berendezés üzemeltetője, mielőtt
egy védőberendezés jelezne. Az UMG 96RM-E készülék
nem szolgál áramütések elleni védőberendezésként!
Különbözeti áram mérésére az I5 és I6 árammérő
bemeneteknél, egy külső különbözeti áramváltóval,
30 mA névleges áramerősséggel kerül sor.
A közepes- és nagyfeszültségű hálózatokban végzett
mérések alapvetően áram- és feszültségátalakítókkal
történnek.

m

A különbözetiáram-mérés külső
áramátalakítók segítségével felügyeli a
különbözeti áramokat, és egy aktiválási
érték túllépése esetén figyelmeztető
impulzust vált ki. Így a készülék nem
minősül önálló védőberendezésnek!

UMG 96RM-E

A Janitza mérőkészülékekhez és -elemekhez kizárólag mérési célra használjon áramváltót („mérőtranszformátor“)!

Az UMG 96RM-E háztartási és ipari használatra
alkalmas.

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!

A készülék jellemző értékei
• Tápfeszültség:
230 V-os változat:		 90–277 V (50/60 Hz) vagy
				 90–250 V DC; 300 V CAT III
24 V-os változat: 		 24–90 V AC / DC; 150 V CAT III
• Frekvenciatartomány: 45–65 Hz

Továbbá ügyeljen arra, hogy a Janitza mérőkészülékeket
és -elemeket alapvetően ne használja kritikus kapcsolási,
vezérlési vagy védelmi (védőrelé) alkalmazásokhoz! Ehhez
vegye figyelembe a biztonsági és figyelmeztető utasításokat
az „Installáció” és „Termékbiztonság” fejezetben!

A készülék funkciói
• 3 feszültségmérés, 300 V
• 4 áramerősség-mérés
(../5 A vagy ../1 A áramátalakítóval)
• 2 különbözetiáram-mérés
(../30 mA-es különbözeti áramváltóval) vagy tetszés
szerint 2 hőmérsékletmérés
• RS485-interfész, Ethernet
• 2 digitális kimenet és további 3 digitális be-/kimenet
• Óra és memória funkció
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UMG 96RM-E
Az UMG 96RM-E funkciói
Általános tudnivalók
• Elülső táblába szerelhető készülék, mérete
96 x 96 mm.
• Csavaros dugaszolható sorkapcsokkal történő
csatlakoztatás
• LC-kijelző háttérvilágítással
• 2 gomb a kezeléshez
• 3 feszültség- és 4 áramerősség-mérő bemenet
• Tetszés szerint 2 különbözetiáram- vagy
hőmérsékletmérő bemenet
• 2 digitális kimenet és 3 digitális be-/kimenet
• RS485-interfész
(Modbus RTU, szolga, max. 115 kbps)
• Ethernet (webszerver)
• 256 MB flash memória
(200 MB áll rendelkezésre a feljegyzésekhez)
• Óra és elem (elemellenőrzés funkcióval)
• Üzemi hőmérséklet: -10 °C – +55 °C
Mérési bizonytalanság
• Hatásos energia, 0,5. osztályú mérési bizonytalanság ../5 A átalakítóhoz
• Hatásos energia, 1. osztályú mérési bizonytalanság
../1 A átalakítóhoz
• Meddő energia, 2. osztály
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Mérés
• IT-, TN- és TT-hálózatokban végzett mérés
• Max. L-L 480 V és L-N 277 V névleges feszültségű
hálózatokban végzett mérés
• Áramerősség mérési tartománya: 0–5 Aeff
• Valódi effektív érték mérése (TRMS)
• Folyamatos mintavételezés a feszültség- és
árammérő bemeneteknél
• Különbözeti áramok folyamatos felügyelete
kimaradásfelügyelettel
• Hőmérsékletmérés
• Alapharmonikus frekvenciatartománya
45–65 Hz
• 1–40. felharmonikusok mérése ULN és I számára
• Uln, I, P (fogy./betáp.), Q (ind./kap.)
• 1000-nél jóval több mérési érték rögzítése
• Az U és I 1–40. felharmonikusának Fourier-analízise
• 7 energiamérő a következőkhöz:
	Hatásos energia (fogyasztás), hatásos energia
(betáplálás),
Hatásos energia (visszaforgásgátló nélkül),
Meddő energia (ind.), meddő energia (kap.),
Meddő energia (visszaforgásgátló nélkül),
látszólagos energia,
Egy-egy az L1, L2, L3 és az összeg számára

UMG 96RM-E
Mérési eljárás

GridVis hálózatelemző szoftver

Az UMG 96RM-E szünetmentesen végzi a mérést,
és 10/12 periódusos időközzel számítja ki az összes
effektív értéket. A készülék méri a valódi effektív értéket
(TRMS), amely a mérési bemenetekre csatlakoztatott
feszültségekhez és áramerősségekhez tartozik.

Az UMG 96RM-E a GridVis hálózatelemző szoftverrel
(letölthető a www.janitza.de oldalról) programozható
és olvasható ki. Ehhez egy soros porton (RS485) vagy
Etherneten keresztül egy számítógépet kell csatlakoztatni
az UMG 96RM-E készülékre.

Kezelési koncepció

A GridVis funkciói

Az UMG 96RM-E programozása és a mért értékek
lekérése többféle módon történhet.

• Az UMG 96RM-E programozása
• A mért értékek grafikus ábrázolása

•
•
•
•

Közvetlenül a készüléken található 2 gombbal.
A GridVis programozó szoftverrel.
A készülék honlapján.
A Modbus-protokollon keresztül.
Az adatokat a Modbus-címlista segítségével
módosíthatja és hívhatja le. Ez a lista a készülék
honlapján kérhető le.

A jelen üzemeltetési útmutatóban csak az UMG 96RM-E
készülék 2 gombbal történő kezelését ismertetjük.
A GridVis programozó szoftver saját „online súgóval”
rendelkezik.
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UMG 96RM-E
Csatlakoztatási változatok
Egy UMG 96RM-E csatlakoztatása egy számítógépre
interfészátalakítóval:

UMG 96RM-E

Egy UMG 96RM-E közvetlen csatlakoztatása egy számítógépre Ethernettel.

(sodrott patch kábel)

UMG 96RM-E

UMG 96RM-E

(sodrott patch kábel)

Egy UMG 96RM csatlakoztatása átjáróként szolgáló
UMG 96RM-E használatával.
UMG 96RM-E

UMG 96RM

UMG 96RM
(sodrott patch kábel)

(sodrott patch kábel)
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Egy UMG 96RM-E csatlakoztatása egy számítógépre
Ethernettel.

UMG 96RM-E

Switch

UMG 96RM-E
Szerelés
Beszerelési hely
Az UMG 96RM-E helyhez kötött, időjárástól védett
kapcsolótáblákra szerelhető fel. A vezetőképes
kapcsolótáblákat földelni kell.
Beszerelési helyzet
A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében az
UMG 96RM-E készüléket függőlegesen kell beszerelni.
A távolság fent és lent legalább 50 mm, oldalt legalább
20 mm legyen.
Elülső tábla kivágása
Kitörés mérete:
92+0,8 x 92+0,8 mm.

Ábra: Az UMG 96RM-E
beszerelési helyzete
(hátulnézet)

m

Ha nem tartja be a minimális távolságokat,
akkor magas környezeti hőmérsékletek
esetén az UMG 96RM-E tönkremehet!
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UMG 96RM-E
Rögzítés
Az UMG 96RM-E az oldalt található rögzítő pántokkal
rögzíthető a kapcsolótáblára. A készülék behelyezése
előtt ezeket pl. egy csavarhúzó segítségével, vízszintes
emeléssel távolítsa el.

Ábra: Az UMG 96RME oldalnézete rögzítő
pánttal.
A pántok leoldása
egy csavarhúzó
segítségével, vízszintes
emeléssel történhet.

A rögzítéshez ezután tolja be és pattintsa be a pántokat,
majd csavarja be a csavarokat.
• Csavarja be a szorítócsavarokat, amíg éppen a
szerelőlaphoz nem érnek.
• További
két-két
fordulattal
húzza
meg
a
szorítócsavarokat (ha túl szorosan húzza meg a
csavarokat, tönkremehetnek a rögzítő pántok).

Szerelőlap

Szorítócsavar

Rögzítő pánt

Csavarhúzó

Ha a szorítócsavarok
a szerelőlaphoz érnek:
további max. két
fordulat a készülék
rögzítéséhez
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UMG 96RM-E
Telepítés
Tápfeszültség
Az UMG 96RM-E üzemeltetéséhez tápfeszültségre van
szükség. A tápfeszültség csatlakoztatása a készülék
hátoldalán, dugaszolható kapcsokkal történik.
A tápfeszültség készülékre kötése előtt győződjön
meg arról, hogy a feszültség és a frekvencia egyezik a
típustáblán szereplő adatokkal!

m

• A
tápfeszültséget
a
műszaki
adatoknak
megfelelő
túláram
elleni
védőberendezésen
keresztül
csatlakoztassa.
• Az épületszerelés során egy leválasztó
kapcsolót vagy egy teljesítménykapcsolót
kell betervezni a tápfeszültséghez.
• A leválasztó kapcsolót a készülék
közelében helyezze el, és legyen a
használó számára könnyen elérhető
helyen.
• Jelölje meg a kapcsolót ezen készülék
leválasztó szerkezeteként.
• A megengedett feszültségtartományon
kívüli feszültségek tönkretehetik a
készüléket.

L
N
Biztosíték
Leválasztó szerkezet

Ábra: Tápfeszültség csatlakoztatási példája UMG 96RM
készüléknél
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UMG 96RM-E
Feszültségmérés
Az UMG 96RM-E készülék TN-, TT-, és IT-hálózatokban
végzett feszültségméréshez használható.
Az UMG 96RM-E által végzett feszültségmérést a
300 V, CAT III túlfeszültség-kategóriához (névleges
lökőfeszültség: 4 kV) tervezték.
L1

277 V/480 V, 50/60 Hz

L1

L2
L3
N

N

Az N nélküli rendszerekben azok az értékek, amelyek
esetében N-re van szükség, egy kiszámított N értékre
hivatkoznak.

L1
240 V
50/60
Hz

480 V, 50/60 Hz

L2
L3

PE
Impedancia
V1

V2

V3

VN

V2

V1

V3

VN

Feszültségmérés
UMG 96RM

Segédenergia

Ábra: Elméleti kapcsolási rajz – mérés háromfázisú,
4 vezetékes rendszerekben.
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4M

4M

A rendszer
földelése

4M

DC

AC/DC
4M

4M

4M

4M

4M

AC/DC

DC

Feszültségmérés
UMG 96RM

Segédenergia

Ábra: Elméleti kapcsolási rajz – mérés háromfázisú,
3 vezetékes rendszerekben.

UMG 96RM-E
Névleges hálózati feszültség
Azon hálózatok és névleges hálózati feszültségeik listái,
amelyekben az UMG 96RM-E használható.
Háromfázisú, 4
nullvezetővel.

vezetékes

rendszerek

földelt

Háromfázisú, 3 vezetékes rendszerek, földelés
nélkül.

UL-N / UL-L

UL-L

66 V / 115 V
120 V / 208 V
127 V / 220 V
220 V / 380 V
230 V / 400 V
240 V / 415 V
260 V / 440 V
277 V / 480 V

66 V
120 V
127 V
220 V
230 V
240 V
260 V
277 V
347 V
380 V
400 V
415 V
440 V
480 V

A hálózat maximális névleges
feszültsége

Ábra: Az EN 60664-1:2003 szerint árammérő
bemenetekhez alkalmas névleges hálózati
feszültségek táblázata.

A hálózat maximális névleges
feszültsége

Ábra: Az EN 60664-1:2003 szerint árammérő
bemenetekhez alkalmas névleges hálózati
feszültségek táblázata.
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UMG 96RM-E
Feszültségmérő bemenetek
Az UMG 96RM-E készülék 3 darab feszültségmérő
bemenettel (V1, V2, V3) rendelkezik.

L1
L2

Túlfeszültség
A feszültségmérő kimeneteket olyan hálózatokban
végzett méréshez tervezték, amelyekben 300 V, CAT III
túlfeszültség-kategóriába
tartozó
túlfeszültségek
(névleges lökőfeszültség: 4 kV) jelentkezhetnek.
Frekvencia
A méréshez és a mért értékek kiszámításához az
UMG 96RM-E készüléknek hálózati frekvenciára van
szüksége.
Az UMG 96RM-E a 45 és 65 Hz közötti frekvenciatartományban végzett méréshez alkalmas.

L3
N

Biztosíték
Leválasztó szerkezet

Ábra: Feszültségmérés csatlakoztatási példája
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UMG 96RM-E
A feszültségmérés csatlakoztatásakor az alábbiakra
ügyeljen:
Leválasztó szerkezet
• Az UMG 96RM-E áram- és feszültségmentes állapotba
kapcsolásához megfelelő leválasztó szerkezetre van
szükség.
• A leválasztó szerkezetet az UMG 96RM-E
közelében helyezze el, legyen a használó számára
felismerhetően jelölve és elérhető helyen.
• A leválasztó szerkezetnek UL/IEC engedéllyel kell
rendelkeznie.
Túláram elleni védőberendezés
• Vezetékvédőként egy túláram elleni védőberendezést
kell használni.
• Vezetékvédőként a műszaki adatok előírásainak
megfelelő túláram elleni védőberendezés használatát
javasoljuk.
• A túláram elleni védőberendezést az alkalmazott
vezeték-keresztmetszethez kell igazítani.
• A túláram elleni védőberendezésnek UL/IEC
engedéllyel kell rendelkeznie.
• Leválasztó szerkezetként és vezetékvédőként egy
kismegszakító is használható. A kismegszakítónak
UL/IEC engedéllyel kell rendelkeznie.
• A mérőfeszültségek és mérőáramok ugyanabból a
hálózatból származzanak.

c

Figyelem!
A megengedett névleges hálózati
feszültséget túllépő feszültségeket
feszültségátalakítóval kell
csatlakoztatni.

c

Figyelem!
Az UMG 96RM-E egyenfeszültségek
mérésére nem alkalmas.

c

Figyelem!
Az UMG 96RM-E feszültségmérő
bemeneteit veszélyes megérinteni!
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UMG 96RM-E
Csatlakoztatási vázlatok, feszültségmérés
• 3p 4w (509 cím = 0), gyári előzetes beállítás

• 3p 4wu (509 cím = 1)

L1

L1

L2

L2

L3
N

L3
N

V1

V2

V3

VN

Ábra: Rendszer három külső vezetővel és
nullvezetővel.

• 3p 4u (509 cím = 2)

V1

L1
L2

L3

L3

V3

VN

Ábra: Rendszer három külső vezetővel,
nullvezető nélkül. Azok a mért értékek,
amelyeknél N szükséges, egy kiszámított N-re
hivatkoznak.
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VN

• 3p 2u (509 cím = 5)

L2

V2

V3

Ábra: Rendszer három külső vezetővel és
nullvezetővel. Mérés a feszültségátalakító
használatával.

L1

V1

V2

V1

V2

V3

VN

Ábra: Rendszer három külső vezetővel,
nullvezető nélkül. Mérés a feszültségátalakító
használatával. Azok a mért értékek, amelyeknél
N szükséges, egy kiszámított N-re hivatkoznak.

UMG 96RM-E
• 1p 2w1 (509 cím = 4)

• 2p 4w (509 cím = 3)
L1

L1

L2
L3
N

N

V1

V2

V3

V1

VN

Ábra: A V2 és V3 feszültségmérő bemenetekből
levezetett mért értékeknél nulla értéket
feltételezünk, és nem kerül sor számításra.

• 1p 2w (509 cím = 6)

V2

V3

VN

Ábra:
Rendszer
a
fázisok
egyenletes
terhelésével. A V2 feszültségmérő bemenet
mért értékei kiszámításra kerülnek.

• 3p 1w (509 cím = 7)

L1

L1
L2
L3

L2

L1
L2
L3

V1

V2

V3

VN

Ábra:
TN-C-rendszer
egyfázisú,
háromvezetékes
csatlakozással.
A
V3
feszültségmérő bemenetből levezetett mért
értékeknél nulla értéket feltételezünk, és nem
kerül sor számításra.

L1
L2
L3
N
V1

V2

V3

VN

Ábra: 3 rendszer a fázisok egyenletes
terhelésével. A mindenkori rendszerek nem
csatlakoztatott L2/L3, ill. L1/L3, ill. L1/L2 mért
értékei kiszámításra kerülnek.
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UMG 96RM-E
Az I1–I4 áramerősség-mérése
Az UMG 96RM-E készülék az I1–I4 sorkapcsokon
keresztül ../1 A és ../5 A szekunder áramerősségű
áramátalakítókhoz csatlakoztatható. A gyárilag beállított
áramátalakítási arány 5/5 A, és adott esetben az
alkalmazott áramátalakítóhoz kell igazítani.
Áramátalakító nélkül végzett közvetlen mérés nem
lehetséges az UMG 96RM-E készülékkel.
Csak
váltakozó
áramok
mérése
végezhető,
egyenáramoké nem.
Az I4 árammérő bemenetnél a feszültségnél hiányzó
szorzó miatt csak látszólagos áramerősség mérésére
kerülhet sor. Ezért az I4 bemenet segítségével nem
végezhetők feszültségmérések.

Terhelés

L1
L2
L3

c

Figyelem!
A mérővezetékek legalább 80 °C-os üzemi
hőmérséklethez legyenek alkalmasak.

c

Figyelem!
Az árammérő bemeneteket veszélyes
megérinteni.
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N

Ábra: Áramerősség mérése (I1–I3) áramátalakítóval
(csatlakoztatási példa)

m

A felhelyezett csavaros sorkapcsot
megfelelően rögzítse a készüléken
található két csavar segítségével!

m

Figyelem!
Az UMG 96RM-E egyenfeszültségek
mérésére nem alkalmas.

C

Az I4 mérési bemenethez nem kell
csatlakoztatási vázlatot konfigurálni.

N

L3

L1

Áramátalakítók földelése!
Ha a szekunder tekercselés földeléséhez
rendelkezésre áll egy csatlakozó, akkor ezt
kösse össze a földdel.

Terhelés

c

L2

UMG 96RM-E

Ábra: Áramerősség mérése (I4)
áramátalakítóval (csatlakoztatási példa)
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UMG 96RM-E
Áram iránya
Az áram iránya a készüléken vagy a rendelkezésre álló
soros portokon keresztül minden egyes fázishoz külön
korrigálható.
Helytelen csatlakoztatás esetén nincs szükség az
áramátalakítók utólagos átcsatlakoztatására.
A különbözeti áram mérésénél (RCM) a hálózat, illetve a
terhelés oldalán nem teszünk irányfüggő különbséget a
különbözeti áramok között (nem irányszelektív mérés).

c
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Áramátalakító-csatlakozók!
Az áramátalakító szekunder csatlakozóit
rövidre kell zárni az áramátalakítón, mielőtt
az UMG 96RM-E készülékhez menő
áramvezetékeket megszakítaná!
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.

c
c
c

Figyelem!
Különbözeti áram mérésére az I5 és I6
kapcsokkal kerül sor (vö. 30. oldal). A hálózat,
illetve a terhelés oldalán nem teszünk
irányfüggő különbséget a különbözeti
áramok között (nem irányszelektív mérés).

Áramátalakítók földelése!
Ha a szekunder tekercselés földeléséhez
rendelkezésre áll egy csatlakozó, akkor ezt
kösse össze a földdel.

Nyitott áramkörű áramátalakítók!
Azoknál az áramátalakítóknál, amelyek
a szekunder oldalon nyitott áramkörrel
üzemelnek, magas, érintés esetén veszélyes
feszültségcsúcsok jelentkezhetnek!
A „nyitott áramkörnél biztonságos áramátalakítók”
esetében a tekercselés szigetelését úgy
méretezze, hogy az áramátalakítókat nyitott
áramkörben lehessen üzemeltetni. De ezeket
az áramátalakítókat is veszélyes megérinteni,
amikor nyitott áramkörben üzemelnek.

UMG 96RM-E

c

Figyelem!
Az UMG 96RM csak áramátalakítóval
végzett áramerősség-méréshez
használható.

c

Ha nem tartja be a mérőtranszformátorok
Janitza mérőkészülékekhez vagy ezek
elemeihez való csatlakoztatásának
feltételeit, az akár halállal végződő
sérülésekhez, illetve anyagi károkhoz
vezethet!
· A Janitza mérőkészülékeket és -elemeket
ne használja kritikus kapcsolási, vezérlési
vagy védelmi (védőrelé) alkalmazásokhoz!
Mérési értékeket vagy mérőkészülék
kimeneteket nem megengedett kritikus
alkalmazásokhoz használni!
· A Janitza mérőkészülékekhez és azok
elemeihez kizárólag olyan „mérési célú
mérőtranszformátort“ használjon, amely
a berendezés energiafelügyeletéhez
megfelel. Ne használjon „Védelmi célú
mérőtranszformátort“!
· Vegye figyelembe a „Mérési célú
mérőtranszformátorok“ használati
információinál megadott utasításokat,
rendelkezéseket és határértékeket, a
Janitza készülék, a Janitza elemek és a
berendezés ellenőrzésekor és üzembe
helyezésekor is.
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UMG 96RM-E
Csatlakoztatási vázlatok, áramerősség-mérés (I1–I3)
• 3p 4w (510 cím = 0), gyári előzetes beállítás

• 3p 2i (510 cím = 1)

L1

L1

L2

L2

L3
N

L3
N

I1

I2

I3

Ábra: Háromfázisú hálózatban,
terheléssel végzett mérés.

I1

egyenetlen

• 3p 2i0 (510 cím = 2)

• 3p 3w3 (510 cím = 3)
L1

L2

L2

L3

L3

I2

I3

Ábra: Az I2 árammérő bemenet mért értékei
kiszámításra kerülnek.
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I3

Ábra:
Rendszer
a
fázisok
egyenletes
terhelésével. Az I2 árammérő bemenet mért
értékei mérésre kerülnek.

L1

I1

I2

I1

I2

I3

Ábra: Háromfázisú hálózatban,
terheléssel végzett mérés.

egyenetlen

UMG 96RM-E

• 3p 3w (510 cím = 4)

• 2p 4w (510 cím = 5)

L1

L1

L2

L2

L3
N

L3
N

I1

I2

I3

Ábra:
Rendszer
a
fázisok
egyenletes
terhelésével. Az I2 és I3 árammérő bemenetek
mért értékei kiszámításra kerülnek.

• 1p 2i (510 cím = 6)

I1

I2

I3

Ábra:
Rendszer
a
fázisok
egyenletes
terhelésével. Az I2 árammérő bemenet mért
értékei kiszámításra kerülnek.

• 1p 2w (510 cím = 7)

L1

L1

L2
N

I1

I2

I3

Ábra: Az I3 árammérő bemenetből levezetett
mért értékeknél nulla értéket feltételezünk, és
nem kerül sor számításra.

I1

I2

I3

Ábra: Az I2 és I3 árammérő bemenetekből
levezetett mért értékeknél nulla értéket
feltételezünk, és nem kerül sor számításra.
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UMG 96RM-E
Csatlakoztatási vázlatok, áramerősség-mérés (I1–I3)

Ampermérő

• 3p 1w (510 cím = 8)

Ha az áramerősséget nem csak az UMG 96RM
készülékkel, hanem mellette egy ampermérővel is
mérni szeretné, akkor az ampermérőt sorosan kell az
UMG 96RM-E készülékhez kapcsolni.

L1
L2
L3
L1
L2
L3

UMG

L1
L2
L3

S1

I

S2

A
I1

I2

I3

Ábra: 3 rendszer a fázisok egyenletes
terhelésével. A mindenkori rendszerek nem
csatlakoztatott I2/I3, ill. I1/I3, ill. I1/I2 mért
értékei kiszámításra kerülnek.

Betáplálás
Supply

(k)S1

S2(l)

(K)P1

P2(L)

Ábra: Áramerősség mérése plusz
ampermérővel (példa).
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Fogyasztó
Consumer

UMG 96RM-E
Áramerősség összesítő mérése
Ha az áramerősség mérése két áramátalakítóval történik,
akkor az UMG 96RM-E készülékbe az áramátalakítók
összesített áttételi arányát kell beprogramozni.

Ekkor az UMG 96RM-E készüléket a következőképpen
kell beállítani:
Primer áramerősség:
1000 A + 1000 A = 2000 A
Szekunder áramerősség:
5A

UMG
I
S 1 S2
1. betáplálás
Supply 1

1P1
(K)
(L)
1P2

1S1
(k)
(l)

P1

1S1 1S2

P2

2. betáplálás
Supply 2

2S1 2S2

1S2
A fogyasztó
Consumer A

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.

2S1
(k)
(l)

2P1

2S2

2P2

(K)
(L)

B fogyasztó
Consumer B

Ábra: Áramerősség mérése egy összesítő
áramátalakítóval (példa).
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UMG 96RM-E
Analóg bemenetek
Az UMG 96RM-E készülék 2 analóg bemenettel
rendelkezik, amelyek különbözeti áram méréséhez vagy
hőmérséklet méréséhez használhatók. Ilyenkor a 32–
34. kapcsokkal (1. bemenet), illetve a 35–37. kapcsokkal
(2. bemenet) történik a mérés.
Az analóg bemenetek az alábbi táblázat alapján, tetszés
szerint különbözeti áram vagy hőmérséklet méréséhez
használható:
Mérés

Kapcsok

Hőmérséklet

32/34 (1. bemenet) és
35/37 (2. bemenet)

Különbözeti áram

32/33/34 (1. bemenet) és
35/36/37 (2. bemenet)
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c

Figyelem!
Az analóg bemenetekre csatlakoztatott
üzemi eszközöknek megerősített vagy
dupla szigeteléssel kell rendelkezniük a
hálózati áramkörök felé!

Példa a hőmérséklet-érzékelőre:
A hőmérséklet-érzékelő nem szigetelt hálózati vezetékek
közelében, 300 V CAT III hálózatban végezze a mérést.
Megoldás:
A hőmérséklet-érzékelőnek 300 V, CAT III esetén
megerősített vagy dupla szigeteléssel kell rendelkeznie.
Ez a hőmérséklet-érzékelő esetében 3000 V AC
vizsgálati feszültségnek (1 perces időtartam) felel meg.
Példa a különbözeti áramváltóra:
A különbözeti áramváltó szigetelt hálózati vezetékeken,
300 V CAT III hálózatban végezze a mérést.
Megoldás:
A hálózati vezetékek és a különbözeti áramváltók
szigetelésének a 300 V, CAT III szerinti alapszigetelésnek
kell lenniük. Ez szigetelt hálózati vezetékek esetében
1500 V AC vizsgálati feszültségnek (1 perces időtartam),
különbözeti áramváltók esetében szintén 1500 V AC
vizsgálati feszültségnek (1 perces időtartam) felel meg.

UMG 96RM-E
Különbözeti áram mérése (RCM) az I5, I6 bemeneteknél
Az UMG 96RM-E különbözeti áram felügyelő
készülékeként (RCM) váltakozó áramok, pulzáló
egyenáramok
és
egyenáramok
felügyeletéhez
használható.

Csatlakoztatási példa A típusú különbözeti áramok
méréséhez:

Az UMG 96RM-E olyan különbözeti áramok mérésére
képes, amelyek az IEC/TR 60755 (2008-01) szerint
A típusúak és
B típusúak.
*1

A megfelelő, 30 mA-es névleges áramerősségű külső
különbözeti áramváltók csatlakoztatására az I5 (33/34.
sorkapocs) és I6 különbözetiáramváltó-bemeneteknél
(36/37. sorkapocs) kerül sor.
A különbözeti áramváltó aránya
A GridVis szoftverben külön programozhatja
be az áttételi arányokat a különbözeti
áramváltó egyes bemeneteihez.

Terhelés

C

*1

PE N L1 L2 L3
*1

Megjegyzés: A 32–33., illetve 35–36. sorkapcsok áthidalása csak a 104es hardverkiadástól kezdve szükséges!
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UMG 96RM-E
Csatlakoztatási példa B és A típusú különbözeti áramok
méréséhez:

230 V
AC
24 V
DC

pl. CT-AC/DC különbözeti
áramváltó, B+ típus

4–20 mA DC

*1
pl. CT-AC-RCM különbözeti
áramváltó

0–30 mA AC

m
Csatlakoztatási példa B és A típusú különbözeti áramok méréséhez. (A hálózati
résznél U = 24 V DC, maradék hullámosság: <5%, teljesítmény: 24 W)
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A különbözeti áram mérési bemeneteit
galvanikusan le kell választani egymásról!
*1

Megjegyzés: A 35–36. sorkapocs áthidalása csak a 104-es
hardverkiadástól kezdve szükséges!

UMG 96RM-E
Csatlakoztatási példa B típusú különbözeti áramok
méréséhez:

230 V
AC
24 V
DC

pl. CT-AC/DC különbözeti
áramváltó, B+ típus

4–20 mA DC

230 V
AC
24 V
DC

pl. CT-AC/DC különbözeti
áramváltó, B+ típus

4–20 mA DC

Csatlakoztatási példa B és A típusú különbözeti áramok méréséhez. A CT-AC/DC
sorozat, B+ típus összes RCM különbözeti áramváltójának saját hálózati részre
van szüksége (U = 24 V DC, maradék hullámosság: <5%, teljesítmény: 24 W).
A hálózati részek szekunder oldalait (24 V DC) galvanikusan le kell
választani egymásról!

m

A különbözeti áram mérési bemeneteit
galvanikusan le kell választani egymásról!
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UMG 96RM-E
Különbözeti áram felügyeletének csatlakoztatási példája

Különbözeti áramváltó

L1
L2
L3
PEN

N
PE

Ábra: Példa az
UMG96RM-E
készülék I5/I6 mérési
bemenetekkel végzett
különbözetiáramfelügyeletére.

C
36

Különbözeti
áramváltó

L1 L2 L3 N

I1

I2

I3

UMG 96RM-E (RCM)

Az I5 és I6 mérési bemenethez nem kell
csatlakoztatási vázlatot konfigurálni!

I4

I5

I6

M
3~

UMG 96RM-E
Hőmérsékletmérő bemenet
Az UMG 96RM-E két hőmérsékletmérő bemenettel
rendelkezik.
A
hőmérsékletmérés
ilyenkor
a 32/34. kapcsokkal (1. bemenet), illetve a
35/37. kapcsokkal (2. bemenet) történik.
A teljes terhelés (érzékelő + vezeték) nem lehet 4 kohm
felett.

PT100

PT100

m

A hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatásához
árnyékolt vezetéket használjon.

Ábra: PT100 használatával végzett
hőmérsékletmérés csatlakoztatási
példája
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UMG 96RM-E
RS485-interfész

Lezáró ellenállások

Az RS485-interfész az UMG 96RM-E esetében
2 pólusú dugós érintkezőként került kialakításra, és
a Modbus-RTU-protokollon keresztül kommunikál
(lásd
még:
Paraméterek
programozása).

Egy szegmens elején és végén a kábel ellenállásokkal
(120 ohm, 1/4 W) kerül lezárásra.
Az UMG 96RM-E nem tartalmaz lezáró ellenállásokat.

Helyes

RS485-interfész,
2 pólusú dugós érintkező
RS485-busz

A
B

RS485-interfész,
2 pólusú dugós érintkező
lezáró ellenállással
(cikksz.: 52.00.008)
120 Ω
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RS485-busz

A
B

Helytelen

Sorkapocsléc a kapcsolószekrényben.
Készülék RS485-interfésszel
(lezáró ellenállás nélkül).
Készülék RS485-interfésszel
(lezáró ellenállással a készüléknél).

UMG 96RM-E
Árnyékolás

Kábeltípus

Az RS485-interfészen keresztüli csatlakozásokhoz egy
sodrott és árnyékolt kábel használható.

Az alkalmazott kábelek legalább 80 °C-os környezeti
hőmérséklethez legyenek alkalmasak.

• A szekrénybe való belépésnél földelje a szekrénybe
vezető összes kábel árnyékolásait.
• Nagy felületen, jó vezetőképességgel és alacsony
külső feszültségű földeléssel csatlakoztassa az
árnyékolást.
• A kábel mozgásai által okozott sérülések elkerülése
érdekében a földelőbilincs felett mechanikusan fogja
le a kábelt.
• A
kábelnek
a
kapcsolószekrénybe
történő
bevezetéséhez
megfelelő
kábelbevezetéseket,
például PG csavarkötéseket használjon.

Ajánlott kábeltípus:
Unitronic Li2YCY(TP) 2x2x0,22 (Lapp Kabel)

Maximális kábelhossz
1200 m, ha a baudráta 38,4 kbps.
Kábel
Húzásmentesítés
A kábel árnyékoló fonata
Földelő bilincs

C

A buszhuzalozáshoz a CAT-kábelek
nem alkalmasak. Ehhez az ajánlott
kábeltípusokat használja.

Alacsony külső feszültségű
földelés

Ábra: Árnyékolás kialakítása a szekrény bemeneténél.
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UMG 96RM-E
Buszstruktúra
• Az összes készülék egy buszstruktúrába (sorba)
lesz kötve, és minden egyes készülék saját címmel
rendelkezik a buszon belül (lásd még: Paraméterek
programozása).
• Egy szegmensben legfeljebb 32 résztvevő kapcsolható
össze.
• 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 az egyes szegmensek
összekapcsolásához.

• A
bekapcsolt
buszlezárással
rendelkező
készülékeknek tápellátás alatt kell lenniük.
• Javasoljuk, hogy egy szegmens végén helyezze el a
mestert.
• Ha kicseréli a bekapcsolt buszlezárással rendelkező
mestert, azzal üzemen kívül helyezi a buszt.
• Ha kicseréli a bekapcsolt buszlezárással rendelkező
szolgát, vagy nincs feszültség a szolgánál, azzal a
busz instabillá válhat.
• A buszlezárás által nem érintett készülékek anélkül
cserélhetők, hogy a busz instabillá válna.
• Megszakítás nélküli árnyékolást telepítsen, és nagy
felületen, jó vezetőképességgel, alacsony külső
feszültségű földeléshez csatlakoztassa.

Mester

T

T
Szolga

Szolga

Szolga

Repeater

Betáplálás szükséges / power supply necessary

T

Buszlezárás bekapcsolva / bus terminator on

T

T
Szolga
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Szolga

Szolga

Szolga

Ábra: Buszstruktúra ábrázolása

UMG 96RM-E
Ethernet-interfész
Az Ethernet-hálózati beállításait a hálózati rendszergazda
határozza meg, és ő végzi el a megfelelő beállításokat az
UMG 96RM-E készüléken.
Ha nem ismertek a hálózati beállítások, az UMG 96RME készüléket nem szabad patch kábellel a hálózatba
integrálni.
Ethernetkapcsolat

C
m

PC / switch

Megjegyzés!
Az Ethernet-interfészt 0,1 MΩ ellenállással
csatlakoztassa a GND (Föld) pontra.
Figyelem!
Az UMG 96RM-E gyárilag az IP-cím
dinamikus kiosztására (DHCP-mód) van
beállítva.
A beállítások módosítására a „TCP/IPkonfiguráció” részben leírt módon vagy pl.
megfelelő Ethernet-kapcsolatot használva, a
GridVis szoftverrel módosítható.

m

Figyelem!
A programok, IT-hálózatok és protokollok
biztonsági rései által okozott anyagi károk.
A biztonsági rések adatokkal való
visszaéléshez,
üzemzavarokhoz
vagy
akár az IT-infrastruktúra leállásához is
vezethetnek.
Az
IT-rendszer,
a
hálózat,
az
adatkommunikáció és a mérőkészülékek
védelme érdekében:
· Tájékoztassa a hálózati rendszergazdát
és/vagy az IT-felelőst.
· A mérőkészülék firmware-ét mindig
frissítse a legújabb verzióra, és külső
tűzfallal védje a mérőkészülékkel folytatott
kommunikációt. A nem használt portokat
zárja le.
· Tegyen
védőintézkedéseket
az
interneten keresztül érkező vírusok és
kibertámadások elhárítása érdekében,
például tűzfalmegoldások, biztonsági
frissítések és vírusvédelmi programok
segítségével.
· Szüntesse meg a biztonsági hézagokat,
és frissítse vagy cserélje le az informatikai
hálózat meglévő védőberendezéseit.
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UMG 96RM-E
Digitális be-/kimenetek
Az UMG 96RM-E készülék 2 digitális kimenettel, valamint
tetszés szerint 3 digitális be- vagy kimenettel rendelkezik,
amelyek két csoportra oszlanak (lásd az ábrát). Itt az
érvényes, hogy a teljes 2. csoport (28–31. csoport) vagy
csak bementként, vagy csak kimenetként működik; a
csoporton belüli különböző hozzárendelésekre nincs
lehetőség!
Digitális kimenetek, 1. csoport
• Az állapotkijelzés a kijelzőn a K1, ill. K2 alatt történik
• A kijelző állapotkijelzése független az esetleges
aktivált invertálástól (nyitó / záró)
K1/K2 kijelz
állapotkijelzése

Forrás
Pl.
fogyasztócsoport
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Inverter

1. digitális
kimenet

Digitális kimenetek, 2. csoport
• A 2. csoport be-, illetve kimeneteinek állapotát a
hozzájuk tartozó LED-ek jelzik (vö. LED-es állapotjelző
sáv c. fejezet).

Forrás

Inverter

Pl.
fogyasztócsoport

C

3. digitális
kimenet

A 2. csoport digitális kimenetei nem
használhatók váltakozó árammal!

UMG 96RM-E
Digitális kimenetek
2. csoport

A kimeneteket optocsatolókkal galvanikusan le vannak
választva a kiértékelő elektronikáról. A digitális kimenetek
egy közös ellátással rendelkeznek.

~

• Az 1. csoport digitális kimenetei egyen- és váltakozó
áramú terhelések kapcsolására is képesek.
A 2. csoport digitális kimenetei nem képesek váltakozó
áramú terhelések kapcsolására.
• A digitális kimenetek nem zárlatbiztosak.
• A 30 méternél hosszabb csatlakoztatott vezetékeket
árnyékolva kell elhelyezni.
• Külső segédfeszültségre van szükség.
• A
digitális
kimenetek
impulzuskimenetekként
használhatók.
• A digitális kimenetek Modbus használatával
vezérelhetők.
• A digitális kimenetek képesek az összehasonlítók
eredményeinek kiadására.
~
1. csoport

Ábra: Digitális-/
impulzuskimenetek
csatlakoztatása
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UMG 96RM-E
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A mérőkészülék maradék feszültségének
kijelzését úgy kerülheti el, hogy készüléke
digitális kimeneteinek „13.” sorkapcsát
funkcionális földelésként (FE) csatlakoztatja
a rendszere PE-vezetékéhez. A funkcionális
földelés vezetékéhez „rózsaszín” színt
használjon (DIN EN 60445/VDE 0197).

Digital Ouput 2

14

+

15

28

DC
29

Digital Ouput 4

Digital Ouput 5

K1

Digital Ouput 3

DC
30

31

Ábra: Példa két relé digitális kimenetekre
történő csatlakoztatására

K2

Digitális kimenetek impulzuskimenetként
történő használata esetén a
segédfeszültség (DC) csak 5%-os max.
maradék hullámossággal rendelkezhet.

Digital Ouput 1

LED

A GridVis szoftverben áttekinthető
módon állíthatók be a digitális kimenetek
funkciói. A GridVis szoftver használatához
egy interfészen keresztül össze kell
kötni az UMG 96RM-E készüléket és a
számítógépet.

LED

C

24 V DC

13

LED

C

Külső
segédfeszültség

UMG 96RM-E

1. csoport:

C

DC csatlakoztatási példa

2. csoport:

m

Figyelem!
A digitális kimenetek nem zárlatbiztosak!

-

UMG 96RM-E
Digitális bemenetek
A 2. csoport bemenetekként történő hozzárendelése
esetén az UMG96 RM-E három digitális bemenettel
rendelkezik, amelyek mindegyikére egy jeladó
csatlakoztatható. Ha van jel, zölden világít a hozzá
tartozó jel.
Egy digitális bemenetnél akkor kerül sor bemenő
jel felismerésére, ha legalább 10 V, legfeljebb 28 V
feszültség áll fenn, és emellett az áramerősség minimum
1 mA, maximum 6 mA. A 30 méternél hosszabb
vezetékeket árnyékolva kell elhelyezni.
Ügyeljen a tápfeszültség pólusaira!
-

+

2. csoport

Külső
segédfeszültség

UMG 96RM-E
1–3. digitális bemenetek
2k21

2k21
2k21

2k21
2k21

2k21

Ábra: Digitális
bemenetek
csatlakoztatási
példája.

24 V DC

-

+

28

29

Digital
Input 1

30

Digital
Input 2

31

Digital
Input 3

S1

S2

S3

2k21

Ábra: Példa az S1 és S2 külső kapcsolókontaktusoknak az
1. és 2. digitális bemenetekre történő csatlakoztatására.
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UMG 96RM-E
S0 impulzusbemenet
Minden egyes digitális bemenetre csatlakoztathat egy, a
DIN EN62053-31 szabványnak megfelelő S0 impulzus
jeladót.
A 20 és 28 V DC közötti tartományban lévő kimeneti
feszültséggel rendelkező külső segédfeszültségre és
1,5 kohm ellenállásra lesz szüksége.

Külső
segédfeszültség

UMG 96RM-E
1–3. digitális bemenetek

24 V DC

28
1,5 k

2k21

2k21
2k21

2k21
2k21

2k21

29

Digital
Input 1

S0 impulzus
jeladó

30

Digital
Input 2

31

Digital
Input 3

2k21

Ábra: Példa egy S0 impulzus jeladónak az 1. digitális
bemenetre történő csatlakoztatására.
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+

UMG 96RM-E

A készülék hátoldalán található LED-es állapotjelző sáv a
be-, illetve kimenetek különböző állapotait mutatja.
Digitális bemenetek
A bemenethez rendelt mindenkori LED zölden világít, ha
ennél az interfésznél legalább 1 mA-es jel áramlik.
Digitális kimenetek
A kimenethez rendelt mindenkori LED pirosan világít, ha
a kimenetre aktívra van állítva – függetlenül attól, hogy
van-e további csatlakozás ennél az interfésznél.

1. digitális be-/kimenet
2. digitális be-/kimenet
3. digitális be-/kimenet

LED-es állapotjelző sáv

LED-es állapotjelző sáv

Ábra: A be-, illetve kimenetek
LED-es állapotjelző sávja
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UMG 96RM-E
Kezelés

Programozás mód

Az UMG 96RM-E kezelése az 1. és 2. gombbal történik,
a következő megkülönböztetésekkel:
• 1., ill. 2. gomb rövid megnyomása:
következő lépés (+1)
• 1., ill. 2. gomb hosszú megnyomása:
előző lépés (-1)
A mért értékek és a programozási adatok egy
folyadékkristályos kijelzőn jelennek meg.

Programozás módban az UMG 96RM-E üzemeltetéséhez
szükséges beállítások jeleníthetők meg és módosíthatók.
Ha kb. 1 másodpercig egyszerre tartja nyomva az 1. és
a 2. gombot, a jelszó megadását követően beléphet
a programozás módba. Ha nincs beprogramozva
felhasználói jelszó, akkor azonnal az első programozó
menübe jut. A programozás módot a kijelzőn a „PRG”
szöveg jelöli.

Különbséget teszünk kijelzés mód és programozás
mód között. Jelszó megadásával lehetőség van arra,
hogy megakadályozza a programozási adatok akaratlan
módosítását.

Most a 2. gombbal válthat át a következő programozó
menük között:

Kijelzés mód
Kijelzés módban az 1. és 2. gombbal lapozhat a
programozott mértérték-kijelzések között. A gyári
beállítás alapján az 1. profilban felsorolt összes
mértérték-kijelzés betölthető. Minden egyes mértértékkijelzéshez legfeljebb három mért érték kerül kijelzésre.
A mértérték-továbbkapcsolás lehetővé teszi, hogy a
kiválasztott mértérték-kijelzéseket egy beállítható váltási
időt követve, váltakozva jelenítse meg.
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- Áramátalakító,
- Feszültségátalakító,
- Paraméterlista,
- TCP/IP-készülékcím,
- Alhálózati maszk,
- Átjárócím,
- Dinamikus TCP/IP-címzés (be/ki).
Ha a programozás módban van, és kb. 60 másodpercig
egyetlen gombot sem nyom meg, vagy körülbelül
1 másodpercig egyszerre nyomja az 1. és a 2. gombot,
az UMG 96RM-E visszavált kijelzés módra.

UMG 96RM-E
Max. érték, nappali áram/fogyasztás
Min. érték, vezérelt áram/betáplálás
Átlagérték
Programozás
mód
Összesítő mérés
Külső vezetőkülső vezető
Jelszó
CT: áramátalakító
VT:	feszültségátalakító
K1: 1. kimenet
K2: 2. kimenet
2. gomb
Betáplálás

1. gomb
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UMG 96RM-E
Paraméterek és mért értékek

Példa a paraméterkijelzésre

Az UMG 96RM-E üzemeltetéséhez szükséges összes
paraméter, pl. az áramátalakító-adatok, valamint a
gyakran használt mért értékek válogatása is megtalálható
a táblázatban.
A legtöbb cím tartalma a soros porton keresztül és az
UMG 96RM‑E készüléken található gombokkal érthető
el.

Az UMG 96RM‑E kijelzőjén
a „000” cím tartalmaként a
„001” érték jelenik meg. Ez a
paraméter a lista alapján az
UMG 96RM-E buszon belüli
készülékcímét (itt: „001”)
adja vissza.

A készüléken csak egy érték első 3 szignifikáns számjegye
adható meg. Ennél több számjeggyel rendelkező értékek
a GridVis használatával adhatók meg.
A készüléken mindig csak az értékek első 3 szignifikáns
számjegye jelenik meg.

Példa a mértérték-kijelzésre

A kiválasztott mért értékek a mértérték-kijelzés
profiljaiban kerülnek összefoglalásra, és kijelzés módban
az 1 és 2 gombokkal hívhatók a kijelzőre.
Az aktuális mértérték-kijelzési profil, az aktuális
kijelzésváltási profil, valamint a dátum és az idő
kiolvasása és módosítása csak az RS485-interfészen
keresztül történhet.
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Ebben a példában az
UMG 96RM‑E kijelzőjén az
L és N közötti feszültségek
mindegyikéhez
230
V
kerül kijelzésre. A K1 és
K2
tranzisztorkimenetek
vezetőképesek, és áram
haladhat át rajtuk.

UMG 96RM-E
Gombfunkciók
Kijelzés mód

Programozás mód

Módváltás

Módváltás

Jelszó

egyszerre

egyszerre

Lapozás
Lapozás
röviden

hosszan

röviden

...

A(+1) mért
értékek
A(-1) mért
értékek
hosszan

Programozás
menü +1

hosszan

B … mért
értékek

Programozás

röviden

A mértérték-kijelzések áttekintését
a „Mértérték-kijelzések áttekintése”
című fejezetben találja.

Programozás
menü -1

Programozás
menü 1

Kiválasztás
nyugtázása
röviden: +1 számjegy
hosszan: -1 számjegy

(villog)

(villog)

röviden: érték x 10
(jobbra tolódó vessző)
hosszan: érték / 10
(balra tolódó vessző)
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UMG 96RM-E
Konfiguráció
Tápfeszültség bekötése
Az UMG 96RM-E konfigurálásához csatlakoztatni kell a
tápfeszültséget.

c

Az UMG 96RM‑E készülékhez szükséges tápfeszültség
értékét a típustáblán találja.
Ha nem jelenik meg kijelzés, akkor ellenőrizze, hogy
az üzemi feszültség a névleges feszültségtartományon
belül van-e.
Áram- és feszültségátalakító
Az áramátalakító gyárilag 5/5 A értékre van beállítva.
Az
előprogramozott
feszültségátalakító-arányokat
csak akkor kell módosítani, ha csatlakoztatva vannak
áramátalakítók.
Feszültségátalakítók csatlakoztatása esetén ügyeljen az
UMG 96RM-E típustábláján megadott mérőfeszültségre!
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Figyelem!
Az olyan tápfeszültségek, amelyek nem
felelnek meg a típustáblán szereplő
adatnak, a készülék hibás működéséhez
és meghibásodásához vezethetnek.
A primer áramátalakítókhoz beállítható 0
érték nem eredményez értelmes üzemi
értékeket, ezért ne használja.

Az automatikus frekvenciafelismerésre
beállított készülékeknek körülbelül
5 másodpercre van szükségük a hálózati
frekvencia meghatározásához. Ezen
idő alatt a mért értékek nem tartják be
a garantált mérési bizonytalanságot.

Az üzembe helyezés előtt törölje
a fogyasztásmérők esetleges
termelésfüggő tartalmait, min./max.
értékeit és feljegyzéseit!

UMG 96RM-E

C

Áram- és feszültségátalakító
A GridVis szoftverben minden egyes
áramerősség-, illetve feszültségmérő
bemenethez külön programozhatja be az
áttételi arányokat.
A készüléken csak az I1–I3 árammérő
bemenetek, illetve a V1–V3 feszültségmérő
bemenetek mindenkori csoportjához
tartozó áttételi arány állítható be.
Az I4 áramátalakító-bemenet és az I5, I6
különbözetiáramváltó-bemenetek áttételi
aránya a GridVis szoftverben állítható be.
I4 áramátalakító-bemenet
Mivel a feszültségnél hiányzik a szorzó, az
I4 árammérő bemenetnél csak látszólagos
áramerősség mérésére kerülhet sor.
Ezért ezen a bemeneten keresztül
nem végezhetők feszültségmérések.
Az áttételi arány a GridVis szoftverben
állítható be.

Ábra: Az áram- és a feszültségátalakító
konfigurációjának
kijelzése
a
GridVis
szoftverben.
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UMG 96RM-E
Az áramátalakító programozása az I1–I3 számára
Átváltás programozás módra
• A programozás módra az 1. és a 2. gomb egyszerre
történő megnyomásával válthat át. Ha beprogramozott
egy felhasználói jelszót, akkor „000” kijelzéssel a jelszó
lekérdezése jelenik meg. Villog a felhasználói jelszó első
számjegye, és a 2. gombbal módosítható. A 2. gomb
megnyomása kiválasztja a következő számjegyet, így
az fog villogni. Ha helyes számkombinációt adott meg,
vagy ha nem volt beprogramozva felhasználói jelszó,
a programozás módba léphet.
• Megjelenik a programozás mód PRG szimbóluma és
az áramátalakító CT szimbóluma.
• Az 1. gombbal nyugtázható a kiválasztás.
• Villog a primer áramerősség beviteli tartományának
első számjegye.
Áramátalakító primer áramerősségének bevitele
• A 2. gombbal módosítsa a villogó számjegyet.
• Az 1. gombbal válassza ki a következő módosítandó
számjegyet. Villog a módosításhoz kiválasztott
számjegy. Ha a teljes szám villog, akkor a 2. gombbal
eltolható a tizedesvessző.
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Áramátalakító szekunder áramerősségének bevitele
• Szekunder áramerősségként csak 1 A vagy 5 A
állítható be.
• Az 1. gombbal válassza ki a szekunder áramerősséget.
• A 2. gombbal módosítsa a villogó számjegyet.
Kilépés a programozás módból
• Az 1. és a 2. gombot egyszerre lenyomva léphet ki a
programozás módból.

UMG 96RM-E
A feszültségátalakító programozása
• A leírt módon váltson a programozás módra.
Megjelenik a programozás mód PRG szimbóluma és
az áramátalakító CT szimbóluma.
• A 2. gombbal kapcsolhat át a feszültségátalakító
beállítására.
• Az 1. gombbal nyugtázható a kiválasztás.
• Villog a primer feszültség beviteli tartományának
első számjegye. A primer és szekunder áramerősség
áramátalakító-arányaival azonos módon állítható be a
feszültségátalakító primer és szekunder feszültsége
közötti arány is.

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

Feszültségátalakító, primer
Programozás mód
Mértékegység kijelzése
Feszültségátalakító,
szekunder
Feszültségátalakító
szimbóluma
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UMG 96RM-E
Paraméterek programozása
Átváltás programozás módra
• A leírt módon váltson a programozás módra.
Megjelenik a programozás mód PRG szimbóluma és
az áramátalakító CT szimbóluma.
• A 2. gombbal kapcsolhat át a feszültségátalakító
beállítására. A 2. gomb ismételt megnyomása esetén
megjelenik a paraméterlista első paramétere.
Paraméterek módosítása
• Nyugtázza a kiválasztást az 1. gombbal.
• Az utoljára kiválasztott cím kerül kijelzésre a hozzá
tartozó értékkel együtt.
• Villog a cím első számjegye, és a 2. gombbal
módosítható. Az 1. gombbal kiválasztható egy
számjegy, amely ismét a 2. gombbal módosítható.
Érték módosítása
• Ha beállította a kívánt címet, az 1. gombbal
kiválasztható egy érték egyik számjegye, majd a
2. gombbal módosítható.
Kilépés a programozás módból
• Az 1. és a 2. gombot egyszerre lenyomva léphet ki a
programozás módból.
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Ábra: Jelszó lekérdezése
Ha beállított egy jelszót,
azt az 1. és 2. gombokkal
adhatja meg.

Ábra: Az áramátalakító
programozás módja
Az 1. és 2. gombokkal
módosítható a primer és a
szekunder áramerősség
(vö. 50. oldal).
Ábra: A feszültségátalakító
programozás módja
Az 1. és 2. gombokkal
módosítható a primer és a
szekunder feszültség
(vö. 51. oldal).
Ábra: A paraméterkijelzés
programozás módja
Az 1. és 2. gombokkal
módosíthatók az egyes
paraméterek (vö. 46. oldal).

UMG 96RM-E
TCP/IP-konfiguráció
Egy Etherneten belül minden egyes készülék egyedi
TCP/IP-címmel rendelkezik, amelynek kiosztása kézzel
vagy egy DHCP-szerver által történhet. A 4 bájt hosszú
készülékcím (0–3. bájt) a TCP/IP-konfiguráción belül az
alhálózati maszk és az átjáró adataival egészül ki.
A TCP/IP-készülékcím (Adr) kézi beállítása
• A leírt módon váltson a programozás módra.
Megjelenik a programozás mód PRG szimbóluma és
az áramátalakító CT szimbóluma.
• Ha háromszor megnyomja a 2. gombot, a
készülékcímzés TCP/IP-beállításaihoz léphet.
• Az 1. gombbal válassza ki a kívánt számjegyet.
A kiválasztást a számjegy villogása jelzi.
• A 2. gombbal állítható be a villogó számjegy.
• Az 1. gombbal válassza ki a következő számjegyet, és
ezt ismét a 2. gombbal állítsa be.
• Ha megtörtént a TCP/IP-cím 0. bájtjának beállítása,
az 1. gombbal elvégezhető a cím 1–3. bájtjának
beállítása. Ezután a kijelzés visszaugrik a 0. bájtra
(nem villog a számjegy).

Megnevezés
A cím bájtjelölése (pl. 0. bájt)
Címérték, 0. bájt

Ábra: TCP/IP-cím, 1. bájt
Egy TCP/IP-cím 4 bájtból
áll, és a következőképpen
épül fel: 0. bájt 1. bájt 2. bájt 3. bájt
Példa:

xxx.xxx.xxx.xxx
192.168.003.177

Ábra: TCP/IP-cím,
2. bájt, 003 érték

Ábra: TCP/IP-cím,
3. bájt, 177 érték
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UMG 96RM-E
Az alhálózati maszk (SUb) kézi beállítása
• Programozás módban a 2. gombbal léphez az
alhálózati maszk beállításaihoz (SUb kijelzés).
• Az 1. gombbal válassza ki a kívánt számjegyet, és ezt
a 2. gombbal állítsa be. Ismételje meg ezt a lépést a
0–3. bájt minden számjegyénél, a TCP/IP-készülékcím
beállításával azonos módon.
• Ha ismét a 0. bájt jelenik meg (nem villog a számjegy),
megtörténhet az átjáró beállítása.
Az átjárócím (GAt) kézi beállítása
• Programozás módban a 2. gombbal léphez az
átjárócím beállításaihoz (GAt kijelzés).
• Az 1. és 2. gombbal, az előző leírásokkal azonos
módon állítsa be a kívánt átjárócímet a 0–3. bájtba.
Ahhoz, hogy egy DHCP-szerver ne írja felül a TCP/
IP-készülékcím, az alhálózati maszk és az átjárócím
módosításait, ki kell kapcsolni a dinamikus IP-kiosztást
(dYN IP, oFF)!
Dinamikus IP-kiosztás (dyn)
A TCP/IP-beállítások (készülék-/átjárócím és alhálózati

C
58

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

maszk) dinamikus kiosztása révén a készülék teljesen
automatikusan köthető be egy meglévő, DHCP-szerverrel
rendelkező hálózatba. A készülék indításakor a DHCPszerver automatikusan kiosztja a TCP/IP-beállításokat,
ezáltal nincs szükség kézi konfigurálásra.
A címek kiolvasása programozás módban, a kézi
beállításokkal azonos módon történik.
• A leírt módon indítsa el a programozás
módot. Megjelenik a programozás mód PRG
szimbóluma és az áramátalakító CT szimbóluma.
• A 2. gombot többször megnyomva váltson a dinamikus
IP-kiosztás (dYn IP) kijelzésére.
• Az 1. gombbal aktiválja az „on”, ill. „oFF” paramétert
(villog a paraméter).
• Az 2. gombbal váltson a paraméterek között, és
az 1. gombbal végezze a nyugtázást. Lépjen ki a
programozás módból, vagy várjon kb. 60 másodpercet.

Ha megjelenik a kulcs szimbólum, aktív a
dinamikus IP-kiosztás.
A készülék-/átjárócímet és alhálózati
maszkot a DHCP-szerver adja, és
automatikusan megtörténik ezek átvétele!

UMG 96RM-E

m

Figyelem!
Az UMG 96RM-E csak a hálózati
rendszergazdával történt egyeztetést
követően csatlakoztatható az Ethernetre!

Ábra: Alhálózati maszk (Sub),
0. bájt, 255 érték

m
Ábra: Átjáró (GAt),
0. bájt, 192 érték

Figyelem!
Az UMG 96RM-E gyárilag az IP-cím
dinamikus kiosztására (DHCP-mód) van
beállítva.
A beállítások módosítására a „TCP/IPkonfiguráció” részben leírt módon vagy pl.
megfelelő Ethernet-kapcsolatot használva,
a GridVis szoftverrel módosítható.

Ábra: A TCP/IP-cím aktivált
dinamikus kiosztása (dYn IP)

Ábra: A TCP/IP-cím
kikapcsolt dinamikus
kiosztása (dYn IP)
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UMG 96RM-E
RS485 készülékcím (000 cím)

RS485 baudráta (001 cím)

Ha egy RS485-interfészen keresztül több készülék van
egymással összekötve, akkor a mester készülék csak a
készülékcímük alapján tudja megkülönböztetni ezeket a
készülékeket. Ezért egy hálózaton belül minden egyes
készüléknek más készülékcímmel kell rendelkeznie. Az 1
és 247 közötti tartományban állíthatók be a címek.

Az RS485-interfészekhez egy közös baudráta állítható
be. A hálózatban egységes baudrátát válasszon.
A 003 címmel beállítható a stopbitek darabszáma (0 =
1 bit, 1 = 2 bit). Az adatbitek száma (8) fixen be van
állítva.

C
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A készülékcím beállítható tartománya 0
és 255 között van. A 0, valamint 248–255
értékek foglaltak, ezek nem használhatók.

Beállítás

Baudráta

0

9,6 kbps

1

19,2 kbps

2

38,4 kbps

3

57,6 kbps

4

115,2 kbps (gyári beállítás)

UMG 96RM-E
Modbus-átjáró (002 cím)

Felhasználói jelszó (050 cím)

Az UMG 96RM-E készüléknek a Modbus-átjárót
alkalmazó funkciójához a következő táblázat alapján
állítsa be a 002 címet:

A programozási adatok akaratlan módosításának
megnehezítése érdekében beprogramozható egy
felhasználói jelszó. Csak a felhasználói jelszó helyes
megadását követően válik lehetségessé a következő
programozó menükre történő átváltás.
Gyárilag nincs beállítva felhasználói jelszó. Ebben az
esetben a rendszer átugorja a Jelszó menüt, és azonnal
az Áramátalakító menü jelenik meg.

Beállítás

Baudráta

0

Modbus átjáró kikapcsolva (KI)
(gyári beállítás)

1

Modbus átjáró aktiválva (BE)

Ha be van programozva egy felhasználói jelszó, akkor a
Jelszó menü jelenik meg „000” kijelzéssel.
Villog a felhasználói jelszó első számjegye, és a
2. gombbal módosítható. Az 1. gomb megnyomása
kiválasztja a következő számjegyet, így az fog villogni.
Csak a helyes számkombináció megadását követően
léphet be az áramátalakító programozó menüjébe.
Elfelejtett jelszó
Ha már nem tudja a jelszót, akkor csak a GridVis
számítógépes szoftverrel törölheti a jelszót.
Ehhez az UMG 96RM-E készüléket egy megfelelő
interfészen keresztül csatlakoztassa a számítógéphez.
További információkért lásd a GridVis súgóját.
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UMG 96RM-E
Paraméterek

Átlagolási eljárás

Átlagérték

Az alkalmazott exponenciális átlagolási eljárás a beállított
átlagolási idő után a mért érték legalább 95%-át eléri.

Az áramerősség, feszültség, és teljesítmény mért
értékeihez egy meghatározott időtartamra vonatkozó
átlagértékek kerülnek kiszámításra. Az átlagértékeket a
mért érték feletti gondolatjel jelöli.
Az átlagolási idő egy 9 fix átlagolási időt tartalmazó
listából választható ki.
Áramerősség átlagolási ideje (040 cím)
Teljesítmény átlagolási ideje (041 cím)
Feszültség átlagolási ideje (042 cím)

Beállítás
0
1
2
3
4
5
6
7
8
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Átlagolási idő/mp
5
10
15
30
60
300
480 (gyári beállítás)
600
900

Min. és max. értékek
A rendszer 10/12 periódusonként méri és kiszámítja
az összes mért értéket. 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 min. és max. értékek 5 percenként mentve lesznek
az EEPROM-ba, dátum és idő nélkül. Így az üzemi
feszültség kimaradása esetén csak az utolsó 5 perc min.
és max. értékei vesznek el.
Min. és max. értékek törlése (506 cím)
Ha az 506 címhez „001” értéket ír, egyszerre törlődik az
összes min. és max. érték.

UMG 96RM-E
Hálózati frekvencia (034 cím)
A hálózati frekvencia automatikus meghatározásához a
V1 feszültségmérő bemenetnél az L1-N feszültségnek
10 Veff felett kell lennie.
Ezután a hálózati frekvenciából történik az áramerősségés feszültségbemenetek mintavételezési frekvenciájának
számítása.

Beállítási tartomány: 0, 45–65
0 = frekvencia automatikus meghatározása.
A hálózati frekvencia a mérőfeszültségből kerül
meghatározásra.
45–65 = fix frekvencia
Fixen előválasztott hálózati frekvencia használatára
kerül sor.

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 azonban már nem rendelkeznek a megadott
pontossággal.
Ha lehetséges a frekvencia ismételt mérése, a hibaüzenet
a feszültség visszaállta után kb. 5 másodperccel
automatikusan eltűnik.
Ha beállított egy fix frekvenciát, többé nem jelenik meg
a hiba.
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UMG 96RM-E
Fogyasztásmérő

A fogyasztásmérő törlése (507 cím)

Az UMG 96RM-E hatásos energiához, meddő
energiához és látszólagos energiához használható
fogyasztásmérővel rendelkezik.

A
hatásos,
látszólagos
és
meddő
fogyasztásmérője csak együtt törölhető.

energia

A fogyasztásmérők tartalmainak törléséhez
507 címhez „001” értéket kell megadni.

az

A hatásos energia leolvasása
A hatásos energia összege

Az ebben a példában
kijelzett hatásos energia
értéke: 12 345 678 kWh

C
C

Az ebben a példában
kijelzett hatásos energia
értéke: 134 178 kWh
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Az üzembe helyezés előtt törölje
a fogyasztásmérők esetleges
termelésfüggő tartalmait, min./max.
értékeit és feljegyzéseit!
A fogyasztásmérők törlésével ezek a
készülékben tárolt adatok elvesznek.
Az esetleges adatvesztés elkerülése
érdekében a törlés előtt a GridVis
szoftverrel olvassa ki és mentse el ezeket
a mért értékeket.

UMG 96RM-E
Felharmonikusok

THD teljes harmonikus torzítás

A felharmonikusok egy alapharmonikus egész számú
többszörösei.
Az
UMG
96RM-E
esetében
a
feszültség
alapharmonikusának 45 és 65 Hz között kell lennie.
A feszültségek
és
áramerősségek
kiszámított
felharmonikusai erre az alapharmonikusra hivatkoznak.
A felharmonikusok az alapharmonikus legfeljebb
40-szereséig érzékelhetők.

A THD a felharmonikusok tényleges értéke és az
alapharmonikus tényleges értéke közötti arányt fejezi ki.

Az áramerősségek felharmonikusai amper, a feszültségek
felharmonikusai volt egységben kerülnek megadásra.

Az áramerősség teljes harmonikus torzítása, THDI:

A feszültség teljes harmonikus torzítása, THDU:

A felharmonikus száma
L3 fázis
Áramerősség
felharmonikusa
Érték

Ábra: Az L3 fázishoz tartozó áramerősség
15. felharmonikusának kijelzése (példa).

C

A gyári előzetes beállításban nem kerülnek
kijelzésre a felharmonikusok.

L3 fázis
Feszültség
Érték

Ábra: Az L3 fázishoz tartozó feszültség THD teljes
harmonikus torzításának kijelzése (példa).
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UMG 96RM-E
Mértérték-továbbkapcsolás

Váltási idő (039 cím)

A rendszer 10/12 periódusonként kiszámítja az összes
mért értéket, és ezek másodpercenként egyszer
lehívhatók a mértérték-kijelzéseken. A mértértékkijelzések lehívásához két módszer közül választhat:

Beállítási tartomány: 0–60 másodperc
Ha 0 másodperc van beállítva, akkor nem kerül sor a
mértérték-továbbkapcsoláshoz kiválasztott mértértékkijelzések közötti váltásra.
A váltási idő az összes kijelzésváltási profilra érvényes.

• A kiválasztott mértérték-kijelzések automatikusan
változó
ábrázolása,
amelyet
itt
mértértéktovábbkapcsolásnak nevezünk.
• Egy mértérték-kijelzés kiválasztása az 1. és
2. gombokkal egy előválasztott kijelzési profilból.
A két módszer egyszerre áll rendelkezésre. A mértértéktovábbkapcsolás akkor aktív, ha legalább egy mértértékkijelzés és egy 0 másodpercnél nagyobb váltási idő be
van programozva.
Ha megnyom egy gombot, lapozhat a kiválasztott
kijelzési profil mértérték-kijelzései között. Ha körülbelül
60 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg, a
rendszer átkapcsol a mértérték-továbbkapcsolásra, és a
kiválasztott kijelzésváltási profil programozott mértértékkijelzéseiből származó mért értékek egymás után
kerülnek kijelzésre.
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Kijelzésváltási profil (038 cím)
Beállítási tartomány: 0–3
0 – 1. kijelzésváltási profil, előre beállítva.
1 – 2. kijelzésváltási profil, előre beállítva.
2 – 3. kijelzésváltási profil, előre beállítva.
3 – ügyfélspecifikus kijelzésváltási profil.
Mértérték-kijelzések
A hálózat visszakapcsolása után az UMG 96RME az aktuális kijelzési profil első mértérték-tábláját
mutatja. Annak érdekében, hogy a kijelzendő mért
értékek kiválasztása átlátható maradjon, gyárilag csak
a rendelkezésre álló mért értékek egy része lett előre
beprogramozva a mértérték-kijelzés lekéréséhez. Ha
más mért értékeket kíván kijelezni az UMG 96RM-E
készüléken, válasszon másik kijelzési profilt.

UMG 96RM-E
Kijelzési profil (037 cím)
Beállítási tartomány: 0–3
0 – 1. kijelzési profil, előre fixen beállítva.
1 – 2. kijelzési profil, előre fixen beállítva.
2 – 3. kijelzési profil, előre fixen beállítva.
3 – ügyfélspecifikus kijelzési profil.

C

Az ügyfélspecifikus profilok (kijelzésváltási
profil és kijelzési profil) csak a GridVis
szoftverrel programozhatók be.

C

Profilbeállítás
A GridVis szoftverben a profilok (kijelzésváltási
profil és kijelzési profil) szemléletesen
vannak ábrázolva. A szoftveren belül a
készülékkonfigurációban állíthatók be a
profilok; plusz ügyfélspecifikus kijelzési
profilok beprogramozására is van lehetőség.
A GridVis szoftver használatához össze
kell kötni az UMG 96RM-E készüléket és a
számítógépet.

Ábra: A profilbeállítás kijelzése a GridVis
szoftverben.
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UMG 96RM-E
Forgómező iránya

LCD-kontraszt (035 cím)

A feszültségek forgómezőjének iránya és az L1 fázis
frekvenciája egy kijelzésen jelenik meg.

Az LCD-kijelzőt lehetőleg „alulról” kell nézni. Az LCDkijelző kontrasztját a felhasználó állíthatja be. A kontraszt
a 0 és 9 közötti tartományban, egyszerre 1-et lépve
állítható be.

A forgómező iránya adja meg a háromfázisú hálózatok
fázissorrendjét. Rendszerint jobbra forgó mező van
érvényben.
Az UMG 96RM-E készülékben a fázissorrend ellenőrzésre
kerül a feszültségmérő bemeneteknél, és ez kijelzésre is
kerül. Ha a karakterlánc az óramutató járásának irányában
mozog, az „jobbra forgó mezőt” jelent, az óramutató
járásával ellentétes mozgás pedig „balra forgó mezőt”.
A forgómező iránya csak akkor kerül meghatározásra, ha a
mérő- és üzemifeszültség-bemenetek teljesen csatlakoztatva
vannak. Ha hiányzik egy fázis, vagy ha két egyforma fázist
csatlakoztat, akkor nem kerül sor a forgómező irányának
megállapítására, és a kijelzőn áll a karakterlánc.

0 = nagyon világos karakterek
9 = nagyon sötét karakterek
Gyári előzetes beállítás: 5
Háttérvilágítás
A háttérvilágítás lehetővé teszi, hogy rossz látási
viszonyok esetén jól olvasható legyen az LCD-kijelző.
A használó a fényerőt a 0 és 9 közötti tartományban,
egyszerre 1-et lépve szabályozhatja.
Az UMG 96RM két különböző háttérvilágítási móddal
rendelkezik:
- üzemi világítás és
- készenléti világítás

Ábra: A hálózati frekvencia
(50,0) és a forgómező
irányának kijelzése
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Ábra: Nem állapítható
meg a forgómező iránya.

UMG 96RM-E
Üzemi világítás (036 cím):
Az üzemi világítás egy gomb megnyomásakor vagy
újraindításkor aktiválódik.
Készenléti világítás (747 cím)
E háttérvilágítás aktiválására egy szabadon választott
időtartam (746 cím) elteltével kerül sor. Ha ezen időtartam
alatt egyik gombot sem nyomják meg, akkor a készülék
készenléti világításra kapcsol át.
Ha az 1–3. gomb valamelyikének megnyomására kerül
sor, a készülék üzemi világításra kapcsol át, és újraindul
a meghatározott időtartam.
Ha a két világítási mód fényerőértékei azonosak, akkor
nem észlelhető a háttér- és készenléti világítás közötti
váltás.
Cím

Leírás

Beállítási
tartomány

Előzetes
Beállítás

036

Fényerő üzemi
világításnál

0–9

6

746

Időtartam, amely után
készenléti világításra
vált át

60–9999
mp

900
mp

747

Fényerő készenléti
világításnál

0–9

0

Időrögzítés
Az UMG 96RM-E rögzíti az üzemórákat és az egyes
összehasonlítók teljes működési idejét, és ehhez
• az üzemórák mérése 0,1 órás egységekben, kijelzésük
órákban történik, illetve
• az
összehasonlítók
teljes
működési
ideje
másodpercekben kerül kijelzésre (999 999 mp elérése
esetén óra egységre vált át a kijelzés).
A mértérték-kijelzésekkel történő lekérdezéshez az idők
az 1–6 számjegyekkel vannak jelölve:
Nincs = üzemóra-számláló
1 = összes működési idő, 1A összehasonlító
2 = összes működési idő, 2A összehasonlító
3 = összes működési idő, 1B összehasonlító
4 = összes működési idő, 2B összehasonlító
5 = összes működési idő, 1C összehasonlító
6 = összes működési idő, 2C összehasonlító
A mértérték-kijelzésen legfeljebb 99 999,9 óra (=11,4 év)
ábrázolható.

0 = minimális fényerő, 9 = maximális fényerő
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UMG 96RM-E
Üzemóra-számláló

Sorozatszám (754 cím)

Az üzemóra-számláló azt az időt méri, amely alatt az
UMG 96RM-E mért értékeket rögzít és jelez ki.
Az üzemórák mérése 0,1 órás egységekben, kijelzésük
órákban történik. Az üzemóra-számláló nem állítható
vissza.

Az UMG 96RM-E által kijelzett sorozatszám 6 számjegyű,
és egyezik a típustáblán kijelzett sorozatszám egy
részével.
A sorozatszám nem módosítható.
Sorozatszám kijelzése

Az összehasonlító összes működési ideje
Egy összehasonlító összes működési ideje az összes
olyan idő összege, amely alatt az összehasonlítás
eredményében határérték-megsértés szerepelt.
Az összehasonlítók összes működési ideje a GridVis
szoftverben állítható vissza. A visszaállítás minden
összes működési időnél végbemegy.
Ábra: Üzemóra-számláló
mértérték-kijelzése
Az UMG 96RM-E üzemi
számlálóján a 140,8h érték
látható. Ez 140 órának és
80 ipari percnek felel meg.
100 ipari perc tesz ki 60 percet.
Ebben a példában tehát a
80 ipari perc 48 percet jelent.
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A típustáblán szereplő
sorozatszámadat:
XX00-0000

Szoftverkiadás (750 cím)
Az UMG 96RM-E szoftvere folyamatosan fejlődik és
bővül. A készülék szoftverének verzióját egy 3 jegyű
szám, a szoftverkiadás jelöli. A szoftverkiadást a
felhasználó nem módosíthatja.

UMG 96RM-E
„Értéktartás-mutató”
Átlagérték max. értéke n percen keresztül
Az „Értéktartás-mutató” egy mért érték meghatározott
időtartamig fennálló maximális átlagértékét adja meg.
Az időtartam hossza egy paraméterrel, a GridVis
szoftverrel vagy az 1. digitális bemenettel állítható be.
Ekkor a belső óra (a 206 paraméterrel állítható be vagy
egész óra) vagy tetszés szerint az 1. digitális bemenet
általi szinkronizálás kerül kiváltásra. Ha a szinkronizálás
a digitális bemeneten keresztül történik, akkor be kell
állítani a rögzítési időt!
A 15 jellemző érték mindegyikéhez a három legmagasabb
érték kerül mentésre, időbélyegzővel együtt. A jellemző
értékek maximális értékei a készülék kijelzőjén is
lehívhatók.
Jellemző értékek:
• Áramerősség az egyes L1–L3 fázisokban
• Hatásos teljesítmény (fogyasztás/betáplálás) az
egyes L1–L3 fázisokban
• Hatásos teljesítmény (fogyasztás/betáplálás), összeg
• Látszólagos teljesítmény az egyes L1–L3 fázisokban
• Látszólagos teljesítmény, összeg

C

Kérjük, vegye figyelembe hogy a pozitív
és negatív értékek már az átlagolás előtt
szétválasztásra kerülnek!
Az összesítő mérésnél először az egyes
fázisok összegei kerülnek kiszámításra, és
utána következik a pozitív és negatív értékek
külön-külön végzett számítása!

A legmagasabb értékek visszaállítása a GridVis szoftver
„Min./max. értékek törlése” funkciójával, a Modbuson
keresztül vagy a kijelzőn, a megfelelő paraméter
beállításával (506 paraméter: 0 beállítása 1-re) történik.

Cím

Leírás

Beállítási
tartomány

Előzetes
beállítás

206 Periódus időtartama

300–3600 mp

900

207 Rögzítési idő

1–20 mp

10 mp

208 1. digitális bemenet
konfigurációja

0–2

0

0 = belső szinkronizálás
1 = külső szinkronizálás (zárókontaktus)
2 = külső szinkronizálás (nyitókontaktus)
506 Visszaállítás

0, 1

0
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UMG 96RM-E
Feljegyzések
Az UMG 96RM-E gyári előzetes beállításába
2 feljegyzést konfiguráltak. A feljegyzések testreszabása
és bővítése a GridVis szoftverben történik.
• A feljegyzések legkisebb időalapja 1 perc.
• Legfeljebb 4 feljegyzés lehetséges, egyenként 100
mért értékkel.
1. feljegyzés:
15 perces időalappal a következő mért értékek
feljegyzésére kerül sor:
• L1 effektív feszültség
• L2 effektív feszültség
• L3 effektív feszültség
• L1 effektív áramerősség
• L2 effektív áramerősség
• L3 effektív áramerősség
• L1–L3 effektív áramerősség összege
• L1 hatásos teljesítmény
• L2 hatásos teljesítmény
• L3 hatásos teljesítmény
• L1–L3 hatásos teljesítmény összege
• L1 látszólagos teljesítmény
• L2 látszólagos teljesítmény
• L3 látszólagos teljesítmény
• L1–L3 látszólagos teljesítmény összege
• L1 cos fí (mat.)
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•
•
•
•
•
•
•

L2 cos fí (mat.)
L3 cos fí (mat.)
L1–L3 cos fí (mat.) összeg
L1 meddő teljesítmény, alapharmonikus
L2 meddő teljesítmény, alapharmonikus
L3 meddő teljesítmény, alapharmonikus
L1–L3 meddő teljesítmény, alapharmonikus, összeg

Ezenkívül minden egyes mért értékhez feljegyzésre
kerül az átlagérték, a minimális érték és a maximális
érték is.
2. feljegyzés:
1 órás időalappal a következő mért értékek feljegyzésére
kerül sor:
• L1–L3 hatásos teljesítmény összege
• L1–L3 induktív meddő teljesítmény összege

UMG 96RM-E
Üzembe helyezés

Mérőáram bekötése

Tápfeszültség bekötése

Az UMG 96RM-E készüléket ../1 A-es és ../5 A-es
áramátalakítók csatlakoztatásához tervezték.
Az árammérő bemeneteken keresztül csak váltakozó
áramok mérése végezhető, egyenáramoké nem.
Egy kivételével zárja rövidre az összes áramátalakítókimenetet. Hasonlítsa összes az UMG 96RM által
kijelzett áramerősségeket a bekötött árammal.
Az UMG 96RM-E által kijelzett áramerősségnek – az
áramátalakító áttételi arányát figyelembe véve – egyeznie
kell a bemenő áramerősséggel.
A rövidre zárt árammérő bemeneteknél az UMG 96RM-E
készüléknek kb. nulla ampert kell kijeleznie.
Az áramátalakítási arány gyárilag 5/5 A értékre
van beállítva, és adott esetben az alkalmazott
áramátalakítóhoz kell igazítani.

• Az
UMG
96RM‑E
készülékhez
szükséges
tápfeszültség értékét a típustáblán találja.
• A tápfeszültség bekötését követően az UMG 96RM‑E
átkapcsol az első mértérték-kijelzésre.
• Ha nem jelenik meg kijelzés, akkor ellenőrizze, hogy a
tápfeszültség a névleges feszültségtartományon belül
van-e.
Mérőfeszültség bekötése
• A földpotenciálhoz képest 300 V AC feletti
névleges feszültségekkel rendelkező hálózatokban
feszültségátalakító használatával csatlakoztassa a
feszültségméréseket.
• A mérőfeszültségek csatlakoztatását követően az
UMG 96RM-E által az L-N és L-L feszültségekhez
kijelzett mért értékeknek egyezniük kell a
feszültségmérő bemenetnél fennálló értékkel.

m

Figyelem!
A megengedett mérési tartományon
kívüli feszültségek és áramerősségek
személyi sérülésekhez vagy a készülék
tönkremeneteléhez vezethetnek.

m
m

Figyelem!
Az olyan tápfeszültségek, amelyek nem
felelnek meg a típustáblán szereplő
adatnak, a készülék hibás működéséhez
és meghibásodásához vezethetnek.
Figyelem!
Az UMG 96RM egyenfeszültségek
mérésére nem alkalmas.
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UMG 96RM-E
Forgómező iránya

Különbözeti áram bekötése

Az UMG 96RM‑E mértérték-kijelzésén ellenőrizze a
feszültség forgómezőjét.
Rendszerint „jobbra forgó” mező van érvényben.

Az I5 és I6 bemenetre csak 30 mA-es névleges
áramerősségű különbözeti áramváltót csatlakoztasson!
Mindkét különbözetiáram-bemenet váltakozó áramokkal,
pulzáló egyenáramokkal és egyenáramokkal végezhet
mérést.

A fázis-hozzárendelés ellenőrzése
A külső vezető akkor van helyesen az áramátalakítóhoz
rendelve, ha egy áramátalakítót rövidre zár a szekunder
oldalon, és a hozzá tartozó fázisnál az UMG 96RM-E
által kijelzett áramerősség 0 A-re csökken.
A teljesítménymérés ellenőrzése
Egy kivételével zárja rövidre az összes áramátalakítókimenetet, és ellenőrizze a kijelzett teljesítményeket.
Az UMG 96RM-E készülék csak abban a fázisban
jelezhet ki teljesítmény, amelynél nincs rövidre zárva az
áramátalakító-bemenet. Ha nem így van, ellenőrizze a
mérőfeszültség és a mérőáram csatlakozását.
Ha a hatásos teljesítmény értéke megfelelő, viszont a
hatásos teljesítmény előjele negatív, annak két oka lehet:
• Az áramátalakítón fel van cserélve az S1(k) és S2(l)
csatlakozó.
• Hatásos energia kerül visszaszállításra a hálózatba.

74

Az UMG 96RM-E által kijelzett különbözeti áramnak–
az áramátalakító áttételi arányát figyelembe véve –
egyeznie kell a bemenő áramerősséggel.
Az áramátalakítási arány gyárilag 5/5 A értékre van
beállítva, és adott esetben az alkalmazott különbözeti
áramváltóhoz kell igazítani.

C
C

A különbözeti áramok méréséhez az
UMG 96RM-E készüléknek hálózati
frekvenciára van szüksége. Ehhez kösse
be a mérőfeszültséget, vagy állítson be egy
fix frekvenciát.
Az I5 és I6 különbözetiáram-mérési
bemenethez nem kell csatlakoztatási
vázlatot konfigurálni.

UMG 96RM-E
Kimaradásfelügyelet (RCM) az I5, I6 bemeneteknél
Az UMG 96RM-E az I5 és I6 bemeneteknél a különbözeti
áramváltóval való kapcsolat folyamatos ellenőrzését
teszi lehetővé.
A
kimaradásfelügyelet
aktiválásához
az
I5
különbözetiáram-mérő bemenethez 21264 címet, az I6hoz 21265-öt kell beállítani.
Ha megszakadt a kapcsolat az áramátalakítóval, ez az
állapot feljegyzésre kerül a specifikus regiszterekben,
illetve kijelzésre kerül a GridVis szoftverben:
Modbus-cím

Érték / funkció

21264 (I5)
21265 (I6)

Kimaradásfelügyelet az I5 / I6
bemeneteknél
0 = felügyelet kikapcsolása
1 = felügyelet aktiválása

Modbus-cím

Érték / funkció

11623 (I5)
11624 (I6)

0 =	hibátlan a különbözeti
áramváltóhoz tartozó kapcsolat az
I5, ill. I6 bemenetnél
1 =	hiba a különbözeti áramváltóhoz
tartozó kapcsolatban az I5, ill. I6
bemenetnél

m

A kimaradásfelügyelet csak a firmware
2.02 verziójától és a hardver 104 kiadásától
kezdve használható!

m

A különbözeti áramváltóhoz tartozó
kapcsolat felügyelete csak AC-módban áll
rendelkezésre!
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UMG 96RM-E
I5, I6 riasztási állapota
A riasztásregiszteren (21095, 21096 cím) belüli bitenkénti
kódolással lehetőség van a különböző riasztási állapotok
kiolvasására:
Bit:

0 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

00000000

00000000
Nincs használatban
Kimaradásfelügyelet
Riasztás
Túlfeszültség
Figyelmeztetés

Példa:
Megszakadt a kapcsolat a különbözeti áramváltóval.
Pluszban aktiválódik a riasztásbit is, amelyet nyugtázni
kell!
Bit:

0 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

00110000

00000000
Nincs használatban
Kimaradásfelügyelet
Riasztás
Túlfeszültség
Figyelmeztetés
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Figyelmeztetés: A különbözeti áram túllépte a
beállított figyelmeztetési határértéket
Túlfeszültség:

A mérési tartomány túllépésére
került sor

Riasztás:

A riasztásbit a következő esetekben
aktiválódik: figyelmeztetés,
túláram vagy csatlakozási hiba az
átalakítónál.
A riasztásbitet kézzel kell
visszaállítani, illetve nyugtázni.

Kimaradásfelügyelet:

Csatlakozási hiba áll fenn az
átalakítónál

UMG 96RM-E
Mérés felülvizsgálata

Az összesített teljesítmény felülvizsgálata

Ha az összes feszültség- és árammérő bemenet helyesen
van csatlakoztatva, akkor az egyes és az összesített
teljesítmények is helyesen lesznek kiszámolva és
kijelezve.

Ha az egyes külső vezetőkhöz kijelzett összes
feszültség, áramerősség és teljesítmény helyes, akkor
az UMG 96RM által mért összesített teljesítményeknek
is helyesnek kell lenniük. Megerősítés céljából
hasonlítsa össze az UMG 96RM által mért összesített
teljesítményeket a betáplálásnál elhelyezett hatásos- és
meddőteljesítmény-mérők által mért teljesítményekkel.

Az egyes teljesítmények felülvizsgálata
Ha egy áramátalakító helytelen külső vezetőhöz van
rendelve, akkor a hozzá tartozó feszültség mérése és
kijelzése is hibás lesz.
Az UMG 96RM-E készüléknél akkor helyes a külső
vezető áramátalakítóhoz való hozzárendelése, 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 az UMG 96RM-E által
kijelzett látszólagos teljesítménynek ennél a fázisnál
nullának kell lennie.
Ha a látszólagos teljesítmény helyesen kerül kijelzésre,
a hatásos teljesítménynél viszont „-” előjel látható, akkor
fel vannak cserélve az áramátalakító kapcsai, vagy
teljesítmény kerül betáplálásra az energiaszolgáltatóhoz.
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UMG 96RM-E
RS485-interfész
Az RS485-interfésznél végzett CRC-ellenőrzéssel
rendelkező MODBUS-RTU-protokollon keresztül érheti
el a paraméter- és mértérték-listák adatait.
Címtartomány: 		
1–247
Gyári előzetes beállítás:
1
Gyárilag 1 készülékcím és 115,2 kbps baudráta van
beállítva.
Modbus-funkciók (szolga)
03 Megfogott regiszterek olvasása
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: nincs
Stopbitek (UMG 96RM): 2
Külső stopbitek: 1 vagy 2
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Számformátumok: short
		
float

C
C

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

Az üzenetszórást (0 cím) nem támogatja
a készülék.
A telegram hossza nem lehet 256 bájt
felett.

UMG 96RM-E

Példa: Az L1-N feszültség kiolvasása
Az L1-N feszültség a 19000 cím alatt szerepel a
mért értékek listájában. Az L1-N feszültség FLOAT
formátumban áll rendelkezésre.
Az UMG 96RM-E készülékcíme esetében itt cím = 01
értéket feltételez a rendszer.
A „lekérdező üzenet” ekkor a következőképpen néz ki:

Az UMG 96RM-E válasza ekkor a következőképpen
nézhet ki:

Megnevezés
Készülékcím
Funkció		
Kezdőc., magas
Kezdőc., alacs.
Kij. értékek, magas
Kij, értékek, alacs.
Hibaellenőrzés

Megnevezés
Hex
Készülékcím
01
Funkció		
03
Bájtszámláló
06
Adatok		
00
Adatok		
E6
Hibaellenőrzés (CRC)

Hex
01
03
4A
38
00
02
-

Megjegyzés
UMG 96RM, cím = 1
„Megfogott reg. olvasása”
19000dez = 4A38hex
2dez = 0002hex

Megjegyzés
UMG 96RM, cím = 1
00hex = 00dez
E6hex = 230dez
-

A 19000 címből visszaolvasott L1-N feszültség értéke
230 V.
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UMG 96RM-E
Digitális kimenetek
Az UMG 96RM-E az 1. csoportban két digitális kimenettel
rendelkezik. A 2. csoportban további három digitális
kimenet állítható be.
A digitális kimenetekhez tetszés szerint különböző
funkciók rendelhetők.
A funkciók beállításai a GridVis szoftverben,
konfigurációs menün belül végezhetők el.

a

+

=

-

S2

S3

K3

K4

K5

-

-

24 V =
DC
+

=

+

K1

13

S1

14

K2

15

1. csoport

28

29

30

31

2. csoport

Digitális bemenetek/kimenetek

Ábra: Az 1. csoport digitális kimenetei és a
2. csoport digitális be-/kimenetei
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Ábra: GridVis szoftver, konfigurációs menü

UMG 96RM-E
Digitális kimenetek – állapotkijelzések
Az 1. csoport kapcsolási kimeneteinek állapotát az
UMG 96RM-E kijelzésén kör szimbólumok ábrázolják.

C

Mivel a kijelzés csak másodpercenként
egyszer frissül, a kimenetek ennél gyorsabb
állapotváltozásai nem jelezhetők ki.

1. csoport
1. digitális kimenet állapota
2. digitális kimenet állapota

A digitális kimenet állapotai
		
		

<1 mA-es áram áramolhat.
1. digitális kimenet: 608 cím = 0
2. digitális kimenet: 609 cím = 0

		
		

Legfeljebb 50 mA-es áram áramolhat.
1. digitális kimenet: 608 cím = 1
2. digitális kimenet: 609 cím = 1

81

UMG 96RM-E
Impulzuskimenet
A digitális kimenetek az energiafogyasztás mérésére
szolgáló impulzusok kiadására is használhatók. Ehhez
egy meghatározott, beállítható energiamennyiség
elérése után egy meghatározott hosszúságú impulzus áll
fenn a kimenetnél.
Egy digitális kimenet impulzuskimenetként történő
használatához a GridVis szoftverben, a konfiguráció
menün belül különböző beállításokat kell elvégezni.
•
•
•
•
•

Digitális kimenet,
Forrás kiválasztása,
Mért érték kiválasztása,
Impulzushossz,
Impulzusérték.

Ábra: GridVis szoftver, konfigurációs menü
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UMG 96RM-E
Impulzushossz
Az impulzushossz mindkét impulzuskimenetre érvényes,
és beállítása a GridVis szoftverrel történik.
Az S0 impulzusok jellemző hossza 30 ms.
Impulzusszünet
Az impulzusszünet legalább olyan hosszú, mint az
impulzus kiválasztott hossza.
Az impulzusszünet pl. a mért energiától függ, és órákig
vagy napokig tarthat.

Impulzushossz
10 ms – 10 mp

Impulzusszünet
>10 ms

Az impulzus minimális hosszából és a minimális
impulzusszünetből adódnak a táblázat azon értékei, amelyek
az impulzusok óránkénti maximális darabszámát adják meg.
Impulzushossz Impulzusszünet

Max. impulzus/óra

10 ms

10 ms

180 000 impulzus/óra

30 ms

30 ms

60 000 impulzus/óra

50 ms

50 ms

36 000 impulzus/óra

100 ms

100 ms

18 000 impulzus/óra

500 ms

500 ms

3600 impulzus/óra

1 mp

1 mp

1800 impulzus/óra

10 mp

10 mp

180 impulzus/óra

Példák az impulzusok óránként lehetséges maximális
darabszámára.

C

Impulzustávolság
Az impulzustávolság a kiválasztott
beállításokon belül arányos a
teljesítménnyel.

C

Mért érték kiválasztása
A GridVis szoftverrel végzett programozás
során az üzemi értékek olyan
választéka áll rendelkezésre, amelyek a
teljesítményértékekből lettek levezetve.
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UMG 96RM-E
Impulzusérték
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 van megadva, akkor
csak abban az esetben kerül sor impulzusok kiadására,
ha a mért érték is pozitív előjellel rendelkezik.
Ha az impulzusérték negatív előjellel van megadva, akkor
csak abban az esetben kerül sor impulzusok kiadására,
ha a mért érték is negatív előjellel rendelkezik.

Impulzusérték =

max. csatlakozási teljesítmény
[Wh/impulzus]
max. impulzusszám/óra

C

Mivel a hatásos energia mérőműszere
visszaforgásgátlóval dolgozik, csak
elektromos energia fogyasztása esetén kerül
sor impulzusok kiadására.

C

Mivel a meddő energia mérőműszere
visszaforgásgátlóval dolgozik, csak induktív
terhelés esetén kerül sor impulzusok kiadására.
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UMG 96RM-E
Impulzusérték megállapítása

Külső üzemi feszültség 230 V AC

Az impulzushossz meghatározása
A csatlakoztatott impulzusvevő követelményeinek
megfelelően határozza meg az impulzushosszot.
Pl.
30
ms-os
impulzushossz
esetén
az UMG 96RM óránként legfeljebb 60 000 impulzus
leadására képes (lásd a „Maximális impulzusszám”
táblázatot).

24 V DC

-

Kapcsoló- és impulzuskimenetek
13
+24 V=

Adatgyűjtő

14

A maximális csatlakozási teljesítmény megállapítása
Példa:
Áramátalakító
= 150/5 A
L-N feszültség
= max. 300 V
= 150 A x 300 V
= 45 kW
Teljesítmény 3 fázis esetén
= 45 kW x 3
Maximális csatlakozási teljesítmény = 135 kW

+

UMG 96RM-E

1,5 k

15

Fázisonkénti teljesítmény

Ábra: Csatlakoztatási példa impulzuskimenetként
történő kapcsolásra.

Az impulzusérték kiszámítása
Impulzusérték =

Impulzusérték
Impulzusérték
Impulzusérték

max. csatlakozási teljesítmény
[Wh/impulzus]
max. impulzusszám/óra

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

C

Digitális kimenetek impulzuskimenetként
történő használata esetén a
segédfeszültség (DC) csak 5%-os max.
maradék hullámossággal rendelkezhet.
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UMG 96RM-E
Összehasonlítók és határérték-felügyelet
A határértékek felügyeletéhez öt összehasonlító-csoport
(1–5) áll rendelkezésre, egyenként 10 összehasonlítóval
(A–J). Az A–J összehasonlítók eredményei ÉS vagy
VAGY logikai viszonyban állhatnak egymással.
Az összehasonlító-csoportok logikai viszonyának
hozzárendelése az adott digitális kimenetnél végezhető
el.
Emellett
minden
egyes
összehasonlítócsoportkimenethez hozzárendelhető a „Kijelző villogása”
funkció is. Ilyenkor aktív összehasonlító-kimenet esetén
maximális és minimális fényerő között váltakozik a
háttérvilágítás.

Ábra: GridVis szoftver, konfigurációs menü
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UMG 96RM-E
Összehasonlítók működési idejei
Az összehasonlítók működési ideje olyan időszámlálók,
amelyek aktivált összesítő kimenet esetén összeadódnak.
Vagyis ha teljesül az összehasonlító feltétele, és letelik
az átfutási idő, akkor a számláló az adott időértékkel nő
meg – a minimális kapcsolási időt ilyenkor nem veszi
figyelembe a rendszer!
Összehasonlító aktív határérték-túllépéssel
• Az aktív határérték összehasonlításra kerül a mért
értékkel.
• Ha legalább az átfutási idő ideje alatt határértéktúllépésre kerül sor, megváltozik az összehasonlító
eredménye.
• Az eredmény legalább a minimális kapcsolási idő
időtartama alatt, legfeljebb a határérték-túllépés
időtartama alatt marad érvényben. Ha már nincs
határérték-túllépés, és letelt a minimális kapcsolási
idő, visszaállításra kerül az eredmény.

Mért érték
Határérték

Határérték
megsértése
(pl. túllépés)
Átfutási idő

Minimális
bekapcsolási idő

2 másodperc

6 másodperc

Összehasonlító
eredménye

Összehasonlító
működési ideje
87

UMG 96RM-E
Készülékhonlap
Az Ön mérőkészüléke egy integrált webszerver révén
saját honlappal rendelkezik. Ezen a készülékhonlapon
egy hagyományos böngésző használatával bármilyen
elektronikai eszközön elérheti a mérőkészüléket. A
készülék honlapját úgy érheti el, hogy az elektronikai
eszközén egy böngészőbe beírja a mérőkészülék IPcímét.

Vesd össze: TCP/IP-konfiguráció (az 55. oldaltól)
A honlapon – előzetes szoftvertelepítés nélkül – a
következő funkciókat végezheti el:
• Mért értékek lekérése
• A készülék távvezérlése
• Telepített alkalmazások elérése
Megjegyzés:
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az
energiaértékek kijelzéséhez legalább két
órás mérési időtartamra van szükség.

Ábra: „Kezdőlap” a teljesítmény-és energiaértékek
ábrázolásával
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UMG 96RM-E
Mért értékek
A „Mért értékek” menüpont a mértérték-kijelzések
különböző nézeteit mutatja be:
• Rövid áttekintés
• Részletezett mért értékek
• RCM – különbözeti áram mérése
• Kijelző
Rövid áttekintés
A legfontosabb mért értékek kijelzése fázisonként,
pl. aktuális feszültségértékek, teljesítményértékek és
áramerősségek.
Részletezett mért értékek
Részletes információk kijelzése az alábbiakhoz:
• Feszültség
• Áramerősség
• Teljesítmény
• Harmonikus rezgések
• Munka
• Periféria (digitális be-/kimenetek)
RCM – különbözeti áram mérése
Az RCM-csatornák pillanatnyi értékeinek és abszolút
határértékeinek áttekintése. A különbözetiáram-mérés
részletesebb információit lásd az RCM különbözetiárammérés című fejezetben (31. oldal).

Ábra: RCM készülékhonlap
Kijelző
Készülék kijelzése valós kijelzővel:
a kezelőgombok megnyomása után
végezhető a készülék távvezérlése.

egérrel
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UMG 96RM-E
Alkalmazások

Információk

Készüléke funkcióit utólag a „Mértérték-felügyelet”
alkalmazás telepítésével bővítheti.
A
„Mértérték-felügyelet”
használatával
könnyen
olvasható, webalapú grafikonokon jelenítheti meg a
korábbi és a valós idejű méréseket. Itt nincs szükség
külső szerverekre és további szoftverekre.
A „Mértérték-felügyelet” alkalmazással kapcsolatos
további információkat honlapunkon találja.

Készülékinformációk
Információk a következőkről:
• Készülék neve és leírása
• HP-/Lib-verzió
• Firmware-verzió
• Sorozatszám
• Áram- és feszültségátalakítási arányok
• IP-cím és alhálózati maszk

Ábra: A készülék honlapja a készülékinformációkkal
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UMG 96RM-E
Letöltések
Link a Janitza honlapjának letöltési részéhez, ahol
katalógusok és műszaki dokumentációk letöltésére van
lehetőség.
Súgó
Hibaelhárítás
További információk a lehetséges hibaokokról, valamint a
hozzájuk tartozó megoldás.
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Szervizelés és karbantartás

Szerviz

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.

Ha olyan kérdések merülnek fel, amelyekkel a jelen
kézikönyvben nem foglalkozunk, forduljon közvetlenül a
gyártóhoz.

Karbantartás és kalibrálás
A készülék karbantartási munkálatait és kalibrálását csak
a gyártó végezheti el.
Elülső fólia
Az elülső fólia tisztítása puha kendővel és általános
háztartási tisztítószerekkel történhet. Savak és
savtartalmú szerek nem használhatók a tisztításhoz.
Ártalmatlanítás
Az UMG 96RM a törvényi rendelkezések szerint
elektronikai
hulladékként
újrahasznosítható.
A lítiumelemet külön kell hulladékként kezelni.
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A kérdések feldolgozásához feltétlenül szükség van a
következő adatokra:
- A készülék megnevezése (lásd a típustáblát),
- Sorozatszám (lásd a típustáblát),
- Szoftverkiadás (lásd a mértérték-kijelzést),
- Mérőfeszültség és tápfeszültség,
- Pontos hibaleírás.
A készülék beszabályozása
A kiszállítás előtt a gyártó elvégzi a készülék
beszabályozását – a környezeti feltételek betartása
esetén nincs szükség későbbi beszabályozásra.
Kalibrálási időközök
Kb. 5 év elteltével ajánlott a készülék kalibrálását
magával a gyártóval vagy egy akkreditált laboratóriummal
elvégeztetni.

UMG 96RM-E
A firmware frissítése

Elem

Ha a készülék Etherneten keresztül kapcsolódik egy
számítógéphez, akkor a GridVis szoftver segítségével
frissíthető a készülék firmware-e.

A belső órát a tápfeszültség táplálja. A tápfeszültség
kimaradása esetén az elem látja el az órát. Az óra dátumés időinformációkat szolgáltat pl. a feljegyzésekhez, min.
és max. értékekhez, valamint az eseményekhez.

Egy megfelelő frissítő fájlt (Extrák/Készülék frissítése
menü) és a készüléket kiválasztva megtörténik az új
firmware átvitele.

Az elem várható élettartam +45 °C-os raktározási
hőmérsékleten legalább 5 év. Az elem várható élettartama
jellemzően 8 és 10 év között van.
Az elem cseréje a hátoldalon található elemrekesznél
végezhető. Ennek során ügyeljen arra, hogy megfelelő
elemtípust válasszon, valamint ügyeljen a pólusok helyes
beigazítására (a plusz pólus a készülék hátoldala felé, a
mínusz pólus a készülék eleje felé néz)!
További információkért lásd az „Elemcsere” című
fejezetet.

Ábra: A GridVis szoftver firmware-frissítő varázslója

C

Az RS485-interfészen keresztül NEM
végezhető el a firmware frissítése!
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Elemellenőrzés funkció
A készülék az „EEE” szimbólumot, majd a „bAt” szöveget
és az elem állapotát jelző állapotszámot mutatja. Az
állapotszámtól függően az adatok felhasználó általi
nyugtázására van szükség. Javasolt elemcserét végezni.

Hibaüzenet szimbóluma
Elem hibás állapota
Hibaszám
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Állapot
EEE
bAt
321

Állapotleírás
• Az elem kapacitása <85%
• Felhasználó általi jóváhagyás szükséges
• A jóváhagyás után hetente jelenik meg
az üzenet
• Cserélje ki az elemet

EEE
bAt
322

• Az elem kapacitása <75%
• Túl alacsony az elem kapacitása
• Csak a hálózat visszaállása után
állapítható meg
• Cserélje ki az elemet

EEE
bAt
330

• Rendben van az elem kapacitása
• Nyugtázható az üzenet
• Áll az óra, be kell állítani

EEE
bAt
331

•
•
•
•

EEE
bAt
332

•
•
•
•

Az elem kapacitása <85%
Áll az óra, be kell állítani
Felhasználó általi jóváhagyás szükséges
A jóváhagyás után hetente jelenik meg
az üzenet
• Cserélje ki az elemet
Az elem kapacitása <75%
Áll az óra, be kell állítani
Felhasználó általi jóváhagyás szükséges
A jóváhagyás után naponta jelenik meg
az üzenet
• Cserélje ki az elemet

UMG 96RM-E
Elemcsere
Ha <75%-os elemkapacitás kerül kijelzésre, ajánlott
elemcserét végezni.
Eljárásmód
1. A munkálatok
megkezdése
előtt
kapcsolja
feszültségmentes állapotba a berendezést és a
készüléket.
2. Szüntesse meg teste elektrosztatikus töltését
oly módon, hogy pl. megérint egy földelt
kapcsolószekrényt vagy az épület földeléséhez
csatlakoztatott fémet (fűtőtest).
3. Húzza ki – például egy hegyes fogó segítségével – az
elemet az elemtartó rekeszből. Ehhez nem kell felnyitni
a készüléket, ugyanis az elemtartó rekeszhez
kívülről hozzá lehet férni (lásd a jobb oldali ábrát).
4. Ügyeljen a pólusok helyes beigazítására – lásd az
elemtartó rekesz nyílásán szereplő ábrázolást –, és
tolja be a csereelemet az elemtartó rekeszbe. Ehhez a
műszaki adatoknál megadottaknak megfelelő elemet
használjon. Az elem feleljen meg az UL1642 szerinti
biztonsági követelményeknek. Ellenkező esetben
gyulladás- vagy robbanásveszély áll fenn.
5. A használt elemet a törvényi előírásoknak megfelelően
ártalmatlanítsa.
6. Helyezze ismét üzembe a berendezés és a készüléket,
és ellenőrizze az UMG 96-RM működőképességét.
Állítsa be a dátumot és az időt.

Ábra: Elemtartó rekesz a hátoldalon

m
c
m

Az érintkezőfelületen lévő zsír vagy
szennyeződés érintkezési ellenállást hoz
létre, ami csökkenti az elem élettartamát.
Csak a széleinél fogja meg az elemet.
Veszélyes feszültség!
Életveszély vagy súlyos sérülés veszélye.
A munkálatok megkezdése előtt kapcsolja
feszültségmentes állapotba a berendezést
és a készüléket.
Ügyeljen arra, hogy megfelelő elemtípust
válasszon, valamint ügyeljen a pólusok
helyes beigazítására!
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Hiba-/figyelmeztető üzenetek

Figyelmeztetések

Az UMG 96RM-E kijelzőjén négy különböző hibaüzenet
jelenhet meg:

A
figyelmeztetések
kevésbé súlyos hibák,
és az 1. gombbal vagy
a 2. gombbal kell őket
nyugtázni. A mért értékek
rögzítése és kijelzése
folytatódik. Ez a hiba a
feszültség minden egyes
visszakapcsolása
után
újból megjelenik.

•
•
•
•

figyelmeztetések,
óra-/elemhibák,
súlyos hibák és
mérési tartomány túllépései.

Figyelmeztetések és súlyos hibák esetén a hibaüzenetet
az „EEE” szimbólum jelzi, amelyet egy hibaszám követ.

Ábra: Figyelmeztető
üzenet 500-as számmal
(hálózati frekvencia)

A háromjegyű hibaszám a hiba leírásából és –
amennyiben az UMG 96RM képes meghatározni –
egy vagy több hibaokból tevődik össze.

Hibaüzenet szimbóluma

Hibaszám

Ábra: Hibaüzenet
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Hiba
EEE
500

Hiba leírása
Nem sikerült a hálózati frekvencia
megállapítása.
Lehetséges okok:
Túl kicsi a feszültség az L1 helyen.
A hálózati frekvencia nincs a 45 és 65 Hz
közötti tartományban.
Megoldás:
Ellenőrizze a hálózati frekvenciát.
Válasszon fix frekvenciát a készüléken.

UMG 96RM-E
Óra-/elemhibák
Az óra-, illetve elemhibák a kijelzőn az „EEE”
szimbólummal, valamint az utána következő „bAt”
szöveggel és egy állapotszámmal együtt jelennek meg.
Részletesebb leírást az „Elemellenőrzés funkció” című
fejezetben és az „Elemcsere” című fejezetben talál.

Ábra: 330 számú óra-/
elemhiba (áll az óra, be
kell állítani).

Súlyos hibák
Súlyos hiba jelentkezése esetén vizsgálat céljából küldje
el a gyártónak a készüléket.
Hiba
EEE
910

Hiba leírása
Hiba a kalibrálás olvasásakor.

Belső hibaokok:
Az UMG 96RM-E néhány esetben képes a belső
súlyos hiba okának meghatározására, és a következő
hibakóddal jelzi ki azt.
Hiba
0x01
0x02
0x04
0x08

Példa a 911 hibaüzenetre:
A hibaszám a 910 súlyos hibából és a 0x01 belső
hibaokból tevődik össze.
Ebben
a
példában
a
kalibrálásnak
az
EEPROM-ból
történő
olvasásakor
hiba
jelentkezett.
Vizsgálat
céljából küldje el a
gyártónak a készüléket.

Hiba leírása
Az EEPROM nem válaszol.
Címtartomány túllépése.
Ellenőrző összeg hibája.
Hiba a belső I2C-buszban.
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Mérési tartomány túllépése
A mérési tartomány túllépései addig láthatóak, ameddig
fennállnak, és nem nyugtázhatók. Mérési tartomány
túllépésére akkor kerül sor, ha a feszültség- és
áramerősség-mérő bemenetek közül legalább egy a
meghatározott mérési tartományon kívül van.
A „felfelé mutató” nyilak jelölik azt a fázist, amelynél a
mérési tartomány túllépése történt. Az I4 áramághoz
tartozó hibaüzenet a szöveg melletti ábra szerint jelenik
meg.
A „V” és „A” szimbólumok mutatják, hogy a mérési
tartomány túllépésére az áram- vagy a feszültségágban
került-e sor.

A = áramág
V = feszültségág
Fázis (L1/L2/L3) kijelzése a
mérési tartomány túllépésével.
Az I4 áramághoz tartozó
túllépések a szöveg melletti
ábra szerint jelenik meg.

A mérési tartomány túllépésének határértékei
I
UL-N
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= 7 Aeff
= 300 Vrms

Példák

A = áramág

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

V = feszültségág

Ábra: Kijelzés: mérési
tartomány túllépése az L3
feszültségágon.

Ábra: Kijelzés: mérési
tartomány túllépése az I4
áramágon

UMG 96RM-E
Mérési tartomány túllépése paraméter
A Mérési tartomány túllépése paraméterbe (600 cím) egy
kódolt részletesebb hibaleírás lesz mentve, az alábbi
formátumban:
F

F

1. fázis:

1

1

2. fázis:

2

2

3. fázis:

4

4

4. fázis (I4):

8

8

U L-N

F

Áramerősség:

0x F

F

F

F

F

Példa: Hiba a 2. fázisban, az áramágon:
0xF2FFFFFF
Példa: Hiba a 3. fázisban, az UL-N feszültségágban:
0xFFF4FFFF
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Eljárás hiba esetén
Lehetséges hiba

Ok

Megoldás

Nincs kijelzés

Kioldott a tápfeszültség külső biztosítéka.

Cserélje ki a biztosítékot.

Nincs áramkijelzés

Nincs csatlakoztatva
a mérőfeszültség.

Csatlakoztassa a mérőfeszültséget.

Nincs csatlakoztatva a mérőáram.

Csatlakoztassa a mérőáramot.

Helytelen fázisban végzett áramerősség-mérés.

Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a
csatlakozást.

Helytelenül van programozva az áramátalakítási
tényező.

Olvassa le az áramátalakítóról az áramátalakító
áttételi arányát, és programozza be.

Túl nagy vagy túl kicsi a kijelzett
áramerősség.

Az áramerősség felharmonikusai meghaladták az Nagyobb áttételi aránnyal rendelkező
áramerősség csúcsértékét a mérési bemenetnél. áramátalakítót szereljen be.
Túl alacsony áramerősség a mérési bemenetnél.

Kisebb áttételi aránnyal rendelkező
áramátalakítót szereljen be.

Helytelen fázisban végzett mérés.

Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a
csatlakozást.

Helytelenül van programozva a
feszültségátalakító.

Olvassa le a feszültségátalakítóról a
feszültségátalakító áttételi arányát, és
programozza be.

Mérési tartomány túllépése.

Használjon feszültségátalakítót.

A felharmonikusok meghaladták a feszültség
csúcsértékét a mérési bemenetnél.

Figyelem! Győződjön meg arról, hogy nincsenek
túlterhelve a mérési bemenetek.

Az ind./kap.

áramág fáziseltolása helytelen feszültségághoz
van rendelve.

Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a
csatlakozást.

Fel van cserélve a fogyasztás /
szállítás hatásos teljesítménye.

Legalább egy áramátalakító-csatlakozó fel van
cserélve.

Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a
csatlakozást.

Egy áramág helytelen feszültségághoz van
rendelve.

Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a
csatlakozást.

Túl kicsi vagy túl nagy a kijelzett
feszültség.

Túl kicsi a kijelzett feszültség.
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Lehetséges hiba
Túl kicsi vagy túl nagy a hatásos
teljesítmény.

Egy kimenet nem reagál.

Ok

Olvassa le az áramátalakítóról az áramátalakító
áttételi arányát, és programozza be.

Az áramág helytelen feszültségághoz van
rendelve.

Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a
csatlakozást.

Helytelen a feszültségátalakító beprogramozott
áttételi aránya.

Olvassa le a feszültségátalakítóról a
feszültségátalakító áttételi arányát, és
programozza be.

Helytelenül lett beprogramozva a kimenet.

Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a
programozást.

Helytelenül lett csatlakoztatva a kimenet.

Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a
csatlakozást.

„EEE” üzenet a kijelzőn

Lásd a hibaüzeneteket.

„EEE bAt” üzenet a kijelzőn

Túl alacsony az elem kapacitása

Nincs kapcsolat a készülékkel.

RS485
- Helytelen készülékcím.
- Eltérő buszsebességek (baudráta).
- Helytelen protokoll.
- Hiányzik a lezárás.
Ethernet
- Helytelen IP-készülékcím.
- Helytelen címzési mód.

A fenti intézkedések ellenére sem
működik a készülék.

Megoldás

Helytelen az áramátalakító beprogramozott
áttételi aránya.

Meghibásodott a készülék.

Lásd: „Elemellenőrzés funkció” és „Elemcsere”
- Korrigálja a készülékcímet.
- Korrigálja a sebességet
(baudrátát).
- Korrigálja a protokollt.
- Lezáró ellenállással zárja le a buszt.
- Korrigálja az IP-készülékcímet.
- Korrigálja az IP-cím kiosztási módját.
Felülvizsgálat céljából, pontos hibaleírással
együtt küldje el a készüléket a gyártónak.
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Műszaki adatok
Általános tudnivalók
Nettó súly (felhelyezett dugós csatlakozókkal)

kb. 370 g

Csomagolás súlya (tartozékokkal együtt)

kb. 950 g

Elem

CR2032 típusú lítiumelem, 3 V (UL 1642 szerinti engedély)

A háttérvilágítás élettartama

40 000 óra	(ezen időtartam alatt kb. 50%-ra csökken a
háttérvilágítás)

Szállítás és raktározás
A következő adatok olyan készülékekre érvényes, amelyek szállítása, illetve raktározása az eredeti csomagolásban történik.
Szabadesés

1m

Hőmérséklet

K55 (-25 °C – +70 °C)

Relatív páratartalom

0–90% RH

Üzemi környezeti feltételek
Az UMG 96RM-E készüléket időjárástól védett, helyhez kötött használatra tervezték.
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

Függőleges

Szellőztetés

Nincs szükség külső szellőztetésre.

Idegen tárgyak és víz elleni védelem
- Elöl
- A hátoldalon
- Elöl tömítéssel

IP40 az EN 60529 szerint
IP20 az EN 60529 szerint
IP54 az EN 60529 szerint
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Tápfeszültség
230 V-os változat
24 V-os változat

Névleges tartomány

90–277 V (50/60 Hz) vagy 90–250 V DC; 300 V CAT III

Teljesítményfelvétel

max. 7,5 VA / 4 W

Névleges tartomány

24–90 V AC / DC; 150 V CAT III

Teljesítményfelvétel

max. 7,5 VA / 5 W

Üzemi tartomány

+-10% a névleges tartományhoz képest

Belső biztosíték, nem cserélhető

T1A típus / 250 V/277 V az IEC 60127 szerint

Ajánlott túláram elleni védőberendezés a vezetékvédőhöz (UL szerinti
jóváhagyás)

230 V-os változat:
24 V-os változat:
(B kar.)

6–16 A
1–6 A

Egy kismegszakítónál található készülékek maximális számára vonatkozó javaslat:
230 V-os változat
: B6A kismegszakító: max. 4 készülék / B16A kismegszakító: max. 11 készülék
24 V-os változat
: B6A kismegszakító: max. 3 készülék / B16A kismegszakító: max. 9 készülék
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Digitális kimenetek
2 vagy tetszés szerint további 3 digitális kimenet, félvezető relék, nem zárlatbiztosak.
Kapcsolási feszültség

max. 33 V AC, 60 V DC

Kapcsolási áramerősség

max. 50 mAeff AC/DC

Reakcióidő

10/12 periódus + 10 ms *

Impulzuskimenet (energiaimpulzus)

max. 50Hz

* Reakcióidő pl. 50 Hz esetén: 200 ms + 10 ms = 210 ms
Digitális bemenetek
Tetszés szerint 3 digitális bemenet, félvezető relék, nem zárlatbiztosak.
Maximális mérőfrekvencia

20 Hz

Van bemenő jel

18–28 V DC (jellemzően 4 mA)

Nincs bemenő jel

0–5 V DC, az áramerősség 0,5 mA-nél kisebb
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Hőmérsékletmérő bemenet
Tetszés szerint 2 bemenet.
Frissítési idő

1 másodperc

Csatlakoztatható érzékelők

PT100, PT1000, KTY83, KTY84

Összes terhelés (érzékelő és vezeték)

max. 4 kohm

Érzékelő típusa

Hőmérséklet-tartomány

Ellenállás-tartomány

Mérési bizonytalanság

KTY83

-55 °C – +175 °C

500 ohm – 2,6 kohm

± 1,5% rng

KTY84

-40 °C – +300 °C

350 ohm – 2,6 kohm

± 1,5% rng

PT100

-99 °C – +500 °C

60 ohm – 180 ohm

± 1,5% rng

PT1000

-99 °C – +500 °C

600 ohm – 1,8 kohm

± 1,5% rng

Vezetékhossz (digitális be-/kimenetek, hőmérsékletmérő bemenet)
max. 30 m

nem árnyékolt

30 m felett

árnyékolt
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Soros port
RS485 – Modbus RTU/Slave

9,6 kbps, 19,2 kbps, 38,4 kbps, 57,6 kbps, 115,2 kbps

Lecsupaszított hossz

7 mm

Feszültségmérés

1)

Háromfázisú, 4 vezetékes rendszerek, max.

277 V/480 V (+-10%) névleges feszültséggel

Háromfázisú, 3 vezetékes rendszerek, földelés nélkül, max.

IT 480 V (+-10%) névleges feszültséggel

Túlfeszültség-kategória

300 V, CAT III

Névleges lökőfeszültség

4 kV

L-N mérési tartomány

01) – 300 Vrms
(max. túlfeszültség: 520 Vrms)

L-L mérési tartomány

01) – 520 Vrms
(max. túlfeszültség: 900 Vrms)

Egység

0,01 V

Crest-tényező

2,45 (a mérési tartományhoz viszonyítva)

Impedancia

3 MΩ/fázis

Teljesítményfelvétel

kb. 0,1VA

Mintavételezési frekvencia

mérőcsatornánként 21,33 kHz (50 Hz), 25,6 kHz (60 Hz)

Az alapharmonikus frekvenciája
- Egység

45–65 Hz
0,01 Hz

	
Az UMG 96RM-E csak akkor állapíthat 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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I1–I4 áramerősség-mérés
Névleges áramerősség

5A

Mérési tartomány

0–6 Arms

Crest-tényező

1,98

Egység

0,1 mA (kijelző: 0,01 A)

Túlfeszültség-kategória

300 V, CAT III

Névleges lökőfeszültség

2 kV

Teljesítményfelvétel

kb. 0,2 VA (Ri=5 mΩ)

Túlterhelés 1 mp-ig

120 A (szinusz alakú)

Mintavételezési frekvencia

20 kHz

I5 / I6 különbözetiáram-mérés
Névleges áramerősség

30 mArms

Mérési tartomány

0–40 mArms

Kioldó áram

50µA

Egység

1µA

Crest-tényező

1,414 (40 mA-hez viszonyítva)

Terhelés

4 ohm

Túlterhelés 1 mp-ig

5A

Tartós túlterhelés

1A

Túlterhelés 20 ms-ig

50 A

Különbözeti áramok mérése

az IEC/TR 60755 (2008-01) szerint, A típus
B típus
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Ethernet-csatlakozó
Csatlakozó

RJ45

Funkciók

Modbus átjáró, beágyazott webszerver (HTTP)

Protokollok

TCP/IP, DHCP-Client (BootP), Modbus/TCP (502 port),
ICMP (Ping), NTP, Modbus RTU Etherneten keresztül (8000 port),
FTP, SNMP

A kapocshelyek csatlakozási tulajdonságai (tápfeszültség)
Csatlakoztatható vezetékek. Kapocshelyenként csak egy vezeték csatlakoztatható!
Egyhuzalú, többhuzalú, finomhuzalú

0,2–2,5mm2, AWG 26-12

Csapos kábelsaruk, érvéghüvelyek

0,2–2,5mm2

Meghúzási nyomaték

0,4–0,5 Nm

Lecsupaszított hossz

7 mm
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A kapocshelyek csatlakozási tulajdonságai (feszültség- és áramerősség-mérés)
Csatlakoztatható vezetékek. Kapocshelyenként csak egy vezeték csatlakoztatható!
Áramerősség

Feszültség

Egyhuzalú, többhuzalú, finomhuzalú

0,2–2,5mm2, AWG 26-12

0,08–4,0mm2, AWG 28-12

Csapos kábelsaruk, érvéghüvelyek

0,2–2,5mm2

0,2–2,5mm2

Meghúzási nyomaték

0,4–0,5 Nm

0,4–0,5 Nm

Lecsupaszított hossz

7 mm

7 mm

A kapocshelyek csatlakozási tulajdonságai (különbözetiáram-, illetve hőmérsékletmérő bemenetek és digitális be-/kimenetek)
Merev/rugalmas

0,14–1,5 mm2, AWG 28-16

Rugalmas, érvéghüvelyekkel, műanyag hüvely nélkül

0,20–1,5 mm2

Rugalmas, érvéghüvelyekkel, műanyag hüvellyel

0,20–1,5 mm2

Meghúzási nyomaték

0,20–0,25 Nm

Lecsupaszított hossz

7 mm

A kapocshelyek csatlakozási tulajdonságai (soros port)
Egyhuzalú, többhuzalú, finomhuzalú

0,20–1,5 mm2

Csapos kábelsaruk, érvéghüvelyek

0,20–1,5 mm2

Meghúzási nyomaték

0,20–0,25 Nm

Lecsupaszított hossz

7 mm
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Funkciók jellemző értékei
Funkció

Szimbólum

Pontossági osztály

Mérési tartomány

Kijelzési tartomány

Összes hatásos teljesítmény

P

0,55)

(IEC61557-12)

0–5,4 kW

0 W – 999 GW *

Összes meddő teljesítmény

QA, Qv

1

(IEC61557-12)

0 – 5,4 kvar

0 varh – 999 Gvar *

Összes látszólagos teljesítmény

SA, Sv

0,55)

(IEC61557-12)

0 – 5,4 kVA

0 VA – 999 GVA *

Összes hatásos energia

Ea

0,55) (IEC61557-12)
0,5S5) (IEC62053-22)

0–5,4 kWh

0 Wh – 999 GWh *
0 varh – 999 Gvarh *

Összes meddő energia

ErA, ErV

1

(IEC61557-12)

0–5,4 kvarh

Összes látszólagos energia

EapA, EapV

0,55)

(IEC61557-12)

0–5,4 kVAh

0 VAh – 999 GVAh *

Frekvencia

f

0,05

(IEC61557-12)

45–65 Hz

45,00–65,00 Hz

I1–I3 fázisáram

I

0,2

(IEC61557-12)

0–6 Arms

0 A – 999 kA

I4 nullvezető mért áramerőssége

IN

1

(IEC61557-12)

0–6 Arms

0 A – 999 kA

I5, I6 különbözeti áramok

IDiff

1

(IEC61557-12)

0–40 mArms

0 A – 999 kA

Nullvezető kiszámított áramerőssége

INc

1,0

(IEC61557-12)

0,03–25 A

0,03 A – 999 kA

Feszültség

U L-N

0,2

(IEC61557-12)

10–300 Vrms

0 V – 999 kV

Feszültség

U L-L

0,2

(IEC61557-12)

18–520 Vrms

0 V – 999 kV

(IEC61557-12)

Teljesítménytényező

PFA, PFV

0,5

0,00–1,00

0,00–1,00

Rövid vibrálás, hosszú vibrálás

Pst, Plt

-

-

-

Feszültségesések (L-N)

Udip

-

-

-

Feszültségemelkedések (L-N)

Uswl

-

-

-

Tranziens túlfeszültségek

Utr

-

-

-

Feszültségmegszakadások

Uint

-

-

-

Feszültségaszimmetria (L-N) 1)

Unba

-

-

-

Feszültségaszimmetria (L-N) 2)

Unb

-

-

-

Feszültség felharmonikusai

Uh

1. o.

(IEC61000-4-7)

2,5 kHz-ig

0 V – 999 kV

Feszültség THD-ja 3)

THDu

1,0

(IEC61557-12)

2,5 kHz-ig

0–999%

Feszültség THD-ja 4)

THD-Ru

-

-

-
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1)
2)
3)
4)
5)

Funkció

Szimbólum

Pontossági osztály

Mérési tartomány

Kijelzési tartomány

Áramerősség felharmonikusai

Ih

1. o.

(IEC61000-4-7)

2,5 kHz-ig

0 A – 999 kA

Áramerősség THD-ja 3)

THDi

1,0

(IEC61557-12)

2,5 kHz-ig

0–999%

Áramerősség THD-ja 4)

THD-Ri

-

-

-

Hálózat jelfeszültsége

MSV

-

-

-

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.

*	A max. összesített munkaértékek elérésekor a kijelző
0 W értékre ugrik vissza.
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Paraméter- és Modbus-címlista
A
következő
paraméterlista
kivonata
olyan
beállításokat tartalmaz, amelyekre az UMG 96RM-E
helyes üzemeltetéséhez szükség van. Ilyenek pl. az
áramátalakítók és a készülékcímek. A paraméterlistában
található értékek írhatók és olvashatók.

C

A paraméterek és mért értékek teljes
áttekintését, valamint a kiválasztott mért
értékekhez tartozó magyarázatokat a CD-n
és az interneten is megtalálható „Modbuscímlista” dokumentumban találja.

A mért értékek listájának kivonata a mért és kiszámított
mért értékeket, a kimenetek állapotadatait és a
kiolvasáshoz naplózott értékeket tartalmazza.

C

A jelen dokumentációban felsorolt, a 800ig tartó tartományban szereplő címek
közvetlenül a készüléken állíthatók be.
Az 1000 feletti címtartomány kizárólag a
Modbus használatával szerkeszthető!

1. táblázat – Paraméterlista
Cím

Formátum

RD/WR

Egység

0
SHORT
RD/WR
1
SHORT
RD/WR
kbps
					
					
2
SHORT
RD/WR
					
3
SHORT
RD/WR
					
					
					
					
10
FLOAT
RD/WR
A
12
FLOAT
RD/WR
A
(*1)
(*2)
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Megjegyzés
Készülékcím
Baudráta (0=9,6 kbps, 1=19,2 kbps,
2=38,4 kbps, 3= 57,6 kbps
4=115,2 kbps)
Modbus mester
0=szolga, 1=mester (csak Ethernetnél)
Stopbitek
0 = 1 bit, nincs paritás
1 = 2 bit, nincs paritás
2 = 1 bit, páros paritás
3 = 1 bit, páratlan paritás
I1 áramátalakító, primer
I1 áramátalakító, szek.

Beállítási tartomány

Előzetes beállítás

(*1)

0–255
1
0–7
4
(5–7 csak				
belső használatra)
0, 1
0
0–3

0

0–1 000 000 (*2)
1–5

5
5

A 0, valamint 248–255 értékek foglaltak, ezek nem használhatók.
A beállítható 0 érték nem eredményez értelmes üzemi értékeket, ezért ne használja.

UMG 96RM-E
Cím

Formátum

RD/WR

Egység

Megjegyzés

14
FLOAT
RD/WR
V
V1 feszültségátalakító, prim.
16
FLOAT
RD/WR
V
V1 feszültségátalakító, szek.
18
FLOAT
RD/WR
A
I2 áramátalakító, primer
20
FLOAT
RD/WR
A
I2 áramátalakító, szek.
22
FLOAT
RD/WR
V
V2 feszültségátalakító, prim.
24
FLOAT
RD/WR
V
V2 feszültségátalakító, szek.
26
FLOAT
RD/WR
A
I3 áramátalakító, primer
28
FLOAT
RD/WR
A
I3 áramátalakító, szek.
30
FLOAT
RD/WR
V
V3 feszültségátalakító, prim.
32
FLOAT
RD/WR
V
V3 feszültségátalakító, szek.
34
SHORT
RD/WR
Hz
Frekvenciaátlagolás
					
0=autom., 45–65=Hz
35
SHORT
RD/WR
Kijelző kontrasztja
					
0 (alacsony), 9 (magas)
36
SHORT
RD/WR
Háttérvilágítás
					
0 (sötét), 9 (világos)
37
SHORT
RD/WR
Kijelzési profil
					
0=előre beállított kijelzési profil
					
1=előre beállított kijelzési profil
					
2=előre beállított kijelzési profil
					
3=szabadon választható kijelzési profil
38
SHORT
RD/WR
Kijelzésváltási profil
					0–2=előre beállított kijelzésváltási profilok
					3=szabadon választható
kijelzésváltási profil
39
SHORT
RD/WR
mp
Váltási idő
40
SHORT
RD/WR
Átlagolási idő, I
41
SHORT
RD/WR
Átlagolási idő, P
42
SHORT
RD/WR
Átlagolási idő, U

Beállítási tartomány

Előzetes beállítás

0–1 000 000 (*2)
100, 400
0–1 000 000 (*2)
1–5
0–1 000 000
100, 400
0–1 000 000
1–5
0–1 000 000
100, 400
0, 45–65

400
400
5
5
400
400
5
5
400
400
0

0–9

5

0–9

6

0–3

0

0–3

0

0–60
0–8*
0–8*
0–8*

0
6
6
6

* 0 = 5 mp; 1 = 10 mp; 2 = 15 mp; 3 = 30 mp; 4 = 1 perc; 5 = 5 perc; 6 = 8 perc; 7 = 10 perc.; 8 = 15 perc
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Cím

Formátum

RD/WR

Egység

Megjegyzés

45
USHORT
RD/WR
mA
Áramerősség-mérés aktiválási küszöbe
					I1–I3
50
SHORT
RD/WR
Jelszó
100
SHORT
RD/WR
A mért érték
					
címe, 1. dig. kimenet
101
SHORT
RD/WR
A mért érték
					
címe, 2. dig. kimenet
102
FLOAT
RD/WR
Wh
Impulzusérték,
					
1. digitális kimenet
104
FLOAT
RD/WR
Wh
Impulzusérték,
					
2. digitális kimenet
106
SHORT
RD/WR
10 ms
Minimális impulzushossz (1=10 ms),
					
1/2. dig. kimenet
206
SHORT
RD/WR
mp
„Értéktartás-mutató” időtartama
207
SHORT
RD/WR
mp
„Értéktartás-mutató” rögzítési ideje
208
SHORT
RD/WR
1. digitális kimenet konfig.
					0= belső szinkronizálás
					1 = külső szinkronizálás (zárókontaktus)
					2 = külső szinkronizálás (nyitókontaktus)
500
SHORT
RD/WR
Csatlakozókiosztás, I L1
501
SHORT
RD/WR
Csatlakozókiosztás, I L2
502
SHORT
RD/WR
Csatlakozókiosztás, I L3
503
SHORT
RD/WR
Csatlakozókiosztás, U L1
504
SHORT
RD/WR
Csatlakozókiosztás, U L2
505
SHORT
RD/WR
Csatlakozókiosztás, U L3
506
SHORT
RD/WR
Min. és max. értékek törlése
507
SHORT
RD/WR
Fogyasztásmérő törlése
508
SHORT
RD/WR
EEPROM-ba írás kényszerítése.

Beállítási tartomány

Előzetes beállítás

0–200

5

0–999

0 (nincs jelszó)

0–32 000

874

0–32 000

882

-1 000 000 – +1 000 000

1000

-1 000 000 – +1 000 000

1000

1–1000
300–3600
1–20
0–2

5 (=50 ms)
900
10
0

-3 – 0 – +3 1)
-3 – 0 – +3 1)
-3 – 0 – +3 1)
0–3 1)
0–3 1)
0–3 1)
0–1
0–1
0–1

+1
+2
+3
1
2
3
0
0
0

Megjegyzés: Az energiaértékek, valamint a min. és max. értékek 5 percenként az EEPROM-ba íródnak.
1)
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2)

0 = Nem kerül sor az áram- vagy feszültségág mérésére.
A 8 beállítás a 0 beállításnak felel meg.
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Cím
509
510
511

Formátum

RD/WR

Egység

SHORT
SHORT
SHORT

RD/WR
RD/WR
RD/WR

Feszültség kapcsolási rajza
Áramerősség kapcsolási rajza
-	Releváns feszültségek
THD és FFT számára

Megjegyzés

Beállítási tartomány

Előzetes beállítás

0–8 2)
0–8

0
0

0, 1

0

A kijelzőn a THD és FFT feszültségei L-N vagy L-L értékekként jelezhetők ki. 0=LN, 1=LL
512
513
514
515
516
517

SHORT
SHORT
SHORT
SHORT
SHORT
SHORT

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

-

Év
Hónap
Nap
Óra
Perc
Másodperc

0–99		
0–12		
0–31		
0–24		
0–59		
0–59		

600

UINT

RD/WR

-

Mérési tartomány túllépése

0–0xFFFFFFFF

750
754
756

SHORT
SERNR
SERNR

RD
RD
RD

-

Szoftverkiadás
Sorozatszám
Gyártási szám

746

SHORT

RD/WR

747

SHORT

RD/WR

mp	Időtartam, amely után készenléti
világításra vált át
mp
Fényerő készenléti világításnál

C

60–9999
0–9

900
0

A kijelzőn csak egy érték első 3 helyiértéke (###) jeleníthető meg. Az 1000 feletti
értékek „k” jelölést kapnak. Példa: 003k = 3000
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2. táblázat – Modbus-címlista

(gyakran használt mért értékek)

C

A jelen dokumentációban felsorolt, a 800ig tartó tartományban szereplő címek
közvetlenül a készüléken állíthatók be.
Az összehasonlítók készüléken végzett
programozásához a 800–999 címtartomány
áll rendelkezésre. Az 1000 feletti címek
kizáró lag a M odbus has z nálat áv al
szerkeszthetők!

C

A paraméterek és mért értékek teljes
áttekintését, valamint a kiválasztott mért
értékekhez tartozó magyarázatokat a CD-n
és az interneten is megtalálható „Modbuscímlista” dokumentumban találja.

ModbusCím a
cím
kijelzőn
			

Formátum

RD/WR

Egység

Megjegyzés

19000
19002
19004
19006
19008
19010
19012
19014
19016
19018
19020
19022
19024
19026
19028
19030

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

V
V
V
V
V
V
A
A
A
A
W
W
W
W
VA
VA

L1-N feszültség
L2-N feszültség
L3-N feszültség
L1-L2 feszültség
L2-L3 feszültség
L3-L1 feszültség
L1 áramerősség
L2 áramerősség
L3 áramerősség
Vektorösszeg; 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
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808
810
812
814
816
818
860
862
864
866
868
870
872
874
884
886
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ModbusCím a
cím
kijelzőn
			

Formátum

RD/WR

Egység

Megjegyzés

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

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

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

S L3 látszólagos teljesítmény
Összeg; Ssum3=S1+S2+S3
Fund. meddő teljesítmény (hálózati frekv.), Q L1
Fund. meddő teljesítmény (hálózati frekv.), Q L2
Fund. meddő teljesítmény (hálózati frekv.), 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
Mért frekvencia
Forgómező; 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

888
890
876
878
880
882
820
822
824
800
-
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ModbusCím a
cím
kijelzőn
			

Formátum

RD/WR

Egység

Megjegyzés

19094
19096
19098
19100
19102
19104
19106
19108
19110
19112
19114
19116
19118
19120

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

varh
varh
varh
varh
varh
varh
varh
varh
%
%
%
%
%
%

Meddő energia, induktív, L1
Meddő energia, induktív, L2
Meddő energia, induktív, L3
Meddő energia, ind., L1–L3
Meddő energia, kapacitív, L1
Meddő energia, kapacitív, L2
Meddő energia, kapacitív, L3
Meddő energia, kap., 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

ModbusCím a
cím
kijelzőn
			

Formátum

RD/WR

Egység

Beállítási
Megjegyzés		tartomány

20006
20008
20010
20012
20014
20016
20018

float
float
float
float
float
float
float

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

A
A
A
A
A
A
A

TDD I4, teljes terhelésű áram
I4 áramátalakító, primer
I4 áramátalakító, szekunder
I5 áramátalakító, primer
I5 áramátalakító, szekunder
I6 áramátalakító, primer
I6 áramátalakító, szekunder
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836
838
840
908
910
912

-

0–1 000 000
0–1 000 000
1–5
0–1 000 000
0,001–5
0–1 000 000
0,001–5

Előzetes
beállítás
150
5
5
5
5
5
5

UMG 96RM-E
Számformátumok

MEGJEGYZÉS

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

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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Méretrajzok
Az összes adat mm-ben van megadva.
Hátulnézet

Alulnézet

□ 91,5
110,5
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Oldalnézet

Kitörés mérete
ca. 90

104

91,5

96

6

92+0,8

92+0,8

72 (csatlakozódugó nélküli mélység)

57
78
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A mértérték-kijelzések áttekintése
A01

B01

C01

D01

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

B02
Átlagértékek
L1-L2 feszültség
L2-L3 feszültség
L3-L1 feszültség

C02

D02

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

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

Mért érték
Összeg
N áramerőssége

Átlagérték
Összeg
N áramerőssége

Max. érték
Mért érték összege
N áramerőssége

Max. értékek
Átlag összege
N áramerőssége

A05

B05

C05

Mért értékek
L1 hatásos teljesítmény
L2 hatásos teljesítmény
L3 hatásos teljesítmény

Átlagérték
L1 hatásos teljesítmény
L2 hatásos teljesítmény
L3 hatásos teljesítmény

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

A06

B06

C06

D06

Mért érték
Összeg
Hatásos teljesítmény

Átlagérték
Összeg
Hatásos teljesítmény

Max. érték
Összeg
Hatásos teljesítmény

Max. érték
Összeg
Tényl. átlagérték

A07

B07

C07

Mért értékek
L1 látszólagos teljesítmény
L2 látszólagos teljesítmény
L3 látszólagos teljesítmény

Átlagértékek
L1 látszólagos teljesítmény
L2 látszólagos teljesítmény
L3 látszólagos teljesítmény

Max. értékek
L1 látszólagos teljesítmény
L2 látszólagos teljesítmény
L3 látszólagos teljesítmény
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A08

B08

C08

Mért érték
Összeg
Látszólagos
teljesítmény

Átlagérték
Összeg
Látszólagos
teljesítmény

Max. érték
Összeg
Látszólagos
teljesítmény

A09

B09

C09

Mért értékek
L1 meddő teljesítmény
L2 meddő teljesítmény
L3 meddő teljesítmény

Átlagértékek
L1 meddő teljesítmény
L2 meddő teljesítmény
L3 meddő teljesítmény

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

A10

B10

C10

Mért érték
Meddő telj. összege

Átlagérték
Meddő telj. összege

Max. érték (ind.)
Meddő telj. összege

A11

B11

C11

Mért érték
THD torzítási tényező
U L1

Mért érték
THD torzítási tényező
U L2

Mért érték
THD torzítási tényező
U L3

A12

B12

C12

Mért érték
THD torzítási tényező
I L1

Mért érték
THD torzítási tényező
I L2

Mért érték
THD torzítási tényező
I L3

A13

B13

C13

Max. érték
THD torzítási tényező
U L1

Max. érték
THD torzítási tényező
U L2

Max. érték
THD torzítási tényező
U L3

A14

B14

C14

Max. érték
THD torzítási tényező
I L1

Max. érték
THD torzítási tényező
I L2

Max. érték
THD torzítási tényező
I L3
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A15
Mért érték
L1 cos(fí)
L2 cos(fí)
L3 cos(fí)

A16

B16

Mért érték
cos(fí) összeg

Átlagérték
cos(fí) összeg

A17
Mért érték
L1 frekvencia
Forgómező kijelzése

A18

B18

C18

D18

E18

F18

G18

Mért érték
A hatásos energia
összege
(visszaforgásgátló nélkül)

Mért érték
A hatásos energia
összege
(fogyasztás)

Mért érték
A hatásos energia
összege
(betáplálás)

Mért érték
Látszólagos energia
összege

Mért érték
L1 hatásos energia
fogyasztás (1. tarifa)

Mért érték
L2 hatásos energia
fogyasztás (1. tarifa)

Mért érték
L3 hatásos energia
fogyasztás (1. tarifa)

A19

B19

C19

D19

E19

F19

Mért érték (ind.)
Meddő energia

Mért érték
Meddő energia
összege,
kap.

Mért érték
Meddő energia
összege,
kap.

Mért érték
L1 meddő energia,
ind. (1. tarifa)

Mért érték
L2 meddő energia,
ind. (1. tarifa)

Mért érték
L3 meddő energia,
ind. (1. tarifa)

A20

B20

G20

1. üzemóra-számláló

1A összehasonlító*
Összes működési idő

...

2C összehasonlító*
Összes működési idő

...

A21

B21

H21

Mért érték
1. felharm.
U L1

Mért érték
3. felharm.
U L1

Mért érték
15. felharm.
U L1

A megjelölt menük a gyári előzetes beállítással nem kerülnek kijelzésre.
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* Csak az első 6 összehasonlító kerül kijelzésre.
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A22

B22

H22

Mért érték
1. felharm.
U L2

Mért érték
3. felharm.
U L2

...

Mért érték
15. felharm.
U L2

A23

B23

H23

Mért érték
1. felharm.
U L3

Mért érték
3. felharm.
U L3

...

Mért érték
15. felharm.
U L3

A24

B24

H24

Mért érték
1. felharm.
I L1

Mért érték
3. felharm.
I L1

...

Mért érték
15. felharm.
I L1

A25

B25

H25

Mért érték
1. felharm.
I L2

Mért érték
3. felharm.
I L2

...

Mért érték
15. felharm.
I L2

A26

B26

H26

Mért érték
1. felharm.
I L3

Mért érték
3. felharm.
I L3

...

Mért érték
15. felharm.
I L3

A27

B27

H27

Max. érték
1. felharm.
U L1

Max. érték
3. felharm.
U L1

...

Max. érték
15. felharm.
U L1

...

A28

B28

H28

Max. érték
1. felharm.
U L2

Max. érték
3. felharm.
U L2

Max. érték
15. felharm.
U L2

A megjelölt menük a gyári előzetes beállítással nem kerülnek kijelzésre.
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A29

B29

H29

Max. érték
1. felharm.
U L3

Max. érték
3. felharm.
U L3

...

Max. érték
15. felharm.
U L3

A30

B30

H30

Max. érték
1. felharm.
I L1

Max. érték
3. felharm.
I L1

...

Max. érték
15. felharm.
I L1

A31

B31

H31

Max. érték
1. felharm.
I L2

Max. érték
3. felharm.
I L2

...

Max. érték
15. felharm.
I L2

A32

B32

H32

Max. érték
1. felharm.
I L3

Max. érték
3. felharm.
I L3

...

Max. érték
15. felharm.
I L3

A33

B33

C33

D33

Mért érték
L4 áramerősség

Átlagérték
L4 áramerősség

Max. értékek
L4 áramerősség

Max. értékek (átlag)
L4 áramerősség

A34

B34

C34

D34

Mért érték
L5 áramerősség

Átlagérték
L5 áramerősség

Max. értékek
L5 áramerősség

Max. értékek (átlag)
L5 áramerősség

A35

B35

C35

D35

Mért érték
L6 áramerősség

Átlagérték
L6 áramerősség

Max. értékek
L6 áramerősség

Max. értékek (átlag)
L6 áramerősség

A megjelölt menük a gyári előzetes beállítással nem kerülnek kijelzésre.
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A páros és páratlan felharmonikusok
a 40 rendszámig lehívhatók a
GridVis szoftverrel, és megjeleníthetők
a szoftveren belül.

UMG 96RM-E
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1. csatlakoztatási példa

(IPE / IDIFF különbözetiáram-méréssel)
+

-

S1

S2

S3

IDIFF

IPE

B

-

-

24 V =
DC
+

=

13

K2

14

15

1. csoport

K3

28

29

0–30 mA

K5

K4

30

31

32

2. csoport

A

0–30 mA

4)

4)

33 34
I5

35

36

I6

16
B

37

RS485

Analóg bemenetek

Digitális bemenetek/kimenetek

17
A

Ethernet
10/100Base-T

K1

+

UMG 96RM-E (RCM)
Tápfeszültség
N/- L/+
1

2

1)

Feszültségmérés
V1

V2

V3

VN

3

4

5

6

2)

2)

Áramerősség-mérés
S2

S1

S2

3)

2)

S1

S2

3)

Fogyasztó

S2
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S1

S2

I4

S1

19 18

3)

S2
S2

1)

3)

S1

L1

S1

L2

S1

L3
S2

230 V/400 V, 50 Hz

PC

RJ45

=

S1

N

	UL/IEC-jóváhagyással rendelkező

túláram elleni védőberendezés
(6 A, B kar.)
2)	
UL/IEC-jóváhagyással rendelkező
túláram elleni védőberendezés
(10 A, CC osztály / C kar.)
3)
Rövidrezáró hidak (külső)
4)
	A 32–33. és 35–36. sorkapcsok
áthidalása csak a 104-es
hardverkiadástól kezdve szükséges!

UMG 96RM-E
2. csatlakoztatási példa

(hőmérséklet- és különbözetiáram-méréssel)
+

S1

S2

S3

24 V =
DC
+

=
K1

13

+

K2

14

15

IDIFF

PT100

-

K3

28

29

1. csoport

30

A

0–30 mA

K5

K4

B

4)

31

32

2. csoport

33 34
I5

35

36

I6

16
B

37

RS485

Analóg bemenetek

Digitális bemenetek/kimenetek

17
A

UMG 96RM-E (RCM)
Tápfeszültség
N/- L/+
1

2

Feszültségmérés
V1

V2

V3

VN

3

4

5

6

PC

RJ45

-

-

Ethernet
10/100Base-T

=

Áramerősség-mérés
S2

S1

S2

S1

S2

S1

S2

I4

S1

19 18
1)

1)

2)

2)

3)

2)

3)

3)

Fogyasztó

S2
S2
S2

3)

S1

L1

S1

L2

S1

L3
S2

230 V/400 V, 50 Hz

S1

N

	UL/IEC-jóváhagyással rendelkező

túláram elleni védőberendezés
(6 A, B kar.)
2)	
UL/IEC-jóváhagyással rendelkező
túláram elleni védőberendezés
(10 A, CC osztály / C kar.)
3)
Rövidrezáró hidak (külső)
4)
	A 35–36. sorkapcsok áthidalása csak
a 104-es hardverkiadástól kezdve
szükséges!
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Rövid útmutató az alapfunkciókhoz

Áramátalakító beállítása,
primer áramerősség

Az áramátalakító beállításának módosítása
Átváltás programozás módra:
• A programozás módra az 1. és a 2. gomb egyszerre,
kb. 1 másodpercig történő megnyomásával válthat át.
Megjelenik a programozás mód PRG szimbóluma és
az áramátalakító CT szimbóluma.
• Az 1. gombbal nyugtázható a kiválasztás.
• Villog a primer áramerősség beviteli tartományának
első számjegye.
A primer áramerősség módosítása
• A 2. gombbal módosítsa a villogó számjegyet.
• Az 1. gombbal válassza ki a következő módosítandó
számjegyet. Villog a módosításhoz kiválasztott
számjegy. Ha a teljes szám villog, akkor a 2. gombbal
eltolható a tizedesvessző.
A szekunder áramerősség módosítása
• Szekunder áramerősségként csak 1 A vagy 5 A állítható
be.
• Az 1. gombbal válassza ki a szekunder áramerősséget.
• A 2. gombbal módosítsa a villogó számjegyet.
Kilépés a programozás módból
• A programozás módból az 1. és a 2. gombot ismét
egyszerre, kb. 1 másodpercig megnyomva léphet ki.

Programozás mód
kijelzése
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Áramátalakító beállítása,
szekunder áramerősség
Áramátalakító szimbóluma
(csak programozás módban)

Mért értékek lekérése
Átváltás kijelzés módra:
• Ha még aktív a programozás mód (PRG és CT
szimbólumok láthatók a kijelzőn), akkor az 1. és
a 2. gomb egyszerre, kb. 1 másodpercig történő
megnyomásával válthat át a kijelzés módra.
• Megjelenik egy mért érték kijelzése, pl. a feszültségé
Gombokkal történő vezérlés
• A 2. gombbal válthat az
áramerősség, feszültség,
teljesítmény stb. mértértékkijelzései között.
• A 1. gombbal válthat a
mért
értékhez
tartozó
átlagértékek, max. értékek
stb. között.

UMG 96RM-E
Rövid útmutató a TCP/IP-címzéshez
Kézi TCP/IP-beállítások
Átváltás programozás módra:
• A programozás módra az 1. és a 2. gomb egyszerre,
kb. 1 másodpercig történő megnyomásával válthat át.
Megjelenik a programozás mód PRG szimbóluma és
az áramátalakító CT szimbóluma.
A TCP/IP-cím beállítása (Adr)
• A 2. gombbal váltson az „Adr” kijelzésre
• Az 1. gombbal aktiválja a cím első számjegyét
(0. bájt) (villog a számjegy). A 2. gombbal állítsa be a
számjegyet.
• Válassza ki a következő számjegyet az 1. gombbal
(villog a számjegy), és a 2. gombbal állítsa be a kívánt
számjegyet.
• Ha megtörtént a cím 0. bájtjának beállítása, az 1.
gombbal elvégezhető az 1–3. bájt beállítása. Ezután a
kijelzés visszaugrik a 0. bájtra (nem villog a számjegy).
Alhálózati maszk (Sub)
• A 2. gombbal váltson az alhálózati maszk tartományára,
és ott az 1. és 2. gombbal a címbeállítással azonos
módon végezze el a beállítást.
Az átjárócím (GAt) beállítása
• A 2. és 1. gombbal a címbeállítással azonos módon
végezze el az átjáró beállítását.
Kilépés a programozás módból
• Az 1. és a 2. gombot egyszerre megnyomva lépjen ki
a módból, vagy várjon 60 másodpercet.

Megnevezés
A cím bájtjelölése (pl. 0. bájt)
Címérték, 0. bájt
Ábra: TCP/IP-cím, 1. bájt
Egy TCP/IP-cím 4 bájtból áll, és a
következőképpen épül fel:
0. bájt 1. bájt 2. bájt 3. bájt

xxx.xxx.xxx.xxx
A dinamikus IP-kiosztás (dyn) aktiválása
A készülék-/átjárócímet és alhálózati maszkot a DHCPszerver osztja ki, és a készüléknek a meglévő hálózatba
történő automatikus bekötését teszi lehetővé.
• Programozás módban a 2. gombot többször
megnyomva váltson a „dYn IP” megnevezést
tartalmazó kijelzésre.
• Az 1. gombbal aktiválja az „on”, ill. „oFF” paramétert
(villog a paraméter). A 2. gombbal állítsa be a kívánt
állapotot, és az 1. gombbal nyugtázza.
• Lépjen ki a programozás módból.
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