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Trefas elmätare

smartESOX P
Tillämpning
Multitariff, fyrkvadrantelmätare för trefas,
3- eller 4-ledars nät för HV-,MV- eller LVabonnenmang för alla tarifftyper. Utökad
mätnings- och registeringsfunktionalitet
som kan kompletteras av flera
kommunikationsalternativ. Det är en
optimal lösning för avancerade
energihanteringsystem (EMS).
Typisk användning: kommersiell /industriell
mätare; balanseringsmätare.

Funktioner








Mätning av aktiv, reaktiv och skenbar energi
Mätning av momentan, maximal, redundant och kumulativ effekt
Mätning av transformatorförluster: OLA, NLA, OLR, NLR, I²t, U²t
Mätning av nätverksparametrar, inklusive: spänningar, strömmar, spännings- och strömharmonik, frekvenser, THD,
asymmetri-faktor och neutral trådström
Övervakning av elnätets parametrar: spänningsdippar och överspänningar; långa strömavbrott; ström- och
spänningsasymmetri; strömflöde utan applicerad spänning; inget strömflöde; överskridande av strömgränser
Direkt, semi-direkt och indirekt anslutning genom strömtransformatorer, även via spänningstransformatorer
Loggning av energi i sex tariffer, omkopplade av en inbyggd realtidsklocka
Brett spektrum av loggningsfunktioner för uppmätta parametrar:
- oberoende konfigurerbara profiler med olika loggningsintervall
- möjlighet att konfigurera en annan uppsättning loggade data för varje profil
Förbättrad loggning av händelser
- 7 grupper av händelser, inspelade i oberoende loggar
- Skicka meddelanden om omedelbar händelse till värdenheten / systemet
Brett spektrum av loggningsfunktioner för uppmätta parametrar under referensperioder
- Upp till 50 parametrar loggade under referensperioder
DLMS / COSEM-kommunikationsprotokoll, möjlighet att läsa mätdata genom PN-EN 62056-21 (IEC1107) -protokollet
Tre inbyggda kommunikationsportar: en optisk, två seriell
Utbytbar kommunikationsmodul: 3G / GPRS eller Ethernet
Inbyggd nödströmförsörjning ansluten till en extern kraftkälla
Möjlighet att läsa energiregister på displayen vid strömavbrott - drivs av ett utbytbart AA-batteri.
Möjlighet att läsa profiler och referensperioder på LCD-skärmen
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Förbehåll för tekniska ändringar utan avisering.






Grundläggande tekniska parametrar
Modell

smartESOX P

Anslutningsmetod

CT eller CT / VT ansluten

Märkspänning Un

[V]

3 x 58/100...3x230/400

Referensström Iref

[A]

1 eller 5

Maximal ström Imax

[A]

6

Mätnoggrannhet för aktiv energi

B eller C

Mätnoggrannhet för reaktiv energi

3 eller 2

Isolationsspänning
Pulsfrekvens
Klocka

[kV]
[imp/kWh]
[imp/kvarh]

4 (AC 50 Hz), 6 eller 8 - valfritt (spänningar 1,2 / 50 μs)
20 000
Inbyggd, noggrannhet inte sämre än 0,5 s / 24 h vid 23 ° C, synkroniserad med
extern signal eller via kommunikationsport.
Protokollsupport DLMS / COSEM (EN 62056-5-3, EN 62056-6-2) valfri läsning av data
från seriella portar med protokoll EN 62056-21 (IEC1107) Portar:

Kommunikation

• Optisk kontakt (EN 62056-21), upp till 19200 Bd.
• Två oberoende seriella portar (2x RS485 eller 1x RS-485 och 1xRS-232),
300 Bd till 57.600 Bd.
• Utbytbar kommunikationsmodul - 3G / GPRS, PLC, Ethernet
Två optiskt isolerade ingångar (funktioner: kontroll av: registrering, tariffer,
synkroniserad realtidsklocka; larmingång, pulsräkning).

Utgångar

Upp till sex pulsutgångar (för energiräkning).
Två programmerbara reläutgångar.

Loggning av händelser

Spänningsdippar och överspänningar per fas, långa strömavbrott, öppning och
stängning av terminalbox och hölje, magnetfältpåverkan, överskridande av Imax, Pmax,
icke-spänningsström, konfiguration, radering av händelser, kritiskt fel, ändring av RTCinställningar, händelser på digitala ingångar. Händelser registreras med datum och tid.

Display

Segmentvisning överensstämmer med VDEW-krav

Driftstemperatur

från −40˚C till 70˚C

Kapsling

IP 54, II-skyddsklass

Standarder

EN 50470-1
EN 50470-3
EN 62053-23
EN 62053-11
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Rated voltage Un

[V]

3x230/400

Reference current Iref

[A]

5

Maximum current Imax

[A]

60 or 80 or 100

Frequency gäller vid datumet för utfärdandet av detta[Hz]
Uppgifterna
dokument. 50
Tillverkaren har rätt att ändra och förbättra produkterna utan föregående meddelande.
Measurement accuracy of active energy
wg EN 50470-3 B
Denna publikation är endast avsedd för informationsändamål.
wg EN 62053-23

Power consumption in voltage circuit
Electric strength
Impulse frequency

2
A+, A-, |A|

[W] / [VA]
[kV]
[imp/kWh]

<1 / <1,5
4 (AC 50 Hz), 6 (impulses 1,2/50 μs)
5000

Clock

Internal, accuracy not lower than 0.5s/24h at 23°C

Communication

Optical port, serial port RS485 (optional), Wireless M-Bus (EN 13757) on 868MHz (optional)

Display

Dedicated LCD display (The viewing area is 65 x 20 mm)

Temperature of operation

KON TA K TUP P G I F TER
Housing

Standards

–25 to +55 °C
-40 to +70 °C (Optionally)

Postadress:
Ngenic Sverige AB IP53 or IP54 , II protection class
Kungsgatan 41
MID Directive (B+D)
EN 50470-1
753 21 Uppsala
sales@ngenic.se
018 - 472 18 18
www.ngenic.se

EN 50470-3
EN 62053-23

Apator
Powogaz S.A.
Apator SA
S.A. Centrum,
Ostaszewo 57C,
87-148
Łysomice, PL
ul.Apator
Klemensa
Janickiego
23/25,
60-542
Poznań
tel. +48 56 61 91 111, fax +48 56 61 91 295
e-mail:
handel.powogaz@apator.com
e-mail: apator@apator.com
Secretary
office: tel. +48 61 8418 101, fax +48 61 8470 192
www.apator.com
Export department: tel. +48 61 8418 139
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This publication is for information purposes and does not constitute an offer
in the meaning of the civil law. The designs are presented as an example,
functions of the meter can be customised.
EN.00005.2020

2020.014.EN
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Measurement accuracy of reactive energy
Metering type

