
Zgodnie z prawem autorskim i prawem cywilnym, powielanie tego katalogu, lub jakiejkolwiek jego części drogą elektroniczną, metodami
mechanicznymi, za pomocą fotokopii, mikrofilmów, nagrań lub innych, jest stanowczo zabronione.

Prawa są zastrzeżone dla wszystkich krajów. Rysunki, dane techniczne i parametry mogą być modyfikowane i zmieniane.
Contrel s.r.l. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub mających na celu poprawę jakości produktów,

bez uprzedniego powiadomienia.

ŁATWE I INTUICYJNE MENU 

GRAFICZNY KOLOROWY WYŚWIETLACZ 3,5”

SZEROKI WYBÓR OPCJI 

ETHERNET, USB, RS485 I PROFIBUS 

WYSOKA DOKŁADNOŚĆ  POMIARÓW 

THD POMIAR ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH 

ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO 

POMIAR DUŻEJ LICZBY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH

PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC 

DIAGRAMY I WYKRESY 

WYKRYWANIE WAHAŃ I ZANIKÓW NAPIĘĆ 

ANALIZA HARMOCZNICZNYCH 

REJESTRACJA ZE ZNACZNIKIEM CZASU 
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  A    PEŁNY MONITORING INSTALACJI                           

POMIAR I ANALIZA PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH
Nowy analizator sieci elektrycznej EMS posiada zaawansowane
funkcje analityczne, które pozwalają na pomiar podstawowych
jednofazowych i trójfazowych parametrów elektrycznych:
napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik mocy, harmoni-
czne, moc czynna i bierna, energia czynna i bierna. Nowy
analizator pozwala na pomiar i analizę w czasie rzeczywis-
tym parametrów elektrycznych, a także sprawdzenie jakości
energii dzięki pomiarowi THD. 

DWUKIERUNKOWY POMIAR ENERGII pozwala na moni-
torowanie z jednego urządzenia produkcji i poboru energii.
Wszystkie informacje monitorowane przez analizator mogą
być przekazywane do odległych obiektów poprzez interfejsy
komunikacyjne RS485, RJ45, przy wsparciu wielu protokołów,
w tym Modbus RTU, Modbus TCP / IP oraz Profibus DP.
Współpraca z systemami kontroli i nadzoru jest możliwa za
pośrednictwem różnych programowalnych wejść i wyjść. EMS
odczytuje i wyświetla wartości energii zmierzone przez inne
liczniki energii podłączone do sieci. Osiąga się to dzięki wejś-
ciom dwustanowym, które są w stanie odczytać impulsy gene-
rowane przez mierniki w instalacji. W tym przypadku, EMS
działa jako koncentrator danych. Zbiera informacje nie tylko z
liczników energii elektrycznej, ale również z liczników wody i
gazu it . EMS pozwala na pełną, szczegółową analizę jakości
sieci, która może być wykonana dzięki pomiarowi współczyn-
nika zawartości harmonicznych (do 20-tej harmonicznej)
napięć i prądów.

  B    ZALETY POMIARU                                         

WSZECHSTRONNOŚĆ    W    RÓŻNYCH  ZASTOSOWA-
NIACH    I KOMPLETNOŚĆ  FUNKCJI  dzięki nowemu
przedniemu panelowi graficznemu analizatory EMS oferują
możliwość pełnego i wszechstronnego wyświetlania i mo-
nitorowania parametrów elektrycznych w sieci jedno- i trój-
fazowej. 

  C    OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ENERGII         

* Opomiarowanie pod-odbiorców i podział kosztów 
* Monitoring trendu obciążenia
* Zarządzanie wartościami szczytowymi
* Poprawa współczynnika mocy
* Przewidywanie zapotrzebowania na moc

  D    KONTROLA JAKOŚCI SIECI                               

* Analiza harmonicznych
* Wykrywanie wahań i zaników napięć

  E    NIEPRZERWANY NADZÓR NAD SIECIĄ     
- Monitoring instalacji w czasie rzeczywistym
- Zdalny monitoring
- Zarządzanie obciążeniem za pomocą progów alarmu
- Prewencyjna obsługa podłączonych odbiorników

  F    ZALETY KOMUNIKACJI                                    

Urządzenie to jest w stanie przekazywać wszystkie mierzone
parametry za pomocą zaawansowanych protokołów komu-
nikacyjnych, takich jak Modbus RTU, Modbus TCP / IP oraz
sieci PROFIBUS DP. Do interakcji z systemami kontroli i
nadzoru są dostępne cyfrowe wyjścia impulsowe do zdalnego
sterowania zużyciem energii czynnej i biernej, wyjścia cyfrowe
mogą być w pełni programowane jako alarmy progowe i wyjś-
cia przekaźnikowe.

  G    ŁATWOŚĆ INSTALACJI I EKSPLOATACJI    

Wyświetlacz oferuje użytkownikowi wyraźne informacje, które
pozwalają zarówno na dokonanie nastaw oraz poprawnego
zrozumienia i zinterpretowania wyświetlanych wartości, dzięki
wysokiej rozdzielczości ekranu i komunikatom w języku
użytkownika.

MULTIMETRY
CYFROWE

ANALIZATORY
ENERGII

PODŚWIETLANY
WYŚWIETLACZ

GRAFICZNY 

e le t t ron i ca

I



     IIIII   ZASILANIE POMOCNICZE

Zakres napięć 90÷250Vac/dc 

Częstotliwość 50/60 Hz  

Zabezpieczenie bezpiecznikiem 1A zwłoczny

     IIIII   POBÓR MOCY 8VA max - 1VA min (zależnie od opcji i trybu funkcjonowania)

     IIIII   TYP POMIARU Rzeczywista wartość skuteczna RMS

     IIIII   DOKŁADNOŚĆ POMIARU

Energia Standard: zgodnie z CEI EN 62053-21 - Klasa 1 (1%)

Opcja 0.5 zgodnie z CEI EN 62053-22  - Klasa 0,5 S (0.5%)

Opcja 0.2 zgodnie z CEI EN 62053-22  - Klasa 0,2 S (0.2%)

Częstotliwość 40÷70 Hz

Współczynnik mocy ± 1.000

Cos Phi ± 1.000

Tan Phi ± tan 89.9°

THD Zgodnie z IEC62053-22

Harmoniczne Do 20-szej Harmonicznej – zgodnie z IEC62053-22

     IIIII   ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie 30÷400VAC faza-neutral (52÷693VAC faza-faza)

Prąd 1A 10mA÷1A (dla 1, 0.5S lub 0.2S Klasy dokładności, zależnie od opcji)

Prąd 5A 50mA÷5A (dla 1, 0.5S lub 0.2S Klasy dokładności, zależnie od opcji)

     IIIII   INSTALACJA

Rodzaj sieci dystrybucyjnej
Sieć niskiego i średniego napięcia
Podłączenie w układzie jednofazowym
Sieć trójfazowa 4- lub 3-przewodowa

     IIIII   WEJŚCIA NAPIĘCIOWE

Typ wejść 3 wejścia fazowe + Neutral

Dopuszczalne przepięcia
480VAC faza-neutral (830VAC faza-faza, w sposób trwały)
Kategoria przepięciowa : III (instalacje stałe)

Impedancja wejściowa >1.8MΩ
Zakres częstotliwości 50/60Hz

Pobór mocy 0.09VA dla każdego wejścia (faza-neutral)

     IIIII   WEJŚCIA PRĄDOWE

Typ wejść
3 wejścia izolowane przez wewnętrzne przekładniki prądowe

Opcja N: dodatkowe wejście dla prądu neutralnego o charakterystyce jak dla prądów

Maksymalne trwałe przeciążenie 1A 1.3 A

Maksymalne trwałe przeciążenie 5A 6,5 A

Pobór mocy dla każdego wejścia 0.00055 VAmax

     IIIII   WYMIARY ZEWNĘTRZNE 96 mm x 96 mm x 130 mm

     IIIII   CIĘŻAR 450 gr

     IIIII   KOMUNIKACJA - RS485
Protokół Modbus RTU

Standard RS485 half-duplex z izolacją optyczną

Szybkość 4.8 – 9.6 – 19.2 – 38.4 – 57.6 – 115.2 kbps

Numeracja węzła 1 ÷ 247

Parzystość Even – Odd - None

Bit stopu 1, 2

     IIIII   KOMUNIKACJA - PROFIBUS
Protokół Profibus with slave DP-V0

Szybkość 9.6Kbits/s - 3Mbits/s

Adres 0-126

Złącze DB9 żeńskie

     IIIII   KOMUNIKACJA - ETHERNET
Protokół Modbus TCP, SNMP

Złącze RJ45, WiFi

     IIIII   WEJŚCIA DWUSTANOWE

Liczba wejść 2, 4

Zakres napięć wejściowych Znamionowe napięcie wejściowe VINPUT 24, 48, 115, 230 VAC/DC

Prąd wejściowy Znamionowy prąd wejściowy IINPUT @ VINPUT : 5mAMAX @ VIN=wszystkie napięcia

Konfiguracja wejść 2 zaciski (A-K) dla każdego wejścia : NPN, PNP, line-driver

Napięcie izolacji 3.5KV przez 60 sec.

Filter wejściowy Cyfrowy

Czas trwania impulsu TON_min 30ms , TOFF_min 30ms

     IIIII   WYJŚCIA DWUSTANOWE

Liczba wyjść dwustanowych 2, 4

Typ Photo-MOS (półprzewodnikowe); RON = 8Ωtyp. (12ΩMAX)

Zakres napięcia / prądu 10÷300VDC 150mAmax ; 12÷250VAC 150mAmax

Napięcie izolacji 4KV przez 60 sec

Funkcjonalność wyjść

• Wyjście dwustanowe programowane jako alarmowe

• Wybór długości impulsu 60ms÷1000ms

• Programowalna polaryzacja impulsu (aktywne zwarcie lub otwarcie)

• Programowalna “waga” impulsów

Czas trwania impulsu TON_min 30ms - TOFF_min 30ms

     IIIII   ZEGAR I KALENDARZ

Dane godzina, minuta, sekunda, dzień tygodnia, data, miesiąc, rok

Aktualizacja poprzez polecenie Modbus lub synchronizacja z wejścia dwustanowego

Backup danych 1 tydzień gwarantowanego backupu

     IIIII   REJESTRACJA

Rejestracja danych z wykorzystaniem zegara. Umożliwia rejestrację pomiarów, zadarzeń i alarmów ze znacznikiem czasu.

Typ pamięci Rejestracja w pamięci wbudowanej fabrycznie – karta MicroSD (jako opcja)

Electrical Measurement Supervisor

Default Menù SetEsc

Electrical Measurement Supervisor

Default Menù SetEsc

Electrical Measurement Supervisor

Default Menù SetEsc

Electrical Measurement Supervisor

Default Menù SetEsc

Przykładowe zrzuty ekranu

Wysokiej rozdzielczości wyświetlacz graficzny (3,5 “) zapewnia 
prezentację informacji w postaci wykresów liniowych,
rozkład harmonicznych FFT jako diagram słupkowy,

czytelne wyświetlanie miesięcznych wartości energii,
wartości pomiarowych w formie numerycznej,

 przegląd alarmów / zdarzeń ze stemplem czasowym
i wiele innych funkcji.

Electrical Measurement Supervisor

Default Menù SetEsc

PARAMETRY TECHNICZNETECHNICAL FEATURESEMS 96EMS 96


