
Güç Göstergesi PCE-N30H

Güç Göstergesi PCE-N30H
DC akım ve voltaj girişi / 5 basamaklı ekran / Dahili gerçek zamanlı saat / Opsiyonel açık kollektör çıkışı / IP65 korumalı ön kısım

Güç göstergesi PCE-N30H, 500 V’a kadar DC voltajlarını ve 5 A’ya kadar DC akımlarını ölçme imkanı sunar. Bu da güç göstergesini DC akımlarını
ve voltajlarını izlemek için ideal hale getirir. Güç göstergesinde farklı sınır değerlerine ulaşıldığında renk değiştirebilen 5 basamaklı bir LED ekran
bulunur. Güç göstergesinin giriş sinyali, 21 değer çifti yardımıyla serbestçe ölçeklendirilebilir. Bu sayede doğrusal karakteristiklere sahip
olmayan ölçüm eğrileri görüntülenebilir.

Dahili gerçek zamanlı saat, geçerli saati görüntüleme seçeneği sunar. Güç göstergesi ile elde edilen ölçüm değerleri, opsiyonel olarak temin
edilebilen programlanabilir analog çıkış aracılığıyla verilebilir. Bu da güç göstergesinin ölçüm değerlerini kaydetmesini sağlar. Analog çıkış ile
bağlantılı olarak, güç göstergesinde Modbus RTU protokolü aracılığıyla diğer cihazlarla iletişim kurulmasını mümkün kılan bir RS-485 arayüzü
bulunur.

 21 noktalı yapılandırma
 IP65 korumalı ön kısım
 Akım ve voltaj ölçümü
 İki alarm çıkışı
 Geçerli saatin gösterimi
 Opsiyonel RS-485 arayüzü



Teknik özellikler
Ölçüm Aralığı  

Voltaj (ayarlanabilir) ± 100 V DC

± 500 V DC

Akım (ayarlanabilir) ± 1 A DC

± 5 A DC

Zaman 00.00 ... 23.59 saat

Ölçeklendirme 21 noktalı

Ekran 5 basamaklı 7 segmentli LED ekran, üç renkli

Görüntüleme Aralığı -19999 ... 99999

Görüntüleme Birimi Seçilebilir (kullanılabilir 56 birim)

Sensör Beslemesi 24 V DC, maks. 30 mA

Çıkış (seçilebilir) 2 alarm rölesi

RS-485 arayüzü

4 ... 20 mA ya da 0 ... 10 V

Açık kollektör

Çevre Koşulları -25 ... +55 °C, 25 ... 95% n.o

Depolama Koşulları -33 ... +70 °C, 25 ... 95% n.o

Boyut 96 mm x 48 mm x 93 mm

Panel Kesiti 92 mm x 45 mm (DIN standardına göre)

Güç Kaynağı (seçilebilir) 85 ... 253 V AC (45 ... 65 Hz) AC / DC

20 ... 40 V AC / DC

Koruma Sınıfı IP65 (ön kısım)

Ağırlık < 200 g

Montaj Sıkıştırma vidalı montaj klipsleri,

Terminal şeridi üzerinden bağlantı

Gövde Sağlam plastik gövde

Standartlar EN61010-1’e göre CAT III

Ek bilgi
Teknik Katalog


Ürün hakkında daha fazla bilgi


Benzer ürünler
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