Nexus 1500
®

Rejestrator zakłóceń i analizator mocy
z zaawansowaną analizą jakości
energii elektrycznej i komunikacją

• Accu-Measure™ auto kalibracja
• 0.06% dokładność pomiaru energii
• perfekcyjny wybór dla aplikacji krytycznych
• kolorowy ekran dotykowy
• bardzo wysoka wydajność

www.electroind.com

• pełna klasa A EN 61000-4-30

Komunikacja, porty I/O
i interfejs użytkownika
• W standardzie port 10/100 BaseT Ethernet

Nowej generacji rejestrator zakłóceń
do analizy jakości energii

• Rozszerzalne porty szeregowe (podwójny RS 485)
• Modbus ASCII, Modbus TCP, DNP 3.0 Level 2
• 8 urządzeń możliwych do połączenia jednocześnie
przez Ethernet

• 10MHz rejestrator zakłóceń (ponad 166,000 próbek na okres)

• Opcjonalnie drugi port Ethernet

• 8 kanałowy rejestrator przebiegów

• Dotykowy 256 Color Display

• Rejestracja przepięć, zaników napięć i rejestracja zakłóceń

• Opcjonalnie 100BaseT port światłowodowy

• Analiza zakłóceń prądów
• 1 Gb pamięci – zaawansowane możliwości rejestracji

• Prędkość pobierania danych 20 razy szybciej
od istniejących technologii
• Do 16 wyjść przekaźnikowych

• Pełny certyfikat EN61000-4-30 Class A
New

• Protokół komunikacyjny IEC 61850

• Do 40 wejść cyfrowych

Electro Industries/GaugeTech
The Leader in Power Monitoring and Smart Grid Solutions

MV90
COMPATIBLE

Autokalibracja pomiary energii
Wprowadzenie
Począwszy od przemysłowych gigantów z listy Fortune 100, do lokalnych

Accu-Measure™ autokalibracja technologia
pomiaru

zakładów elektroenergetycznych, efektywne zarządzanie energią
i monitorowanie mocy jest kluczem do sukcesu. Nexus® 1500 jest najbardziej

Opatentowana metoda Accu-Measure™ autokalibracji pozwala

zaawansowanym produktem do monitoringu energii elektrycznej na rynku, dzięki

pomiarów niezależnie od temperatury i czasu. Technika ta jest unikalna

czemu można uzyskać całkowity obraz zużycia i jakości energii elektrycznej

dla EIG i wykorzystuje precyzyjne narzędzia pomiarowe i wysokiej

z dowolnego punktu w sieci elektroenergetycznej, pozwalając na wprowadzenie

dokładności wewnętrznych elementów wzorcowych

związanych z energią decyzji szybko i skutecznie.
•

Technologia specjalnie dla użytkowników publicznych i przemysłowych.

•

W czasie rzeczywistym monitoring jakości energii elektrycznej, analiza 		
i identyfikacja zdarzeń PQ i zakłóceń.

•

Zarządzanie szczytowym zużyciem energii elektrycznej

•

Szybkie raportowanie danych I dostępność do nich poprzez Ethernet 		
lub porty szeregowe.

•

Zaawansowana analiza zakłóceń dla krytycznych systemów zasilania.

•

Także idealne rozwiązanie dla monitorowania wyłączników mocy 		
i transformatorów.

Perfekcyjny wybór dla aplikacji krytycznych
•

Rozdzielnie przesyłowe

•

Generatory

•

Krytyczne instalacje przemysłowe

•

Szpitale / medycyna

zamontowanemu urządzeniu utrzymywać precyzję i dokładność

Accu-Measure™ funkcje technologiczne:
• 8 niezależnych szybkich przetworników 16-Bit A/D.
• Wewnętrzne odniesienia/wzorce dla okresowej auto-kalibracja
• Wewnętrzny czujnik temperatury do wykrywania odchyleń
temperatury przyrządu
• Zaprojektowane, aby umożliwić energii powtarzalne
i prawdziwe wyniki pomiarów.
Korzyści z technologii autokalibracji:
• Zwiększona dokładność w zmianach temperatury
• Zwiększona dokładność redukcja mierzonego czasu rozliczeniowego
• Zwiększona stabilność długotemperaturowa

Wielkość

100 ms*

1 s*

Napięcie (L-N)

0.1%

0.05%

Napięcie (L-L)

0.1%

0.05%

Prąd

0.1%

0.025%

Zdarzenia systemowe (niezafałszowane): Miernik zapewnia szczegółowe

Częstotliwość

0.03 Hz

0.01 Hz

informacje o wykorzystaniu do wykrywania nieautoryzowanego dostępu.

kW dla PF 1

0.1%

0.06%

Zdarzenia zapisywane:

kW dla PF 0,5

0.1%

0.1%

•

kVA

0.1%

0.08%

kVAR (0,5-0,9 PF)

0.1%

0.08%

PF

0.1%

0.08%

Harmoniczne

N/A

0.2%

kWh

N/A

0.06%

kVAh

N/A

0.08%

kVARh

N/A

0.08%

Wysoka dokładność uzyskiwanych pomiarów
Liczne definiowane profile: nieograniczona historia trendów

Reset

•

Zmiana ustawień

•

Zmiana hasła dostępu

•

Zmiana zegara

•

Włączenie/wyłączenie

•

Zmiana firmware

Kompensacja strat transformatora i linii zasilającej: kompensacja strat
w miedzi i w żelazie oraz strat całkowitych stacji.

Rozdzielczość
wyświetlania
5 cyfr
5 cyfr
5 cyfr
5 cyfr
5 cyfr
5 cyfr
5 cyfr
5 cyfr
3 cyfry
3 cyfry
16 cyfr
16 cyfr
16 cyfr

* Uwaga: Wskazania są w procentach odczytu (dokładniejszy standard), a nie w procentach
pełnej skali (mniej dokładny standard).

Preinstalowana agregacja/uniwersalny pomiar: wejścia impulsowe mogą być
wykorzystane do wprowadzania różnego rodzaju informacji, np. pomiar liczniki

Nexus 1500 posiada opatentowaną V-Switch Technology™, która umożliwia

gazu i wody.

upgrade miernika w polu pomiarowym bez wyłączania z sieci i przerywania

Funkcja czasu użytkownika: dwukierunkowy pobór I odbiór, 20-letni kalendarz.

pomiarów. Poszczególne wersje zawierają:

Max/Min scalanie i nagrywanie: znacznikiem czasu max i min wartości dla

V1: Standardowy Nexus® 1500 z 128 Mb pamięci + 512 próbek/okres.

wszystkich mierzonych odczytów.
Korelacja odczytów: określanie ilości wymaganych kondensatorów, określenie
nieefektywności energetycznej itp.

V2: V1 + 1 Gb pamięci + 1024 próbek/okres + IEC61850.
V3: V2 + 10MHz rejestrator zakłóceń

Ochrona hasłami zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem: Hasło
programowalne przez użytkownika.

Dane rozliczeniowe i monitorowanie niezawodności systemu
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Wysokiej częstotliwości rejestracja wskaźników jakości energii
EN61000-4-30 klasa A jakość energii i rejestracja przebiegów

EN61000-4-7 analiza harmonicznych i interharmonicznych:

Nexus 1500 jest jednym z najlepszych rejestratorów zakłóceń i zdarzeń napięcia.

• Amplituda harmonicznych do 512 w każdym kanale prądowym i napięciowym.

Miernik oferuje kompleksową historię obrazu napięcia, niezawodności i jakości
energii. Szczegółowe i obszerne analizy inżynierskie.
16 bitowy rejestrator przebiegów i zakłóceń:
• Zapis do 1024 próbek na cykl stanów nieustalonych próbkowanych
z częstotliwością ponad 166.000 próbek na okres.
• Rejestrator napięć i prądów z programowalnym pre- i post- trigerrem
• Rejestrator zakłóceń rejestruje ośmiokrotne przekroczenie zakresu
• 16-bitowy przetwornik A / D zapewnia dużą rozdzielczość wykresu
• Wyzwalanie rejestracji sofwarowe i hardwerowe

• Analiza harmonicznych w czasie rzeczywistym do 128
• THD i K-Factor
Rejestrator zakłóceń 10 MHz (V3 opcja):
Zakłócenia często powodują nieplanowane, drogie okresy przestoju.
Rejestrator pozwala na:
• Rejestrację zakłóceń z rozdzielczością 10 MHz
• Monitorowanie wyłączników, kondensatorów, przełączników statycznych i 		
innych urządzeń, które negatywnie wpływają na jakości zasilania.
• Fukcja ta jest niezbędna dla krytycznych aplikacji takich jak: szpitale, farmy

Szybkie wejścia stanu wyzwalające:

wiatrowe, centra danych i innych aplikacji wrażliwych na jakość energii

• Przebiegi są rejestrowane w momencie zmiany stanu.

elektrycznej.

• Zmiany stanu wejść oraz przebiegi ze znacznikiem czasu do 1 ms.

Niezależne krzywe ITIC/CBEMA:

EN61000-4-15 Flicker:

• Możliwe szybkie przeglądanie łącznych przepięć, zapadów i średnich czasów

• Flicker zgodny z EN61000-4-15
• Działa w sieci 220 V/50 Hz i 120V/60Hz.
EN61000-4-30 raporty:

trwania w niezależnym dzienniku ITIC / CBEMA
Analiza wektorowa:
• Miernik umożliwia analizę kąta fazowego między napięciami i prądami,
co pozwala na analizę efektywności i integralności systemu

• Pełne raporty zgodnie z metodologią EN61000-4-30 Class A.
• Automatyczny raport zgodnie z normą EN50160.

Wielokanałowy rejestrator zakłóceń

Transient recorder 10 MHz

Analiza wektorowa

Analiza flicker zgodnie EN61000-4-15
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1 Gb pamięci wbudowanej zabezpieczajacej rejestrację wszystkich danych
Wiele programowalnych dzienników
Praktycznie nieograniczone dzienniki trendów:
Nexus® 1500 m posiada bardzo dużą pamięć wewnętrzną. Użytkownik może tworzyć
i przechowywać 8 niezależnych dzienników logów z maksymalnie 64 parametrami.
Przy tak dużej pamięci miernik rejestruje logi kilka lat.

Obszerna pamięć odczytuje dane
Rozszerzone historyczne trendy

Przekroczenia limitów

Technologia Flash Memory:
Nexus® 1500 wykorzystuje technologię pamięci flash na wszystkich

Log przekroczenia limitów:

procesorach i procesorach DSP znajdujących się w urządzeniu.

Miernik oferuje niezależny dziennik przekroczenia wartości granicznych. To

Zapewnia to, że urządzenie może być aktualizowane bez wyłączania

pozwala użytkownikowi na pobieranie informacji o sekwencji zdarzeń dla każdego

go z eksploatacji.

zarejestrowanego zdarzenia. Wykorzystując rozdzielczość 1 ms zegara, poszczególne

Kontrola ustawionych limitów:

dzienniki mogą być łączone z różnymi zdarzeniami z systemu elektroenergetycznego
do precyzjnego opisu zakłóceń zasilania.

Nexus® 1500 umożliwia programowanie wartości przez użytkownika.
Ta cecha pozwala na skonfigurowanie miernika do stosowania jako

Zdarzenia log-a wyzwalają rejestrację przebiegów :

urządzenie kontrolne/sterujące do wielu zastosowań, takich jak:

Nexus® 1500 m rejestruje przebiegi z rozdzielczością ( w standardzie) do 1024 próbek
na okres. Ilość przebiegów zapisanych jest zależna od dostępnej pamięci.
Miernik rejestruje cały przebieg przed wyzwoleniem i po wyzwoleniu, ze znacznikiem
czasu 1 msec. 8 szybkich wejść dwustanowych mogą również powodować wyzwolenie

• Kontrola poprawności kompensacji/kondensatorów
• Kontrola obciążeń.
• Automatyczne systemy przenoszenia

i mogą być rejestrowane.

• Kontrola i monitorowanie transformatorów

• Porównanie czasu przekaźnika i czasu wyłączenia.

• Redundacja zabezpieczeń (nie jest dedykowany jako główne

• Rejestruje zakłócenia i przerwy - dostarcza danych do analizy.
Miernik można zaprogramować, tak aby mieć więcej niż jedą rejestrację każdego

zabezpieczenie nadprądowe)
• Wiele innych funkcji kontrolno-sterowniczych.

zdarzenia. Każde zakłócenie może być rejestrowane przez wiele okresów.

Przebiegi / zakłócenia logi:

ITIC/CBEMA krzywe:
Nexus® 1500 przechowuje oddzielny dziennik

NEXUS 1500 może rejestrować przebieg wykorzystując swoją

CBEMA, który rejestruje wielkość i czas trwania

i stanów przejściowymch. Tysiące zdarzeń mogą być rejestrowane

napięcia i prądu przepięć i spadków dla każdego

z rozdzielczością do 1024 próbek na cykl. Stany nieustalone

przypadku z obszaru jakości zasilania. Pozwala

mogą być rejestrowane z częstotliwością 10MHz.

programowalną pamięć wszystkich zmian/skoków, spadków

to użytkownikowi na prowadzenie w czasie

Struktura pamięci użytkownika:

rzeczywistym analiz CBEMA bez pobierania
wszystkich zapisanych przebiegów. Oddzielny
dziennik CBEMA dostarcza również jednostki

Użytkownik może zdefiniować niestandardowe rozmiary logów
ITIC / CBEMA Trending

w mierniku. Całkowita pamięć może być przydzielona do żądanej funkcji

w celu zapewnienia bardziej kompleksowego
obrazu jakości energii w czasie ITIC / CBEMA.
System log-ów:
Nexus® 1500 meter wykorzystuje dzienniki logów do wykrywania prób nielegalnego
dostępu. Miernik rejestruje:
• Reset
• Zmiany nastaw
• Zmiany hasła dostępu
• Zmiany czasu
• Włączenia / wyłączenia
• Zmiana firmware
Log wejść stanu:
Ten log umożliwia użytkownikowi rejestrację zmian wejść statusu.

4

Konfigurowalna tablica alokacji pamięci

Robust
Communication
and Output
Bardzo
szybka
rozbudowa – 20 x szybsza
w użyciu Features
Komunikacja dla każdej aplikacji
Standardy komunikacyjne:

Wewnętrzne
moduły I/O

• 10/1 00 BaseT Ethernet RJ45 port

Przekażniki wyjściowe:

• ANSI port optyczny i port USB 2.0 .

6RO1: karta 6 wyjść

8 wbudowanych szybkich cyfrowych wejść stanu:

przekaźnikowych

• Wejścia automatycznie wykrywają czy obwód jest zewnętrznie zasilany

• 5Amps/250VAC30 VDC
zakres

• Zakres zewnętrznego zasilania wejść 150 VDC.

• Typ C (impulsowy)

• Jeśli wejścia są zasilane wewnętrznie, miernik dostarcza napięcia
do innych aplikacji kontrolnych.

Wyjścia impulsowe:

Funkcja synchronizacji Aux. Wejście napieciowe wysokiej częstotliwości

485P: podwójny RS485/karta

może być użyte do:

wyjść impulsowych

• Kontroli napięcia doziemnego lub innego napięcia zewnętrznego

• 4 przekaźniki impulsowe KYZ
• Długość impulsu: 5 msec

• Programów synchronizacyjnych (kolumna synchronizacyjna)

• Typ przekaźnika:

Opcjonalny RS485 i port Ethernet:

półprzewodnikowy.

• Dwa identyczne porty szeregowe – szybkość do 115k baud
• Zainstalowane standardowe protokoły Modbus RTU/ASCII i DNP 3.0 Level 2

• Podwójny port RS485

• Dostępne również drugi port Ethernet, RJ45 lub port światłowodowy

Cyfrowe wejścia stanu:

• Osobny adres MAC i IP konfigurowalne dla każdego portu Ethernet

16DI1: 16 kart wejść stanu

Standardowy w przemyśle protokół DNP 3.0 Level 2 Plus jest zgodny
z poziomem DNP 3.0 i wymaganiami certyfikacyjnymi poziomu 2 plus:
• Do 136 mierzonych parametrów (64 wejścia dwustanowe, 8 liczników binarnych,
64 wejść analogowych) możliwość mapowania w DNP statycznych punktów
konfigurowalnych DNP

• Dedykowany do alarmu wykrycia
lub impulsów akumulacji
• Do 150 V DC potencjałowy
lub bez potencjałowy (24 DC nominalnie)
Uwaga Nexus® 1500 posiada jedno gniazdo I / O dla 485P (slot 1)

• Do 16 przekaźników I 8 resets może być kontrolowane pomimo DNP.

i dwa gniazda we / wy dla 6RO1 i 16DI1 (sloty 3 i 4).

• Raport do akceptacji przetwarzania (zdarzenia DNP) spadki mogą być

Zewnętrzne moduły I/O

ustawione na podstawie punktów bazowych
• 250 dostępnych zdarzeń z kombinacji czterech zdarzeń (binarne zmiany wejściowe,
zamrożony/zatrzaśnięty licznik, licznik zmian, analogowe zmiany)
• Dostępne komendy blokujące: blokowanie, blokowanie/bez potwierdzenia,
blokowanie z czasem, blokowanie z czasem/bez potwierdzenia

Wyjścia analogowe:
• 1 mAON4/1 mAON8: 4 lub 8 wyjść analogowych, 0-1 mA,
własne zasilanie,skalowalne zakresy, dwustanowe
• 20mAON4/20mAON8:

• Blokowanie z komendami czasowymi. Miernik ma czas wewnętrzny-licznik zdarzeń
zablokowanych.

4 lub 8 wyjść analogowych, 4-20mA,
• Okablowanie: Common Mode

• Programowalna wtórna skala pozwala zmaksymalizować 16 bitową rozdzielczość
sygnału analogowego zapewniając zwiększoną rozdzielczość do SCADA
Rapid Response™ Ethernet – pobieranie danych 20 razy szybciej niż istniejące
technologie Nexus:
Rapid Response ™ 10/100BaseT Ethernet pozwala na 8 równoczesnych połączeń

• Dokładność: 0.1% zakresu
• Kalibracja: autokalibracja
• Skalowanie: programowalne
• Zamówienia: do 4 modułów
wyjść analogowych dla każdego Nexus® 1500 Meter

Ethernet protokołem Modbus TCP. Dwa porty dla protokołu DNP 3.0 są również dostępne.

Cyfrowe wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe

Protokół IEC 61850 dostępny od wersji V2

• 4RO1: 4 przekaźniki wyjściowe, 5 Amps, 125 AC/DC,
Typ C – przekaźnik impulsowy

• Równoległa komunikacja w protokóle Modbus i IEC61850
• Multiple Logical Node

• Zamówienie: 1 moduł oprócz modułów wewnętrznych

• Raporty kwerend

Cyfrowe wyjścia półprzewodnikowe impulsowe :

• Raporty buforowane i niebuforowane

• 4PO1: 4 półprzewodnikowe wyjścia impulsowe typ A

8 szybkich wejść
2 RS485 Porty (opcja)

lub C KYZ impulsowe
IRIG-B wejście

2-gi port Ethernet (opcja)

standard Ethernet
TCP/ IP

ANSI
port optyczny

• Maximum prędkość pulsu: 20 pulsów/s
• Zamówienie: Do 4 modułów na miernik
Wyjściowe akcesoria modułowe (wymagania):
• PSIO: Wymagany do korzystania z modułu wyjść i musi być
zamawiane wraz z modułem. Nexus® 1500 nie posiada
wewnętrznego zasilania dla modułów wyjściowych
• 1 MBIO: Uchwyt do montażu modułów wyjściowych. Należy

kolor LCD

przełącznik
zabezpieczający

4 wejścia
napieciowe

zamawiać
z modułem wyjścia

4 wejścia pradowe
szybki
USB Port

2 LED
kontrola dokładności
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Wymiary

Schematy podłączeń

4-przewodowa, 3 przekładniki prądowe i 2 napieciowe

4-przewodowa, 4 przekładniki prądowe i 3 napięciowe
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3-przewodowa, 2 przekładniki prądowe

4-przewodowa, 4 przekładniki prądowe

Dużej jasności dotykowy ekran LCD
Jasny i czytelny
Nexus® 1500 posiada kolorowy, dotykowy, wyświetlacz
LCD. Wyświetlacz wykorzystuje jasne szkło TFT
o wysokiej temperaturze i długim okresie życia
podświetleniem LED. LED jest lepszym rozwiązaniem
od CCFL ze względu na lepsze temperatury i okres
półtrwania ekranu. Wyświetla ekrany, takie jak:
• Podgląd w czasie rzeczywistym (napięcia, prądy,
moce, energie pobierane i dostarczane)
• Skumulowane energie i moce
• Flicker
• Alarmy
• Wykresy wektorowe
• Analizę harmonicznych i spektrum przebiegu
Jasny

• Trendy w czasie rzeczywistym

kolorowy ekran

• Statusy logów
• Ustawienia konfiguracji

Specyfikacja techniczna
Zakres wejść napięciowych:

• 16 Bit A/D przetworniki pomiarowe

• ANSI C62.41 (Burst)

• (5-347)VAC, L-N

• Wykorzystuje opatentowaną technologię

• ANSI/IEEE C37.90.1 - Surge Withstand

Accu-measure™

• (10-600)VAC, L-L

• IEC 61000-4-2 - ESD

Odporność wejść na impuls napięciowy:

• True RMS

• IEC 61000-4-3 - Radiated Immunity

• Napięcie izolacji do 2500VAC Spełnia ANSI

Ocena dokładności:

• IEC 61000-4-4 - Fast Transient

• Spełnia wymagania dokładności ANSI C12.20

• IEC 61000-4-5 - Surge Immunity

		

C37.90.1 (Surge Withstand Capability)
Zakres wejść prądowych:
• 5 Amp 4 wejścia 4x programowalne do dowolnego 		
zakresu CT
• Przetwarzanie prądu wtórnego 80 A w piku dla 		
zakresu 5 A pełnej skali

i IEC62053-22
Czas aktualizacji pomiarów:
• 1 s — dokładne odczyty
• 100 ms — wysoka prędkość odczytu
Zasilanie:

Odporność na impuls prądowy (w 23°C):

• (Opcja-D2): (90-265)VAC, (100-370)VDC

• 100 A przez 10 s

• Obciążalność: 25VA Max

• 300 A przez 3 ss

Zakres częstotliwości:

• 500 A przez 1 s

• 45Hz-69.9Hz

Obciążalność:

Standarty komunikacyjne:

• Wejścia napięciowe: 0.072W/fazę Max at 600 V , 		

• Programowalna parzystość i bity stopu

0.003W/fazę max at 120 V.
• Wejścia prądowe: 0.008VA na fazę max przy 20 A
Izolacja:
Wszystkie wejścia i wyjścia 2500 VAC.
Zakres temperatur:
• Temperatury pracy: (-20 do +70)°C
• Wilgotność : do 95% RH bez kondensacji
• Temperatury przechowywania: (-30 do +80)°C

• protokoły: Modbus TCP/IP, ASCII/RTU, DNP 3.0
• Port optyczny ANSI
• USB 1.1 /2.0 Virtual COM port
• RJ45 Ethernet port 10/1 00BaseT

• IEC 61000-4-15 - Flicker Meter
• IEC 61000-4-7 - Harmonics
• IEC 61000-4-30 - Class A
• CE Marked
• UL and cUL Listed
Zewnętrzne moduły wyjściowe

1mAON4:

4 wyjścia analogowe, 0-1 mA

1mAON8:

8 wyjścia analogowe, 0-1 mA

20mAON4: 4 wyjscia analogowe, 4-20 mA
20mAON8: 8 wyjscia analogowe, 4-20 mA
4RO1:

4 przekaźniki wyjściowe

4PO1:

4 wyjscia impulsowe

PSIO:

Dodatkowy zasilacz

Moduły wyjściowe (należy zamawiać z zewnętrznym

• 2 porty RS485 (opcjonalnie)

modułem)

Transport:

MBIO: Zewnętrzny wspornik montażowy (należy

Waga do wysyłki:

zamawiać z zewnętrznym modułem)

ok. 5 lbs (2.3 kg)Wymiary opakowania transportowego:

Metoda pomiaru:

16" x 13" x 11" (40.64cm x 33.02cm x 27.94 cm)

• Do 1024 próbek/okres (programowalne)

Normy spełniane:

• Rejestrator przepięć: 10MHz ±1.8kV ±10%

• ANSI C12.20 Class 0.2 and IEC 62053-22
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Zamówienia
Aby zamówić Nexus® 1500:
1. Wypełnij odpowiednie opcje w tabeli podanej poniżej. Akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
2. Podaj wersję oprogramowania Communicator EXT 3,0.
3. EIG może dostarczyć przekładniki prądowe i napięciowe.
4. Zamówienia e-mail lub fax, oficjalny dystrybutor Biuro Inżynierskie CONVERT
Wiktor Jakóbiak, ul. Orla 2a, 53-143 Wrocław, NIP: 899 111 02 47, wiktor.jakobiak@biconvert.pl, mobile: +48 660 242 919

Specyfikacja zamówienia
Nexus®
miernik podstawowy
Zamówienie
Przykład:

Zasilacz

Nexus®1500 D2
Meter
Nexus® 1500
115AC
Meter
(100-240)VAC

Częstotliwość
sieci

Wersja

Prąd

60 Hz

-

20
20

-

-

-

V2

I /O
Slot 2

Komunikacja
Slot 1

-

485P

-

-

NTRJ

60 Hz

20
20
20Amp
Amp
20

V1
Standard Nexus® 1500
128 MB memory / 512 s/c

X
No Option

X
No Option

50 Hz
D2
Universal
(90-265)VAC
@50/60Hz or (100-370)VDC

22
Amp
22Amp

V2
V1 + 1 GB memory /
1024 s/c
IEC 61850

485P
2 RS485 and
4 Pulse
Outputs

NTRJ
Second RJ45
Network Card

V3
V2 + 10 MHz
Transient Recording

NTFO
Second Fiber
Network Card

I /O
Slot 4

I /O
Slot 3

-

6RO1
X
No Option

-

6RO1
X
No Option

6RO1
6RO1
6 Relay Outputs 6 Relay Outputs

16DI1
16 Status
Inputs

16DI1
16 Status
Inputs

(ST Terminated)

Akcesoria
Oprogramowanie
Communicator EXT 3.0
COMEXT3.1C
for Windows®
Licencja 1-stanowiskowa
(w standardzie)
COMEXT3.MC
Moduły wyjściowe
1mAON4

Communicator EXT 3.0
for Windows®
Licencja wielostanowiskowa
4 Analog Outputs, 0–1mA

1mAON8

8 Analog Outputs, 0–1mA

20mAON4

4 Analog Outputs, 4–20mA

20mAON8

8 Analog Outputs, 4–20mA

4RO1

4 Relay Outputs

4PO1

4 Solid State Pulse Outputs

PSIO
Power Supply for External
	Output modules
(must be ordered with
an external module)
MBIO
Output Mounting Bracket
	(must be ordered with an external
module)

O Electro Industries: E
 lectro Industries / GaugeTech jest jednym z najstarszych i największych producentów mikroprocesorowych cyfrowych liczników
energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych. Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci w rozwiązywaniu złożonych aplikacji
pomiarowych.

The Leader in Power Monitoring and Smart Grid Solutions
1800 Shames Drive • Westbury, NY 11590
1-877-EIMETER (1-877-346-3837)
tel. 516-334-0870 • fax 516-338-4741
e-mail: sales@electroind.com • www.electroind.com

Oficjalny dystrybutor
Biuro Inżynierskie CONVERT
ul. Orla 2a • 53-143 Wrocław • NIP 899 111 02 47
Wiktor Jakóbiak • mobile phone: +48 660 242 919
e-mail: wiktor.jakobiak@biconvert.pl • www. biconvert.pl
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