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Obsługa i wsparcie klienta 

Dział Obsługi Klienta firmy Electro Industries/GaugeTech pracuje od 9:00 do 

16:30 czasu wschodniego (EST) od poniedziałku od piątku. Wsparcia technicznego 

moŜe udzielić takŜe bezpośredni sprzedawca. Przed kontaktem z Działem prosimy 

przygotować oznaczenie modelu, numer seryjny i szczegółowy opis zgłaszanego 

problemu. JeŜeli problem dotyczy konkretnego odczytu z licznika, prosimy 

przygotować wszystkie odczyty zapisane przez urządzenie. Zwrot produktów do 

EIG jest moŜliwy po uzyskaniu numeru zezwolenia na zwrot (RMA). W sprawach 

związanych z pomocą techniczną i/lub obsługą klienta, naprawami i kalibracją 

prosimy dzwonić pod numer +1 516-334-0870 lub nadać faks pod numer +1 516-

338-4741 (USA). 

Gwarancja na produkt 

Gwarancji na produkt udziela bezpośredni sprzedawca urządzenia. Jest on 

zobowiązany do wydania karty gwarancyjnej opisującej warunki i tryb 

przyjmowania zgłoszeń i realizacji napraw gwarancyjnych. 

Produkt objęty jest takŜe gwarancją producenta i zgłoszenie reklamacji 

gwarancyjnej moŜe być dokonane bezpośrednio u niego. W takim przypadku 

prosimy przesłać faks lub zadzwonić do Działu Obsługi Klienta firmy Electro 

Industries/GaugeTech. Produkt naleŜy odsyłać opłaconą przesyłką do EIG na 

adres: 1800 Shames Drive, Westbury, NY 11590, USA. W miejscu tym zostaną 

dokonane naprawy, a po ich zakończeniu produkt będzie odesłany do nadawcy. 

Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z niedozwolonych zmian, 

nieprawidłowego uŜytkowania lub eksploatacji w celach innych niŜ monitorowanie 

zasilania elektrycznego. Licznik Nexus® 1500 nie powinien być serwisowany przez 

uŜytkownika. 

GWARANCJA PRODUCENTA ZNOSI WSZYSTKIE INNE GWARANCJE 

WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, KTÓRE ZOSTAJĄ NINIEJSZYM 

WYŁĄCZONE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI WSZELKIE DOMNIEMANE 

GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO 

OKREŚLONEGO CELU. ELECTRO INDUSTRIES/ GAUGETECH NIE 

PONOSI śADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, 

SZCZEGÓLNE LUB NASTĘPCZE, WYNIKAJĄCE Z UśYTKOWANIA JEJ 

WYROBÓW W SPOSÓB DOZWOLONY LUB NIE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

OGRANICZONA JEST WYSOKOŚCIĄ PIERWOTNEGO KOSZTU 

ZAKUPU PRODUKTU. 
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Wykorzystanie analizatora w układach zabezpieczeniowych 

Analizator nie jest przeznaczony do pracy w układach zabezpieczeniowych. MoŜe 

być wykorzystany do celów alarmowych, sygnalizacyjnych i ostrzegawczych. 

Wzorcowanie fabryczne 

Wszystkie urządzenia pomiarowe EIG, w toku procesu produkcyjnego, przechodzą 

proces badań, kontroli i kalibracji zgodny z normami National Institute of 

Standards and Technology (Amerykański Instytut Standaryzacji i Technologii). 

Wyłączenie odpowiedzialności 

Podane w niniejszym dokumencie informacje zostały starannie sprawdzone pod 

kątem wiarygodności. JednakŜe wydawca nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za 

ewentualne nieścisłości. Informacje zawarte w niniejszej DTR mogą ulec zmianie 

bez uprzedzenia. 

 

Treści (fragmenty) oznaczone tym znakiem odnoszą się 

bezpośrednio warunków bezpiecznej eksploatacji analizatora 

i powinny być bezwzględnie przestrzegane. 
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1: Pomiary w sieciach trójfazowych 
Analizator NEXUS® 1500 dedykowany jest do pracy w sieciach trójfazowych 

zarówno trzy- jak i czteroprzewodowych. Konstrukcja analizatora pozwala na jego 

podłączenie w róŜnych układach pomiarowych z pomiarem bezpośrednim 

i pośrednim. Warunkiem koniecznym uzyskania poprawnych i wiarygodnych 

wskazań jest prawidłowe skonfigurowanie analizatora w szczególności wybór typu 

sieci, zastosowanego układu pomiarowego i przekładni uŜywanych przekładników 

prądowych i napięciowych.  

 

 

 

 

 

 



 2: Opis techniczny analizatora Nexus® 1500 
 

 

Nr dok.: E154701 2-1 
Wiodący dostawca rozwiązań w zakresie monitorowania mocy 

i inteligentnych systemów elektroenergetycznych 

2: Opis techniczny analizatora Nexus® 1500 

2.1: Funkcje analizatora 

NEXUS® 1500 jest zaawansowanym analizatorem jakości energii elektrycznej. 

Posiada ponadto rozbudowane moŜliwości pomiaru zuŜycia energii wraz 

z rejestracją profili obciąŜeń w 8 taryfach w 16 strefach czasowych. 

Pomiar energii elektrycznej 

• Pomiar energii z dokładnością nie gorszą niŜ 0,06% (dla cosф≈1, I>0,8 In). 

• Automatyczna kompensacja torów pomiarowych przy zmianie temperatury 

pracy o więcej niŜ 1,5oC. 

• Odpowiada wymaganiom normy ANSI C12.20 i IEC 62053-22 dla liczników 

klasy 20. 

• Uwzględnia w pomiarach kompensację strat w transformatorach i liniach 

zasilających (przesyłowych). 

• UmoŜliwia zaprogramowanie do 8 taryf energii. 

• MoŜliwość zliczania impulsów z zewnętrznych liczników i rejestracji zuŜycia 

innych mediów. 

Jakość energii elektrycznej 

• Rejestracja przebiegów z częstością do 1024 próbek na okres. 

• Rejestracja stanów nieustalonych o czasie krótszym od półokresu. 

• Rejestracja zakłóceń impulsowych napięcia o częstotliwości do 10 MHz 

(próbkowanie 50 MHz). 

• Pomiar napięcia między punktem neutralnym i uziemieniem. 

• Synchronizacja czasu zegarem IRIG-B. 

• Pomiar migotania napięcia (FLICKER) zgodnie z normami IEC 61000-4-15 i IEC 

61000-4-30 klasa A (szczegółowe informacje, patrz roz.10). 

• Kalkulacja rozkładu harmonicznych w prądzie i napięciu, rejestracja 

harmonicznych do 255. rzędu (w czasie rzeczywistym do 128. rzędu). 
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Właściwości terminalowe (RTU) analizatora 

• Kompleksowy pomiar parametrów elektrycznych w sieciach trójfazowych. 

• Szeroka funkcjonalność modułów wejściowych i wyjściowych analizatora: 

• moduł  6 wyjść przekaźnikowych (maks. 2 karty wyjść przekaźnikowych), 

• moduł 16 wejść cyfrowych (maks. 2 karty wejść cyfrowych), 

• moduły wyjść analogowych, wyjść impulsowych, komunikacyjne RS485, 

Ethernet RJ45 i FO. 

UWAGA: Szczegółowy opis opcjonalnych modułów rozszerzeniowych 

przedstawiono w rozdziale 11. 

• Obsługa zewnętrznych urządzeń w protokole MODBUS RTU (funkcja 

koncentratora danych). 

• Standardowy interfejs 10/100BaseT RJ45, do komunikacji z komputerami PC 

w protokole Modbus TCP oraz drugie (opcjonalne) łącze Ethernet RJ45 lub FO. 

• Wirtualny port szeregowy na USB w standardzie USB1.1/USB2.0. 

• Opcjonalna karta portów RS485 i programowalnych wyjść impulsowych licznika 

energii (VARh, Wh, VAh). 

• Obsługa wielu protokołów komunikacyjnych, w tym DNP V3.00 (szczegółowe 

informacje, patrz par. 2.2) 

• Szybkie odświeŜanie danych obliczeniowych z okresem 100 ms. 

• Zintegrowana pamięć nieulotna danych (karta Compact Flash o pojemności 

ponad 1 GB). 

• Rejestracja w pamięci wewnętrznej rezultatów zaawansowanej analizy jakości 

energii oraz ich udostępnianie w systemach dystrybucji danych. 

• Technologia V-Switch™ umoŜliwiająca aktualizację firmware’u analizatora bez 

demontaŜu urządzenia. 

2.2: DNP V3.00 poziomu 2 

Nexus® 1500 obsługuje protokół DNP V3.00 poziomu 2 na obu portach 

szeregowych i Ethernet: 

• MoŜliwość mapowania maks. 136 pomiarów (64 wejścia binarne, 8 liczników 

binarnych, 64 wejścia analogowe) do punktów statycznych DNP (w liczbie 

ponad 3000) na konfigurowalnej mapie punktów DNP. 

• Przetwarzanie raportów według wyjątków (zdarzenia DNP) z moŜliwością 

konfiguracji pasm martwych dla poszczególnych punktów. 

• Polecenia "Freeze": dostępne są polecenia "Freeze", "Freeze/No-Ack", "Freeze 

with Time" oraz "Freeze with Time/No-Ack". 
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• Polecenia "Freeze with Time" inicjują zapis danych "zamroŜonych" 

i "zamroŜonych zdarzeń" w funkcji czasu. Analizator Nexus® 1500 rejestruje te 

dane, po otrzymaniu informacji o długości czasu oraz przedziale czasowym. 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w podręczniku uŜytkownika 

Nexus® 1252/1262/1272/1500 DNP, udostępnionym pod adresem internetowym: 
www.electroind.com/dl_page.html. 

2.3: Technologia V-Switch™ 

Analizator Nexus® 1500 posiada zaimplementowany mechanizm V-Switch™, 

pozwalający na jego zdalną rekonfigurację i update. Technologia V-Switch™ 

umoŜliwia aktualizowanie, modyfikowanie i przełączanie trybów pracy analizatora 

w miejscu eksploatacji bez wyłączania go z ruchu. 

Dostępne klucze rozszerzające w systemie V-Switch™ 

Klucz V-Switch™ 1 (V-1) – Wykonanie standardowe z pamięcią 128 MB 

i próbkowaniem 512 razy na cykl. 

Klucz V-Switch™ 2 (V-2) – Wersja V-1 rozszerzona o pamięć 1 GB i próbkowanie 

1024 razy na cykl. 

Klucz V-Switch™ 3 (V-3) – Wersja V-2 rozszerzona o zapis stanów nieustalonych 

i zakłóceń impulsowych z częstotliwością 10 MHz. 
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2.3.1: Zmiana wersji klucza V-Switch™ w analizatorze 

W celu aktualizacji analizatora w mechaniźmie V-SwitchTM konieczne jest 

uzyskanie kodu autoryzacyjnego. Jego otrzymanie wymaga: 

1. Zakupu klucza autoryzacyjnego u lokalnego dostawcy analizatora lub 

u producenta w siedzibie EIG pod adresem sales@electroind.com lub dzwoniąc 

na numer +1 516-334-0870 (USA). Przy zamówieniu klucza naleŜy podać: 

a. Numer seryjny analizatora. 

b. Typ nabywanego upgrade’u V-SwitchTM. 

c. Sposób płatności za upgrade. 

2. Po otrzymaniu klucza autoryzacyjnego naleŜy go aktywować: 

a. Uruchom oprogramowanie Communicator EXT. 

b. Włącz zasilanie analizatora Nexus®. 

c. Za pomocą programu Communicator EXT połącz się z analizatorem. (Patrz 

szczegółowe instrukcje w podręczniku uŜytkownika pt. Communicator EXT 

User Manual: podręcznik w wersji elektronicznej moŜna otworzyć wybierając 

polecenie Help > Contents na ekranie głównym programu Communicator 

EXT). 

d. Wybierz polecenie Tools > Change V-SwitchTM na pasku tytułowym ekranu 

głównego. Otworzy się okno z prośbą o wprowadzenie klucza 

autoryzacyjnego. 

e. Po wprowadzeniu klucza kliknij OK. Klucz V-SwitchTM zostanie włączony, 

a analizator ulegnie restartowi. 
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2.4: Pomiary i obliczenia 

Analizator Nexus® 1500 dokonuje pomiaru i obliczeń wielu parametrów 

elektrycznych sieci. PoniŜej przedstawiono podstawowe algorytmy obliczeniowe. 

Zmienne fazowe: va, vb, vc, ia, ib, ic, in 

Zmienne międzyfazowe: vab, vbc, vca, ia, ib, ic 

Wartość skuteczna (RMS) napięć fazowych: N = liczba próbek 

Dla gwiazdy: x = a, b, c 

 

Wartość skuteczna (RMS) prądów fazowych: N = liczba próbek 

Dla gwiazdy: x = a, b, c, n 

Dla trójkąta: x = a, b, c 

 

Wartość skuteczna (VRMS) napięć międzyfazowych: N = liczba próbek 

Dla gwiazdy: x, y= a, b lub b, c lub c, a 
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Dla trójkąta: xy = ab, bc, ca 

 

Moc czynna (Watt) fazowa: N = liczba próbek 

Dla gwiazdy: x = a, b, c 

 

Moc pozorna (VA) fazowa: 

Dla gwiazdy: x = a, b, c 

 

 

Moc bierna (VAR) fazowa: 

Dla gwiazdy: x = a, b, c 

 

Całkowita moc czynna (WT): N = liczba próbek 

Dla gwiazdy: 
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Dla trójkąta: 

 

Całkowita moc bierna (VART): N = liczba próbek 

Dla gwiazdy: 

 

Dla trójkąta: 

 

 

Całkowita moc pozorna (VAT): 

Dla gwiazdy: 

 

Dla trójkąta: 
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Współczynnik mocy (PF): 

Dla gwiazdy: x = a, b, c, T 

Dla trójkąta: x = T 

 

Kąty fazowe mocy: 

 

 

Współczynnik zniekształceń harmonicznych (%THD): 

Dla gwiazdy: x = va, vb, vc, ia, ib, ic 

Dla trójkąta: x = ia, ib, ic, vab, vbc, vca 

h – rząd harmonicznej 

 

Czynnik K: 

x = ia, ib, ic 

h – rząd harmonicznej 

Czynnik K =  
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 Energia czynna (Wh): N = liczba próbek 

 

Energia bierna (VARh): N = liczba próbek 

 

 

2.5: Moc średnia okresowa (Pd) 

Jednym z kluczowych elementów umów na dostawę (sprzedaŜ) energii jest moc 

szczytowa. Definiuje ona najwyŜszy przewidywany poziom zapotrzebowania 

zarejestrowany w określonym czasie zwanym przedziałem uśredniania 

(całkowania). Moc średnia okresowa jest kontrolowana przez liczniki energii, 

a przekroczenia mocy szczytowej karane finansowo Czas uśredniania mocy 

okresowej nie jest identyczny na całym świecie (w Polsce przyjęto 15 minut), 

dlatego teŜ przyrządy pomiarowe realizujące pomiar Pd pozwalają na jego 

ustawienie przez uŜytkownika. Okno czasowe (przedział uśredniania) moŜe być 

stałe lub pływające.: 

- Okno stałe startuje o jednakowych porach (godzinach) według zegara czasu 

rzeczywistego (np. o godzinie 15:00, kolejne o 15:15 itd.). Równoległy do licznika 

energii pomiar mocy okresowej wymaga synchronizacji startu okna czasowego co 

najczęściej nie jest moŜliwe, dlatego teŜ przyrządy pomiarowe pozwalają na 

uśrednianie mocy w oknie pływającym. 

- Okno pływające nie ma wyznaczonych (zdefiniowanych) godzin startu. Kolejne 

okna czasowe mają start np. co sekundę. Jednocześnie uśrednianych jest 

(czas uśredniania [min]) * 60  

pomiarów – dla okna 15 minutowego startującego co 1 sekundę oznacza to 900 

jednocześnie mierzonych mocy okresowych. UŜytkownik ma wtedy pewność, Ŝe 

jedna z wyznaczonych wielkości odpowiada tej zmierzonej i rejestrowanej w oknie 

stałym przez licznik energii. JeŜeli zapewnimy nie przekroczenie mocy szczytowej 

przez kaŜdą z mocy okresowych w oknie pływającym, na pewno nie przekroczymy 

tej jednej zmierzonej w oknie stałym przez licznik energii. 

Analizator Nexus® 1500 dokonuje pomiaru mocy średniej okresowej według obu 

algorytmów: w oknie stałym i w oknie pływającym. Ponadto mierzy 

zapotrzebowanie cieplne (MAXIGRAF) i realizuje funkcję straŜnika mocy 

(prognozuje moc średnią okresową). UŜytkownik moŜe zaprogramować wszystkie 

Ŝądane funkcje za pomocą oprogramowania Communicator EXT (patrz podręcznik 

uŜytkownika Communicator EXT User Manual). 

sek. / godz. 

sek. / godz. 
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Zapotrzebowanie cieplne: 

Do pomiaru zapotrzebowania cieplnego MAXIGRAF, powszechnie (do niedawna 

wyłącznie), stosowane są amperomierze bimetaliczne o zdefiniowanym czasie 

uśredniania. Bimetal przesuwa trwale na podziałce wskaźnik wartości 

maksymalnej. PołoŜenie wskaźnika moŜe być zresetowane (wyzerowane) 

wyłącznie ręcznie, dzięki czemu pokazuje on maksymalne zmierzone 

zapotrzebowanie cieplne od ostatniego wyzerowania. Analizator Nexus®1500 

oferuje ekwiwalent takiego pomiaru emulując działanie analogowego 

amperomierza bimetalicznego.  

Prognozowanie mocy średniej 

Pomiar mocy średniej okresowej pozwala na zrealizowanie funkcji „straŜnika 

mocy”. Prognozowanie mocy średniej polega na skalkulowaniu jej wartości na 

końcu okna czasowego na podstawie dotychczasowej mocy średniej (od początku 

okna czasowego) i aktualnej mocy mierzonej (chwilowej). UŜytkownik analizatora 

moŜe skonfigurować generowanie alarmu przez analizator jeŜeli moc średnia 

prognozowana przekroczy wartość zastrzeŜoną jako moc szczytowa w umowie 

z dostawcą energii.  

Przykład działania algorytmu prognozującego: 

Do wyliczenia mocy średniej okresowej analizator wykorzystuje mierzoną moc 

chwilową. OdświeŜanie mierzonych parametrów następuję co 1 sekundę. Wartość 

mocy mierzona przez analizator co 1 sekundę jest wartością średnią 

1-sekundową. Moc piętnastominutowa liczona jest zatem w 900 przedziałach 

czasowych. Rozpatrzmy sytuację w momencie n od początku okna czasowego (np. 

dla n=300 będzie to początek szóstej minuty okna czasowego). Dla momentu 

n mamy wyliczoną dotychczasową moc średnią, dla pozostałego do końca okna 

czasowego odcinka czasu (dla n=300 będzie to kolejne 10 minut i 600 próbek) 

przyjmujemy aktualną moc czynną (moc średnią z ostatniej sekundy i wyliczamy 

prognozowaną moc średnią na końcu okna czasowego. 

Dla przykładowych wartości liczbowych: 

Wartość mocy średniej do n=300               50 kW 

Wartość mocy średniej dla n+1                100 kW 

Wartość mocy prognozowanej (dla n=N czyli 900 w naszym przykładzie) 

50 [kW] * 300/900 + 100 [kW] * 600/900 = 83,33 kW 
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Algorytm w postaci ogólnej moŜna zapisać w formie: 

Ilość podprzedziałów = n 

Długość podprzedziału = Len 

Częściowa długość podprzedziału = Cnt 

Współczynnik prognostyczny = Pct 

Podp.n  Podp.1 Podp.0 Częściowy Prognoz. 

Len  Len Len Cnt Len 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Podp. 

Len-1 

Wartośći 

Len 

Częściowy 

Cnt-1 

Wartośći 

Cnt 

Częścio

wy 

Wartośći 
Len-Cnt 

Len 
Pct 

Podp.

 
Podp.0-

Podp.  
Len-Cnt 

Len 
Pct 
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2.6: Dane techniczne analizatora 

Parametry zasilania 

Zakres: 115 VAC Opcja: 

wg UL (100÷240) VAC ± 10% 

D2: Uniwersalne, wg UL (90÷265) VAC 

50/60Hz lub (100÷240) VDC 

 

Pobór mocy: (18÷25) VA, (15÷17) W, zaleŜnie od 

konfiguracji sprzętowej licznika 

 

Przyłącze: Kostka zaciskowa wtyczkowa na 3 wtyki 

0,300" (7,62 mm) 

Moment dokręcania: 3,5 lb-in (0,395 

Nm) 

Przewód AWG#12-24 (3,31-0,2 mm2), 

lity lub skrętka 

 

UWAGA: Wymagana obciąŜalność prądowa zabezpieczenia: 15 A. 



 2: Opis techniczny analizatora Nexus® 1500 
 

 

Nr dok.: E154701 2-13 
Wiodący dostawca rozwiązań w zakresie monitorowania mocy 

i inteligentnych systemów elektroenergetycznych 

Wejścia napięciowe 

Kategoria pomiarowa wg UL: Kategoria III 

Zakres: Uniwersalny, automatyczna zmiana 

zakresu 

Faza-zero (Va, Vb, Vc, Vaux do zera): 

(5÷347) VAC 

Międzyfazowe (Va do Vb, Vb do Vc, Vc 

do Va): (10÷600) VAC 

MoŜliwe układy pomiarowe: Gwiazda 3-elementowa, gwiazda 2,5-

elementowa, trójkąt 2-elementowy, 

trójkąt 4-przewodowy 

Impedancja wejścia: 5 MΩ/faza 

ObciąŜenie: maks. 0,072 VA/faza przy 600 V; 

maks. 0,003 VA/faza przy 120 V; 

Napięcie wzbudzenia: 5 VAC 

Przyłącze: Kostka zaciskowa wtyczkowa na 

6 wtyków 0,600" 

Moment dokręcania: 5 lb-in (0,56 Nm) 

Przewód AWG#12-24 (3,31-0,2 mm2), 

lity lub skrętka 

ObciąŜalność zwarciowa: Wg IEEE C37.90.1 

Odczyty: Programowalne w pełnej skali 

względem dowolnej przekładni 

przekładnika napięciowego 

Wejścia prądowe  

Klasa 2: 1 A nominalnie, maks. 2 A 

Klasa 20: 5 A nominalnie, maks. 20 A 

ObciąŜenie: maks. 0,008 VA/faza przy 20 A 

Prąd startowy: 0,1% wartości nominalnej 

Przyłącza: Końcówka oczkowa lub widełkowa 

(patrz rys. 4.1) 

Dokręcać śrubokrętem krzyŜakowym nr 

2 Moment dokręcania: 8 lb-in (0,9 Nm) 

Przewód przelotowy 0,177" / 4,5 mm 
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Średnica maksymalna (patrz rys. 4.2) 

Wsuwka szybkozłączna 0,25" 

(patrz rys. 4.3) 

ObciąŜalność udarowo-prądowa (w 

temp. 23°C): 
100 A / 10 s, 300 A /3 s, 

500 A/ 1 s 

Odczyty: Programowalne w pełnej skali 

względem dowolnej przekładni 

przekładnika prądowego 

Ciągła obciąŜalność prądowa: 20 A; w przypadku ciągłego obciąŜenia 

powyŜej 10 A, wykonać połączenia 

metodą przewodów przelotowych (patrz 

rozdział 4). 

Częstotliwość 

Zakres: (45÷69,9) Hz 

Dane techniczne opcjonalnego portu RS485 

Port RS485 zgodny z normą EIA/TIA–485: 

Typ: Dwuprzewodowy półdupleks 

Min. impedancja wejścia: 96 kΩ 

Maks. prąd wyjściowy: ±60 mA 

Izolacja 

Wszystkie wejścia izolowane od wyjść do napięcia 2500 VAC. 

Parametry środowiskowe 

Praca: (-20÷+70)°C 

Przechowywanie: (-30÷+80)°C 

Wilgotność: maks. 95% wilgotności względnej, bez 

kondensacji 

Stopień zanieczyszczenia: 2 

Wysokość n.p.m.: ≤ 2000 m 

Metody pomiarowe 

Napięcie, prąd: Rzeczywista wartość skuteczna 

Prędkość odświeŜania danych 

Odczyty szybkie 100 ms 

Odczyty precyzyjne rozliczeniowe 1 s 
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Komunikacja 

Standard 10/100BaseT Ethernet 
Port światłowodowy ANSI 
Port USB 1.1/2.0 

Opcje, karty rozszerzeniowe Dwa porty szeregowe RS485 
Drugi port 10/100BaseT Ethernet lub 

100Base-FX Fiber Optic Ethernet 

Protokoły Modbus RTU, Modbus ASCII, 
Modbus TCP, DNP 3.0 

Szybkość transmisji portu RS485 9600÷115200 bps 

Adres portu Com 1÷247 – protokół Modbus 
1÷65535 – protokół DNP 

Format danych 8 bitów, brak parzystości 

Parametry mechaniczne 

Wymiary: patrz rozdział 3. 

CięŜar: 

Gwarancja. Eksploatacja 

 

Gwarancja 

 

 

Czynności eksploatacyjne 

3,9 lbs (1,77 kg) 

 

Producent udziela 4-letniej gwarancji 

liczonej od daty produkcji urządzenia 

określonej w firmowej tabeli kalibracji. 

 

Urządzenie posiada opatentowaną 

procedurę autokalibracji i nie wymaga 

Ŝadnych czynności kalibrujących i 

sprawdzających dokładność pomiarów. 

 

 

 

2.7: Normy towarzyszące 

UL Listing: USL/CNL E250818 

CE (EN61326-1, FCC część 15, par. B, klasa A) 

IEC 62053-22 (dokładność 0,2%) 

ANSI C12.20 (dokładność 0,2%) 

ANSI (IEEE) C37.90.1 – obciąŜalność udarowa 
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ANSI C62.41 (impulsy) 

IEC 1000-4-2 – ESD (wyładowania elektrostatyczne) 

IEC 1000-4-3 – Odporność na promieniowanie 

IEC 1000-4-4 – Szybkie przebiegi nieustalone 

IEC1000-4-5 – Odporność na udary 

IEC61000-4-7 – Harmoniczne 

IEC61000-4-15 – Pomiar migotania 

IEC61000-4-30 – Klasa A 
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Strona celowo pusta. 
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3: MontaŜ urządzenia 

3.1: MontaŜ analizatora Nexus® 1500 

Analizator Nexus® 1500 przeznaczony jest do zabudowy natablicowej. 

UWAGA: Rysunki w niniejszym rozdziale przedstawiają montaŜ w poziomie, ale 

analizator moŜna równieŜ instalować pionowo. W przypadku montaŜu w pionie 

moŜna odpowiednio obrócić ekran na wyświetlaczu (instrukcja, patrz rozdział 6). 

Urządzenie naleŜy czyścić czystą i suchą szmatką. 

Przestrzegać następujących warunków otoczenia: 

• Temperatura pracy: -20°C÷+70°C / -4,0°F÷+158°F 

• Temperatura przechowywania: -30°C÷+80°C / -22°F÷+176°F 

• Wilgotność względna: 95% bez kondensacji 

3.2: Wymiary analizatora i wycięcia pod montaŜ 

 

Rys. 3.1: Wymiary analizatora (przód) 
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Widok analizatora z góry 

 

 

Widok analizatora z boku 

 

Rys. 3.2: Wymiary analizatora (góra i bok) 



 3: MontaŜ urządzenia 
 

 

Nr dok.: E154701 3-3 
Wiodący dostawca rozwiązań w zakresie monitorowania mocy 

i inteligentnych systemów elektroenergetycznych 

 

 

 

Rys. 3.3: Wymiary moŜliwych otworów montaŜowych 

Wycięcie ośmiokątne 
 

Wycięcie prostokątne 
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3.3: Instrukcja montaŜu 

1. Wsuń analizator w otwór wycięty w tablicy. 

2. Z tyłu panelu wsuń 4 wsporniki mocujące w wycięcia na górze i dole obudowy 

licznika (2 mocują górę, 2 kolejne – dół). 

3. Wciśnij zatrzaski wsporników na miejsce. 

4. Przymocuj analizator do tablicy na podkładkę zabezpieczającą i śrubę nr 8, 

zakładaną na kaŜdy ze wsporników (patrz rys. 3.4). 

5. Przykręć śruby śrubokrętem krzyŜakowym nr 2. Nie wolno przekręcić śruby. 

Maksymalny moment dokręcania wynosi 3,5 lb-in (0,395 Nm). 
UWAGA: W razie potrzeby moŜna zakupić zapasowe wsporniki montaŜowe od 

EIG (nr kat. E145316). 
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Rys. 3.4: Mocowanie analizatora 
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3.4: MontaŜ opcjonalnych modułów peryferyjnych 

Przymocuj wsporniki montaŜowe do modułu I/O za pomocą dołączonych śrub 

(śruby z łbem stoŜkowym nr 440). Następnie przymocuj wsporniki do płaskiej 

powierzchni na śrubę nr 8 z podkładką zabezpieczającą. 

JeŜeli łączysz ze sobą kilka modułów I/O w sposób ukazany na rys. 3.5, przymocuj 

wspornik montaŜowy po kaŜdej ze stron grupy. Połącz moduły I/O ze sobą za 

pomocą portów bocznych RS485. Analizator Nexus® 1500 nie ma własnego 

zasilacza dla modułów peryferyjnych, dlatego naleŜy zasilić je z innego źródła, np. 

zasilacza PSIO od EIG. Dodatkowe informacje, patrz rozdział 11. 

 

Rys. 3.5: Wymiary montaŜowe zewnętrznych modułów peryferyjnych, widok z przodu 

 

 

Rys. 3.6: Porty komunikacji zewnętrznych modułów peryferyjnych oraz wsporniki 

montaŜowe 

Wspornik montaŜowy 
 

Wspornik montaŜowy 
 

Gniazdo RS485 
Port boczny 

 

Port I/O 
(Wymiary i układ mogą 

być inne niŜ 

przedstawione) 
 

Wtyczka 

RS485 
Port boczny 
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Rys. 3.7: Schemat montaŜu zewnętrznych modułów peryferyjnych, widok z góry 

Wspornik montaŜowy 

Wspornik montaŜowy 
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Strona celowo pusta. 
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4: MontaŜ połączeń elektrycznych 

4.1: Wymagania przy montaŜu analizatora 

MontaŜ analizatora Nexus® 1500 powinien być wykonywany 

wyłącznie przez wykwalifikowanych monterów urządzeń 

elektrycznych. Monterzy powinni być przeszkoleni i posiadać 

doświadczenie w zakresie pracy przy niebezpiecznych 

napięciach. Powinni posiadać rękawice i okulary ochronne oraz 

odzieŜ ochronną. 
 

W normalnych warunkach eksploatacji na wielu elementach analizatora Nexus® 

1500 występuje napięcie niebezpieczne (zaciski przekładników prądowych 

i napięciowych, wejścia i wyjścia kart rozszerzeniowych, modułów peryferyjnych 

oraz ich obwody). Nie wolno dotykać Ŝadnych powierzchni przewodzących prąd 

elektryczny. 

Analizator nie jest przeznaczony do pracy w układach 

zabezpieczeniowych. MoŜe być natomiast wykorzystywany do 

alarmowania, sygnalizacji i ostrzegania o stanach awaryjnych obwodów. 

Zabrania się uŜywania analizatora w aplikacjach elektrycznych, w których jego 

awaria pozbawia obwód, sieć lub urządzenie wpięte do sieci ochrony przed 

stanami niebezpiecznymi zagraŜającymi utratą zdrowia lub śmiercią. 

Zabrania się uŜywania analizatora w obwodach elektrycznych groŜących poŜarem. 

Wszystkie zaciski analizatora, po wykonaniu montaŜu i podłączeń, a przed 

podaniem na nie napięcia niebezpiecznego, naleŜy zabezpieczyć przed dostępem 

obsługi. 

Nie wolno podłączać do analizatora napięć wyŜszych niŜ dopuszczalne dla 

analizatora i któregokolwiek z podłączonych do niego urządzeń. Przed 

doprowadzeniem napięcia naleŜy sprawdzić dane znamionowe podane na 

tabliczkach analizatora i połączonych z nim urządzeń. 

Zabrania się badań wysokonapięciowych lub dielektrycznych na zaciskach 

wyjściowych, wejściowych i portów komunikacyjnych. 

JeŜeli analizator moŜe być w trakcie eksploatacji wyłączany z ruchu EIG zaleca 

zabezpieczenie obwodów pomiarowych napięć i obwodu zasilania bezpiecznikami 

topikowymi, a takŜe za pomocą kostek stykowych bezprzerwowych chroniących 

przed niebezpiecznymi stanami napięcia lub uszkodzeniem przekładników 

prądowych. Uziemienie stron wtórnych przekładników prądowych nie jest 

konieczne. 

Wymagana obciąŜalność prądowa zabezpieczenia obwodu zasilania: 15 A. 

W przypadku występowania ciągłych obciąŜeń przekraczających 10 A, obwody 

pomiarowe prądów naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przez okno wejściowego 
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przekładnika prądowego. (patrz par. 4.3), wykonując je z przewodów o przekroju 

min. 10 AWG (5,26 mm2). 

 

UśYTKOWANIE URZĄDZENIA W SPOSÓB NIEZGODNY Z PRZEZNACZENIEM 

OKREŚLONYM PRZEZ PRODUCENTA GROZI UTRATĄ PARAMETRÓW 

BEZPIECZEŃSTWA GWARANTOWANYCH PRZEZ URZĄDZENIE ORAZ 

STWARZA ZAGROśENIE DLA OBSŁUGI. 

ANALIZATOR, W TRAKCIE EKSPLOATACJI NIE WYMAGA KONSERWACJI 

OKRESOWEJ ANI PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH. WSZELKIE NAPRAWY I 

CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE NALEśY POWIERZYĆ ZAKŁADOWI PRODUCENTA. 

 

OBWÓD ZASILAJĄCY ANALIZATOR POWINIEN BYĆ WYPOSAśONY W 

ROZŁĄCZNIK LUB WYŁĄCZNIK POSIADAJĄCY DŹWIGNIĘ RĘCZNĄ. 

POWINIEN ON ZNAJDOWAĆ SIĘ W POBLIśU ANALIZATORA, BYĆ ŁATWO 

DOSTĘPNY DLA OBSŁUGI I BYĆ OPISANY JAKO ROZŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK 

ANALIZATORA. 
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4.2: Podłączenie przekładników prądowych do listwy zaciskowej 

Przekładniki prądowe moŜna podłączyć do analizatora Nexus® 1500 na jeden 

z trzech sposobów. Na schemacie 4.1 przedstawiono typowe połączenie, gdzie 

przewody z przekładnika prądowego doprowadzone są do zacisków śrubowych. 

Połączenia te wymagają wyposaŜenia kabli przyłączeniowych w końcówki oczkowe 

lub widełkowe. Śruby zacisków przykręcić wkrętakiem krzyŜakowym nr 2. 

 

Rys. 4.1: Przewody przekładnika prądowego doprowadzone do analizatora połączeniami 

oczkowymi na śrubę nr 8 

Inne rodzaje połączeń prądowych przedstawiono w par. 4.2 i 4.3. Połączenia 

napięciowe oraz RS485/KYZ ukazano na rys. 4.4. 

Schematy połączeń elektrycznych przedstawiono w par. 4.12 niniejszego 

rozdziału, zaś podłączenia portów komunikacyjnych opisano w rozdziale 5. 

UWAGA: W przypadku występowania ciągłych obciąŜeń przekraczających 10 A, 

obwody pomiarowe prądów naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przez okno 

wejściowego przekładnika prądowego. (patrz par. 4.3), wykonując je z przewodów 

o przekroju min. 10 AWG (5,26 mm2). 

Sztyft 

mosięŜny 

niklowany 

Wsuwki zacisków 

prądowych 
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4.3: Podłączenie przekładników prądowych z przeplotem  

Druga z moŜliwych metod podłączenia przekładników prądowych polega na 

przeplocie przewodów bezpośrednio przez okno wejściowego przekładnika 

prądowego analizatora. W tym przypadku naleŜy zdemontować zaciski śrubowe 

i przepleść przewód przez otwór na przyłącza przekładnika. Przez otwór moŜna 

przeprowadzić przewód przekładnika o średnicy maks. 0,177" / 4,5 mm. 

 

Rys. 4.2: Połączenie elektryczne przewodem przelotowym 

UWAGA: W przypadku występowania ciągłych obciąŜeń przekraczających 10 A, 

naleŜy wykonać połączenie przewodem o przekroju min. 10 AWG (5,26 mm2). 

Przewód 

przekładnika 

prądowego 

przechodzący 

przez analizator 

po zdjęciu 

zacisków 

śrubowych wejść 

prądowych 
 

Otwory na 

przewody 

przekładnika 

prądowego 
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4.4: Podłączenie przekładników prądowych na szybkozłączach 

Połączenie kablowe moŜna wykonać szybkozłączami zaciskowymi rozmiaru 0,25", 

np. na potrzeby aplikacji przenośnych. 

 

Rys. 4.3: Połączenie na nasuwkę szybkozłączną 

UWAGA: W przypadku występowania ciągłych obciąŜeń przekraczających 10 A, 

naleŜy wykonać połączenia przelotowe (patrz par. 4.3) przewodami o przekroju 

min. 10 AWG (5,26 mm2). 

Zakończenie 

przewodu 

nasuwką 

szybkozłączną 

zaciskową 
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4.5: Podłączenie sygnałów napięciowych i portów 

komunikacyjnych 

W paragrafie 4.12 przedstawiono układy pomiarowe, w których moŜe pracować 

analizator. NaleŜy wybrać schemat połączeń elektrycznych najlepiej 

odpowiadający planowanej aplikacji i wykonać połączenia zgodnie ze schematem. 

Prawidłowe działanie analizatora wymaga trwałego połączenia sygnałów 

z odpowiednim zaciskiem. Konieczne jest takŜe zaprogramowanie przekładni 

przekładników napięciowych i prądowych w sekcji "Device Profile" (Profil 

urządzenia) oprogramowania Communicator EXT, (patrz podręcznik uŜytkownika 

Communicator EXT User Manual). 

 

 
 

Rys. 4.4: Przyłącza napięcia i zasilania, RS485, wyjścia impulsowe, IRIG-B, 10/100BaseT 

Ethernet, wejścia duŜej prędkości, połączenie światłowodowe i wyjścia przekaźnikowe 

Przewody napięciowe powinny posiadać wytrzymałość napięciową 600 VAC 

i prądową  przekraczającą 0,1 A. 

Wejścia napięciowe 

• Rodzaj przewodu: drut lub skrętka 

• Przekrój przewodu: 12÷24 AWG (3,31÷0,2 mm2) 

• Długość końcówki bez izolacji: 7÷8 mm 

10/100BaseT 

Ethernet Połączenia RS485 
 

Połączenie 

światłowodowe 

Wyjścia 

przekaźnikowe 

Przyłącze 

zasilania 
 

4 wyjścia 

impulsowe 
 

8 wejść 

duŜej 

prędkości 
 

Połączenie 

napięciowe 

IRIG-B 
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• Moment dokręcania: 5 lb-in (0,56 Nm) 

Obwód zasilania 

• Przekrój przewodu: 12÷18 AWG (3,31÷0,82 mm2) 

• Moment dokręcania: 3,5 lb-in (0,395 Nm) 

• Wymagana obciąŜalność prądowa zabezpieczenia: 15 A. 

4.6: Uziemienie analizatora 

Zacisk uziemienia ochronnego (PE) oznaczony "GND" naleŜy połączyć 

bezpośrednio z uziemieniem ochronnym instalacji. Połączenie wykonać 

przewodem 12 AWG / 3,31 mm2. 

4.7: Zabezpieczenia nadprądowe wejść napięciowych 

EIG zaleca zabezpieczenia wszystkich wejść napięciowych bezpiecznikami 

o obciąŜalności 0,25 A. 

Analizator Nexus® 1500 umoŜliwia pomiar napięć fazowych do maks. 347 VAC 

i napięć międzyfazowych do maks. 600 VAC. W przypadku sieci o napięciach 

wyŜszych, naleŜy obwód pomiarowy wyposaŜyć w przekładniki napięciowe. 

Obwód zasilania analizatora zabezpieczyć bezpiecznikiem topikowym zwłocznym 

o obciąŜalności 3 A. 

4.8: Wejścia uniwersalne – Vaux 

Analizator wyposaŜony jest dwa dodatkowe wejścia napięciowe (Vaux) 

umoŜliwiające pomiar dowolnych napięć przemiennych o parametrach granicznych 

identycznych jak dla podstawowych wejść napięciowych (maks. 347 VAC). 

4.9: Okablowanie układu pomiarowego – obwody prądowe 

Analizator naleŜy montować w takiej odległości od przekładników prądowych, aby 

nie przekroczyć ich dopuszczanej obciąŜalności. W poniŜszej tabeli przedstawiono 

maksymalne długości przewodów połączeniowych w zaleŜności od maksymalnej 

mocy obciąŜenia przekładnika prądowego przy wykorzystaniu przewodów o 

przekroju 14 AWG (2,08 mm2). 
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Zalecenia EIG 

Moc 

przekładnika 

prądowego 
(VA) 

Maksymalna 

długość 

przewodu 

(w stopach) 

2,5 20 

5 40 

7,5 60 

10 80 

15 120 

30 240 

 

OSTRZEśENIE!  

NIE WOLNO pozostawiać strony wtórnej przekładnika prądowego 

w stanie nieobciąŜonym (rozwartym). Grozi to występowaniem wysokich 

napięć mogących spowodować przebicie izolacji przekładnika. KaŜde odłączenie 

strony wtórnej przekładnika prądowego od wejść pomiarowych musi być 

poprzedzone podłączeniem zwory na zaciskach strony wtórnej przekładnika 

prądowego. 

Przy podłączaniu przekładników prądowych do analizatora Nexus® 1500 naleŜy 

zachować właściwy kierunek przepływu prądu. Zamiana kierunku przepływu prądu 

jest równowaŜna przesunięciu kąta fazowego o 180º. Kierunek przepływu prądu w 

przekładnikach prądowych wyznaczają umieszczone na nim opisy strony 

pierwotnej (P1, P2) i strony wtórnej (S1, S2). Równie waŜne jest podłączenie 

przekładników prądowych do odpowiednich wejść analizatora (właściwej fazy). 

Błędne podłączenie (do wejścia innej fazy) przekładnika prądowego jest 

równowaŜne przesunięciu kąta fazowego o + lub - 120º. Nieprawidłowe 

podłączenie przekładników prądowych spowoduje błędne wskazania wielu 

parametrów (m.in. kątów fazowych, mocy, energii). 

4.10: Sprawdzenie poprawności podłączenia przekładników 

prądowych 

Układ połączenia w gwiazdę: 

• Sprawdzić bieŜący odczyt kąta fazowego (patrz rozdział 6). JeŜeli ma wartość 

ujemną (wskazanie mocy oddawanej), naleŜy zamienić miejscami przewody 

podłączone do zacisków S1 i S2. 

• Sprawdzić na wykresie fazowym "Phasors" w programie Communicator EXT 

(patrz podręcznik uŜytkownika Communicator EXT User Manual) połoŜenie 
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wektorów napięć i prądów. Dla typowej sieci kąty między nimi nie powinny być 

większe do ±30º. 

Układ połączenia w trójkąt: 

Sprawdzić na wykresie fazowym "Phasors" w programie Communicator EXT (patrz 

podręcznik uŜytkownika Communicator EXT User Manual) połoŜenie wektorów 

napięć i prądów. Dla typowej sieci kąty między nimi nie powinny być większe do 

±60º. 

4.11: Obwód zasilania analizatora 

Analizator Nexus® 1500 posiada niezaleŜne wejście do podłączenia napięcia 

zasilającego. 

1. Podłącz przewód napięciowy zasilania do zacisku "L+". 

2. Podłącz przewód neutralny zasilania do zacisku "N-". 

3. Podłącz zacisk uziemienia ochronnego "GND" do instalacji uziemiającej. 

EIG zaleca zabezpieczyć obwód zasilania analizatora bezpiecznikiem 5 A. 

4.12: Układy pomiarowe analizatora 

W tym paragrafie podano schematy typowych układów pomiarowych 

wykorzystywanych w praktyce. NaleŜy wybrać układ najlepiej odpowiadający 

planowanej aplikacji. JeŜeli przewidziany do zastosowania układ nie występuje w 

niniejszej instrukcji prosimy o kontakt z dostawcą lub producentem analizatora. 

Typ sieci 
Przekładniki 

napięciowe 
Przekładniki 

prądowe 
Metoda pomiaru Nr rys. 

4-przewodowa gwiazda / 

trójkąt 
0, połączenie 

bezpośrednie 
3(4*) 3-elementowe 4,5 

4-przewodowa gwiazda / 

trójkąt 
3 3(4*) 3-elementowe 4,6 

4-przewodowa gwiazda 2 3 2,5-elementowe 4,7 

4-przewodowa gwiazda 
0, połączenie 

bezpośrednie 
3 2,5-elementowe 4,8 

3-przewodowa trójkąt 

otwarty 
2 2 2-elementowe 4,9 

3-przewodowa trójkąt 

otwarty 
0, połączenie 

bezpośrednie 
2 2-elementowe 4,10 

* Opcjonalnie z pomiarem prądu przewodu neutralnego. 
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Rys. 4.5: Sieć 4-przewodowa, gwiazda lub trójkąt, 3-elementowe bezpośrednie z 4 

przekładnikami prądowymi 

* Patrz par. 4.8. 
** Opcjonalnie z pomiarem prądu przewodu neutralnego. 

LUB 
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PRZYŁĄCZE: TRÓJKĄT 4-przewodowe 3 PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE, 

4 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE 

 

 

Rys. 4.6: Sieć 4-przewodowa, gwiazda lub trójkąt, 3-elementowe z 3 przekładnikami 

napięciowymi i 4 przekładnikami prądowymi 

* Patrz par. 4.8. 
** Opcjonalnie z pomiarem prądu przewodu neutralnego. 

LUB 
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PRZYŁĄCZE: GWIAZDA 4-przewodowe 2 PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE, 

3 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE 

 

 

Rys. 4.7: Sieć 4-przewodowa, gwiazda, 2,5-elementowe z 2 przekładnikami napięciowymi i 

3 przekładnikami prądowymi 

* Patrz par. 4.8. 



 4: MontaŜ połączeń elektrycznych 
 

 

Nr dok.: E154701 4-13 
Wiodący dostawca rozwiązań w zakresie monitorowania mocy 

i inteligentnych systemów elektroenergetycznych 

 

PRZYŁĄCZE: GWIAZDA 4-przewodowe 3 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE 

 

 

Rys. 4.8: Sieć 4-przewodowa,  gwiazda, 2,5-elementowe bezpośrednie z 3 przekładnikami 

prądowymi 

* Patrz par. 4.8. 
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PRZYŁĄCZE: TRÓJKĄT 3-przewodowe 2 PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE, 

2 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE 

 

 

Rys. 4.9: Sieć 3-przewodowa, 2-elementowe w otwarty trójkąt z 2 przekładnikami 

napięciowymi i 2 przekładnikami prądowymi 

* Patrz par. 4.8. 

LUB 
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PRZYŁĄCZE: TRÓJKĄT 3-przewodowe 2 PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE, 

2 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE 

 

 

Rys. 4.10: Sieć 3-przewodowa, 2-elementowy otwarty trójkąt, bezpośrednie napięciowe z 2 

przekładnikami prądowymi 

* Patrz par. 4.8. 

LUB 
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Strona celowo pusta. 
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5: Porty komunikacyjne analizatora 

5.1: Typy portów komunikacyjnych 

Analizator Nexus® 1500 umoŜliwia komunikację z innymi urządzeniami (wymianę 

danych) w następujących trybach: 

• Port RJ45 100BaseT Ethernet (standard) 

• Port światłowodowy ANSI (standard) 

• Port USB 2.0 (standard) 

• Dwa porty RS485 (opcja) 

• Drugi port Ethernet RJ45 lub światłowód (opcja) 

5.2: Porty Ethernet 

Standardowe połączenie RJ45 pozwala wpiąć analizator Nexus® 1500 do sieci 

Ethernet i komunikację z wieloma komputerami PC jednocześnie. Złącze RJ45 

znajduje się z tyłu obudowy licznika. Port Ethernet analizatora Nexus® 1500 

spełnia wymagania specyfikacji IEEE 802.3, 10BaseT oraz 100BaseT dla 

nieekranowanych skrętek dwuŜyłowych (UTP). EIG zaleca okablowanie CAT5. 

Szczegółowe informacje zamieszczono w rozdziale 9. 

Drugie opcjonalne połączenie Ethernet ma postać karty z portem RJ45 (NTRJ) lub 

światłowodowym (NTFO). Szczegółowe informacje zamieszczono w rozdziale 11. 

5.3: Port światłowodowy ANSI 

Port światłowodowy w analizatorze Nexus® 1500 umoŜliwia komunikację 

z jednym urządzeniem, np. komputerem PC. Port znajduje się po lewej stronie 

z przodu analizatora. Port wymaga uŜycia magnetycznego sprzęgu optycznego 

typu II wg standardu ANSI C12.13, np. 

• Interfejsu komunikacji A7Z podłączonego do portu RS232 na komputerze PC, 

• Interfejsu komunikacji A9U podłączonego do portu USB na komputerze PC. 

UWAGA: Oba interfejsy moŜna zamówić w sklepie internetowym EIG: 
www.electroind.com/store. Wybierz kategorię "Communication Products" z lewego 

menu na stronie głównej. 

Następnie moŜna zaprogramować analizator, łącząc się z nim poprzez port 

światłowodowy za pomocą oprogramowania Communicator EXT. 



 5: Porty komunikacyjne analizatora 
 

 

Nr dok.: E154701 5-2 
Wiodący dostawca rozwiązań w zakresie monitorowania mocy 

i inteligentnych systemów elektroenergetycznych 

 

Rys. 5.1: Interfejs komunikacji A7Z (u góry) i A9U (na dole) 

Instrukcja obsługi interfejsu A7Z: 

Podłącz sprzęg magnetyczny do portu światłowodowego. Drugi koniec interfejsu  

podłącz do portu szeregowego RS232 (DB9) w komputerze lub innym urządzeniu. 

Interfejs A7Z nie wymaga dodatkowego źródła zasilania. Zasilanie pobiera z portu 

szeregowego komputera. Długość przewodu w standardzie RS232 ograniczona 

jest do 50 stóp (15,2 m). 

Instrukcja obsługi interfejsu A9U: 

Pobierz i zainstaluj sterowniki interfejsu A9U ze strony internetowej EIG: 

www.electroind.com/A7Z_A9U.html. Podłącz sprzęg magnetyczny do portu 

światłowodowego, a drugi koniec z wtyczką USB do komputera PC. 

5.4: Port USB 

Port USB pozwala podłączyć analizator Nexus® 1500 do komputera 

wyposaŜonego w port USB 1.0 lub 2.0. Emuluje on port szeregowy RS232 przez 

dodanie do zasobów systemu komputera wirtualnego portu COM (maksymalna 

prędkość transmisji 115200 bodów): 

• Jest obsługiwany przez starsze aplikacje mogące pracować wyłącznie z portami 

szeregowymi, 
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• Zachowuje kompatybilność ze standardowymi kablami USB zakończonymi 

wtyczką USB typu B (patrz rys. 5.2), 

• Maksymalna długość kabla USB to 5 metrów. DłuŜsze przewody wymagają 

połączeń poprzez koncentrator USB lub aktywne przedłuŜacze (wzmacniacze 

sygnału). 

 

Rys. 5.2: Wtyczka USB typu B 

W przypadku systemów operacyjnych MS Windows® 7 i nowszych, podłącz kabel 

USB do komputera i do portu USB na przednim panelu analizatora. Potrzebne 

sterowniki zostaną zainstalowane automatycznie. W przypadku starszych wersji 

systemu Windows sterowniki naleŜy pobrać ze strony internetowej EIG. Instrukcja 

instalacji sterownika została podana w załączniku A. 

5.5: Port RS485 

Opcjonalne porty RS485 pozwalają na zestawienie niezaleŜnej komunikacji 

z innymi urządzeniami. Maksymalna długość połączenia RS485 nie moŜe 

przekraczać 4000 stóp (1219 m). Porty RS485 nr 1 i 2 analizatora Nexus® 1500 

posiadają maksymalną prędkość 115200 bodów. 

Do zestawienia połączenia wykorzystującego port RS485 z komputerem moŜe być 

niezbędny konwerter. Większość komputerów nie jest wyposaŜona w port RS485 

i konieczne jest uŜycie konwertera z RS485 na RS232 lub USB. Konwerter 

RS485/RS232 oferowany jest przez EIG. Informacje o uŜywaniu adaptera Unicom 

2500 z analizatorem Nexus® 1500 opisano w paragrafie 5.5.1. 

UWAGA: Adapter Unicom 2500 moŜna zamówić w sklepie internetowym EIG: 

www.electroind.com/store. Wybierz kategorię "Communication Products" z lewego 

menu na stronie głównej. 

Na rys. 5.3 przedstawiono połączenie 2-Ŝyłowe RS485. 

 

Rys. 5.3: Połączenie 2-Ŝyłowe RS485 

Od innego urządzenia na 

RS485 
Sposób łączenia: 
• (-) do (-) 
• (+) do (+) 

SH SH 
Port RS485 analizatora 

Nexus® 1500 
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UWAGI dotyczące komunikacji przez port RS485: 

• Połączenie naleŜy wykonać ekranowaną skrętką dwuŜyłową o przekroju 22 

AWG (0,33 mm2) lub grubszą, przy czym ekran trzeba uziemić jednym punkcie. 

• Podłącz przewód RS485 na kaŜdym z urządzeń w następujący sposób: podłącz 

zacisk (+) do (+), zaś zacisk (-) do (-). 

• Pojedynczą magistralą RS485 moŜna obsłuŜyć do 255 urządzeń. Przed 

podłączeniem magistrali naleŜy w kaŜdym urządzeniu w sieci nadać unikalny 

adres; instrukcja wykorzystania portu RS485 znajduje się w rozdziale 19 

podręcznika Communicator EXT User Manual. 

• Zabezpiecz okablowanie przed źródłami szumów elektrycznych. 

• Urządzenia naleŜy łączyć w układzie łańcuchowym (patrz rys. 5.5). 

• W jednym punkcie sieci RS485 wolno podłączyć tylko dwa kable, niezaleŜnie od 

tego, czy są to połączenia z urządzeniami, konwerterami czy teŜ łączówkami. 

o Obliczając całkowitą długość okablowania sieci naleŜy uwzględnić 

wszystkie jej odcinki. Bez uŜycia repeatera RS485  maksymalna 

długość przewodu w sieci wynosi 4000 stóp (1219 m). 

UWAGA: Sieć RS485 powinna być zakończona terminatorami (RT). Przy krótkich 

sieciach (do 300 m), niewielu urządzeniach w sieci (do 5), małych 

prędkościach transmisji (4600 bodów) na ogół nie jest konieczny. Dla 

pewnej i stabilnej komunikacji zalecane jest jego stosowanie. 

Rys. 5.4 przedstawia schemat połączenia łańcuchowego RS485. Szczegółowe 

informacje o połączeniu RS485 za pomocą adaptera Unicom 2500 przedstawiono 

w par. 5.5.1. 

 

Rys. 5.4: Połączenie łańcuchowe RS485 

Urządzenie 

nadrzędne 

SH SH SH SH 

Uziom, najlepiej jednopunktowy 

 

Urządzenie 

podrzędne 1 

Skrętka dwuŜyłowa ekranowana (SH) 

 

Urządzenie 

podrzędne 2 

Skrętka dwuŜyłowa ekranowana (SH) 

 

Ostatnie urządzenie 

podrzędne N 

Skrętka dwuŜyłowa ekranowana (SH) 
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Rys. 5.5: Nieprawidłowa topologia gwiazdy i T 

5.5.1: Konwerter RS485/RS232 Unicom 2500 

Adapter Unicom 2500 umoŜliwia łączenie interfejsu RS485 z RS232. Szczegółowe 

informacje na ten temat zawarto w instrukcji Unicom 2500 Installation and 

Operation Manual. Adapter Unicom 2500 i zalecany kabel moŜna zamówić 

w sklepie internetowym EIG: www.electroind.com/store. Wybierz kategorię 
"Communication Products" z lewego menu, gdzie znajdziesz adapter Unicom 

2500, a następnie "Cables and Accessories", gdzie znajdziesz kabel RS485 

z przejściówką z 4 na 2 Ŝyły. Rys. 5.6 przedstawia połączenie RS485 za pomocą 

adaptera Unicom 2500. 
UWAGA: Do wykonania połączenia zalecamy kabel z przejściówką z 4 na 2 

Ŝyły od EIG, dzięki któremu nie trzeba zakładać przewodów mostkowych. 

 

Urządzenie podrzędne 1 
SH 

SH SH SH 

SH SH 

SH 

SH 

SH 

Odgałęzienie typu T, które grozi  

nterferencjami! Ostatnie urządzenie 

podrzędne N 
 

Urządzenie podrzędne 2 
 

Urządzenie nadrzędne 
 

Uziom, najlepiej 

jednopunktowy 
 

Skrętka dwuŜyłowa ekranowana (SH) 
 

Skrętka dwuŜyłowa ekranowana (SH) 
 

Skrętka dwuŜyłowa ekranowana (SH) 
 

Skrętka dwuŜyłowa ekranowana (SH) 
 

Skrętka dwuŜyłowa ekranowana (SH) 
 

Skrętka dwuŜyłowa ekranowana (SH) 
 

Skrętka dwuŜyłowa ekranowana (SH) 
 

Urządzenie podrzędne 1 
 

Urządzenie podrzędne 2 
 

Połączenie w gwiazdę grozi 

interferencjami! Urządzenie nadrzędne 
 

Urządzenie podrzędne 3 
 

Urządzenie podrzędne 4 
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Rys. 5.6 Adapter Unicom 2500 z połączeniami 

Adapter Unicom 2500 moŜna skonfigurować  

do podłączenia RS485 4-Ŝyłowego lub 2-

Ŝyłowego. Port analizatroa Nexus® jest 2-

Ŝyłowy. JeŜeli nie uŜywasz kabla RS485 z 

przejściówką 4 na 2 Ŝyły, który moŜna 

nabyć w sklepie internetowym EIG, 

musisz wykonać połączenie 2-Ŝyłowe z 

Unicom 2500 przewodami mostkowymi. W 

tym celu, zgodnie z rys. 5.7, naleŜy połączyć 

przewodem mostkowym zacisk „RX-" z „TX-” 

aby wykonać zacisk sygnałowy "-", oraz 

drugim przewodem spiąć zacisk "RX+" z 

"TX+" aby wykonać zacisk sygnałowy "+". Na ilustracji przedstawiono ustawienia 

adaptera Unicom 2500. Prędkość transmisji adaptera Unicom 2500 musi 

odpowiadać prędkości portu RS485 w analizatorze: prędkość na adapterze ustawia 

się obracając przełącznik we właściwe połoŜenie. 

Port RS232 
 

Przewody połączeniowe: 
Zewrzeć TX(-) z RX(-) - daje sygnał (-) 
Zewrzeć TX(+) z RX(+) - daje sygnał (+) 
 

Port RS485 analizatora 
 

SH 
SH 

Ustaw 

prędkość 

transmisji 
 

Ustaw przełącznik na DCE 
 

Ustaw przełącznik na HD 
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5.6: Komunikacja modemowa przez RS485 

Port RS485 analizatora Nexus® 1500 umoŜliwia zestawienie połączenia 

modemowego (komutowanego). Połączenie kablowe RS485 (analizator – modem, 

modem - komputer) moŜe mieć maksymalnie 4000 stóp długości (1219 m). 

W programie Communicator EXT ustaw prędkość portu na 9600 bodów i włącz 

protokół Modbus ASCII. Dokładna instrukcja znajduje się w rozdziale 19 

podręcznika uŜytkownika Communicator EXT User Manual. Pamiętaj: protokół 

Modbus RTU NIE DZIAŁA w połączeniu modemowym ("Modem"). Dlatego naleŜy 

zmienić protokół na Modbus ASCII. 

Konieczne jest uŜycie konwertera RS485/RS232 oraz modemu "Null". EIG zaleca 

w tym celu skonfigurowanie połączenia za pomocą Modem Manager, tj. 

konwertera RS485/RS232, który umoŜliwia łączenie ze sobą urządzeń bez 

zdefiniowanej prędkości transmisji danych. Eliminuje on równieŜ konieczność 

ustawienia modemu "Null" i automatycznie programuje odpowiednią konfigurację 

połączenia modemowego. JeŜeli linie telefoniczne, poprzez które mają być 

wykonywane połączenia nie gwarantują dobrej jakości transmisji, Modem Manager 

będzie pełnił rolę bufora liniowego, poprawiającego przesył danych. 

 

Rys. 5.7: Komunikacja modemowa 

Komputer PC w 

lokalizacji zdalnej Modem wyjściowy 
 

Linia telefoniczna 
 

Modem zdalny 
 

Analizator Nexus® 1500 
 

Adapter modemu Null 
(Zbędny, jeŜeli uŜywasz Modem Manager) 

 
Konwerter RS232/RS485 

(zaleca się Modem Manager) 
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5.7: Konfiguracja modemów w komunikacji komutowanej 

Większość urządzeń z interfejsami RS485 i RS232, przed nawiązaniem 

poprawnego połączenia, wymaga prawidłowej konfiguracji modemu. Konfiguracja 

ta jest często kłopotliwa, poniewaŜ modemy pracują z róŜnymi protokołami. 

JeŜeli nie uŜywasz urządzenia EIG Modem Manager, musisz skonfigurować 

analizator i program terminalowy komputera. Prawidłowe ciągi inicjalizacyjne 

opisano w podręczniku uŜytkownika modemu, którego uŜywasz. W paragrafie 5.8 

przedstawiono przykładowe ciągi inicjalizacyjne modemowych. 

Modem po stronie komputera (modem wyjściowy) 

• Przywróć ustawienia fabryczne modemu. Skasuje to wszystkie poprzednio 

wprowadzone ustawienia. 

• Ustaw modem tak, aby wysyłał kody wynikowe ("Result Codes"). Komputer 

będzie korzystał z tych kodów wynikowych. 

• Ustaw modem tak, aby wysyłał głosowe kody wynikowe ("Verbal Result 

Codes"). Komputer będzie korzystał z tych głosowych kodów wynikowych. 

• Ustaw sygnał DTR na modemie. Jest to niezbędne do nawiązania połączenia 

między komputerem i modemem wyjściowym. 

• Włącz kontrolę przepływu ("Flow Control") na modemie. UmoŜliwi to łączenie 

się ze zdalnym modemem po stronie analizatora Nexus®. 

• Zapisz nowe ustawienia na modemie, aby je uaktywnić. W ten sposób 

ustawienia trafią do pamięci modemu i zostaną zastosowane po kolejnym 

włączeniu zasilania na modemie. 

Modem po stronie analizatora Nexus® (modem zdalny) 

• Przywróć ustawienia fabryczne modemu. Skasuje to wszystkie poprzednio 

wprowadzone ustawienia. 

• Ustaw modem tak, aby odebrał połączenie automatycznie po n sygnałach. 

Modem wówczas obierze połączenie po n sygnałach. 

• Ustaw ignorowanie sygnału DTR na modemie. Jest to niezbędne do nawiązania 

połączenia między analizatorem Nexus®1500 i modemem wyjściowym. 

• Wyłącz kontrolę przepływu ("Flow Control") na modemie. Interfejs komunikacji 

portu szeregowego analizatora Nexus®1500 nie obsługuje tej funkcji. 

• Zapisz nowe ustawienia na modemie, aby je uaktywnić. W ten sposób 

ustawienia trafią do pamięci modemu i zostaną zastosowane po kolejnym 

włączeniu zasilania na modemie. 

• Programując modem zdalny za pomocą terminala wirtualnego, upewnij się Ŝe 

prędkość transmisji terminala odpowiada prędkości transmisji analizatora 

Nexus®1500. 
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5.8: Ciągi inicjalizacyjne wybranych modemów 

Modem Ciąg / ustawienia 
Modem marki Cardinal AT&FE0F8&K0N0S37=9 
Zoom/Faxmodem VFX V.32BIS(14,4K) AT&F0&K0S0=1&W0&Y0 

Zoom/Faxmodem 56Kx Dual Mode AT&F0&K0&C0S0=1&W0&Y0 

Faksmodem USRobotics Sportster 33.6: 
Ustawienia przełączników DIP 

AT&F0&N6&W0Y0 (przy prędkości 9600 
bodów) 
Góra Góra Dół Dół Góra Góra Góra Dół 

Faksmodem USRobotics Sportster 56K: 
Ustawienia przełączników DIP 

AT&F0&W0Y0 
Góra Góra Dół Dół Góra Góra Góra Dół 

 

5.9: Wejścia pomiarowe przebiegów impulsowych 

Wejścia sygnałów impulsowych analizatora Nexus® 1500 moŜna wykorzystać na 

dwa sposoby: 

• Do doprowadzenia sygnałów ze styków przekaźników stanu, wyłączników 

automatycznych lub innych urządzeń generujących impulsy o krótkim czasie 

trwania, 

• Do doprowadzenia sygnałów impulsowych KYZ z innych liczników w celu 

zliczania i sumowania impulsów. 

Wejścia te mogą słuŜyć do rejestrowania szybkozmiennych sygnałów cyfrowych 

(np. o stanach awaryjnych), pełnią takŜe rolę liczników i sumatorów sygnałów 

KYZ. Funkcja kaŜdego wejścia jest programowana w analizatorze i konfigurowana 

za pomocą oprogramowania Communicator EXT. Instrukcje programowania 

funkcji opisano w podręczniku uŜytkownika Communicator EXT User Manual. 
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Wejścia sygnałów impulsowych mogą pracować ze stykami bezpotencjałowymi 

oraz sygnałami aktywnymi. Maksymalne napięcie na wejściu analizatora wynosi 

15 VDC. Rodzaj doprowadzonych sygnałów nie wymaga programowania 

analizatora. 

 

Rys. 5.8: Połączenia wejść sygnałów impulsowych 

5.10: Połączenie IRIG-B 

IRIG-B jest znormalizowanych formatem kodu czasowego, słuŜącym do 

synchronizacji zegara wewnętrznego urządzeń, pozwalającym na generowanie 

znaczników czasowych z dokładnością do 1 milisekundy. Generator sygnału 

IRIG-B podłączony do systemu GPS synchronizuje analizatory Nexus® 1500  

znajdujące się w dowolnych lokalizacjach geograficznych. Analizatory Nexus® 

pracują z niemodulowanym sygnałem zegara synchronizowanego GPS-em (np. 

Arbiter 1093B). Szczegółowe informacje o doprowadzeniu sygnału IRIG-B 

znajdują się w podręczniku uŜytkownika zegara satelitarnego. PoniŜej 

przedstawiono wykaz czynności instalacyjnych ułatwiających doprowadzenie 

sygnału. 

Połączenie: 
Podłącz zacisk (+) analizatora Nexus® do zacisku (+) na generatorze sygnału 

zegarowego. Podłącz zacisk (-) analizatora Nexus® do zacisku (-) na generatorze 

sygnału. 

Instalacja: 
Określ ustawienia czasu (okno "Time Settings") instalowanego analizatora. 

1. W menu "Device Profile" w programie Communicator EXT: 

a. Kliknij General Settings > Time Settings > jeden z wierszy 

w "Time Settings" aby otworzyć okno "Time Settings". 

b. Ustaw strefę czasową w "Time Zone" i czas letni w "Daylight Savings" 

(Wybierz AutoDST lub Enable a następnie ustaw datę). 
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c. Zapisz nowe ustawienia klikając Update Device Profile. 

(Szczegółowe instrukcje znajdują w rozdziale 19 podręcznika uŜytkownika 

Communicator EXT User Manual). 

2. Przed nawiązaniem połączenia upewnij się, Ŝe ustawiono prawidłową datę na 

zegarze licznika. W ten sposób ustawisz prawidłowy rok na zegarze (sygnał GPS 

nie zawiera takich danych). 

Usuwanie usterek: Najczęstszą przyczyną problemów z połączeniem jest błędna 

biegunowość połączenia. W razie problemów z łącznością zamień miejscami 

przewody biegunów. 

 

Rys. 5.9: Komunikacja IRIG-B 

UWAGA: Upewnij się, Ŝe wybrany zegar moŜe obsłuŜyć podłączoną ilość 

urządzeń. 

Połączenie satelitarne 

GPS 

Generator 
sygnału 

zegarowego 
IRIG-B 

 

Port IRIG-B 
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5.11: Alternatywne metody synchronizacji zegara 

(Szczegółowe instrukcje, patrz podręcznik uŜytkownika Communicator EXT User 

Manual.) 

IRIG-B 

• KaŜdy analizator Nexus® 1500 obsługuje synchronizację zegara w protokole 

IRIG-B. 

• JeŜeli doprowadzono sygnał IRIG-B, to licznik będzie synchronizował czas za 

jego pomocą, ignorując czas zegara wewnętrznego. W chwili utraty sygnału 

GPS licznik natychmiast przechodzi na czas zegara wewnętrznego. 

Synchronizacja zegara częstotliwością sieci 

• KaŜdy analizator Nexus® ma funkcję synchronizacji zegara częstotliwością sieci 

(Line Frequency Clock Synchronization) jeŜeli nie doprowadzono synchronizacji 

sygnałem IRIG-B. JeŜeli włączono funkcję synchronizacji zegara częstotliwością 

sieci, a nastąpiła utrata zasilania, analizator natychmiast przechodzi na czas 

zegara wewnętrznego. 

Wewnętrzny zegar kwarcowy 

• KaŜdy analizator Nexus® wyposaŜony jest w wewnętrzny zegar sterowany 

kwarcem o dokładności do 20 ppm, który jest wykorzystywany gdy nie 

doprowadzono sygnału IRIG-B, ani nie włączono synchronizacji częstotliwością 

sieci. 

Synchronizacja zegara DNP 

• Za pomocą programu Communicator EXT moŜna włączyć w analizatorze funkcję 

synchronizacji czasu z urządzenia nadrzędnego sieci DNP. Okres odpytywania 

moŜna ustawić w zakresie od jednej minuty do 24 godzin. Instrukcje, patrz 

podręcznik uŜytkownika Nexus® 1252/1262/1272/1500 DNP User Manual. 

Podręcznik moŜna pobrać ze strony internetowej EIG: 
www.electroind.com/dl_page.html. 

Inne narzędzia do ustawiania czasu zegara 

• Tools > Set Device Time: słuŜy do ręcznego ustawiania czasu lub 

synchronizacji zegara analizatora z podłączonym komputerem PC. 

• Script & Scheduler: znaczniki czasowe logów i danych. 

• MV90: umoŜliwia synchronizację czasu znacznikami czasowymi z pobieranych 

przez analizator danych; szczegółowe informacje o MV-90, patrz podręcznik 

uŜytkownika Communicator EXT User Manual (konwerter HHF). 
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Strona celowo pusta. 
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6: Obsługa wyświetlacza dotykowego 

6.1: Wprowadzenie 

Analizator Nexus® 1500 jest wyposaŜony w kolorowy dotykowy wyświetlacz 

ciekłokrystaliczny (LCD) o rozdzielczości QVGA (320 x 240 pixel). Ekrany 

wyświetlacza podzielono na dwie grupy: 

• Stałe ekrany systemowe, 

• Ekrany dynamiczne. 

6.2: Stałe ekrany systemowe 

Jest siedem stałych ekranów 

systemowych: 

- "Device Information" (Informacje 

o urządzeniu), 

- "Communication Settings" (Ustawienia 

komunikacji), 

- "Board Settings" (Ustawienia kart), 

- "Device Status" (Stan urządzenia), 

- "System Message" (Komunikat 

systemowy), 

- "Touch Screen Calibration" (Kalibracja ekranu dotykowego), 

- "CF S.M.A.R.T. Tool" (Narzędzie S.M.A.R.T. karty pamięci CF). 

Na kaŜdym ekranie znajduje się przycisk "Back" (Powrót), który pozwala opuścić 

aktualnie wyświetlany ekran do pierwszego ekranu dynamicznego. Aby wyświetlić 

Ŝądany ekran, wybierz jego nazwę na wyświetlaczu. 

UWAGI: 

• Ekran "System Message" jest dostępny tylko gdy pojawią się komunikaty dla 

uŜytkownika. Dodatkowe informacje o ekranie "System Message", patrz 

rozdział 6-4. 

• W celu kalibracji ekranu dotykowego 

naleŜy: 

1. Nacisnąć i przytrzymać przez 2 

sekundy klawisz Backlight 

(Podświetlenie) po prawej stronie 

panelu przedniego. 

2. Przycisnąć przycisk "i" w górnej 

części ekranu dynamicznego w 

Klawisz 

podświetlenia 

ekranu 
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ciągu 10 sekund od zwolnienia klawisza Backlight. 

3. Pojawi się menu ekranów stałych. Wybierz "Touch Screen Calibration." 

Skalibruj ekran w sposób opisany w rozdziale 6-5. 

 

Ekran "Device Information" (Informacje o urządzeniu): 

Ten ekran wyświetla informacje o analizatorze Nexus® 1500: 

• Typ analizatora (Device type), 

• Nazwa analizatora (Device 

name), 

• Numer seryjny (Serial number), 

• Wersja oprogramowania boot 

COMM (COMM boot version), 

• Wersja środowiska 

przetwarzania COMM (COMM 

runtime version), 

• Wersja oprogramowania boot DSP1 (DSP1 boot version), 

• Wersja środowiska przetwarzania DSP1 (DSP1 runtime version), 

• Wersja środowiska przetwarzania DSP2 (DSP2 runtime version), 

• Wersja FPGA (FPGA version), 

• Wersja ekranu dotykowego (Touch screen version), 

• Model karty Compact Flash (CF model), 

• Numer seryjny karty Compact Flash (CF serial #), 

• Systemu plików karty Compact Flash (CF FAT), 

• Pojemność karty Compact Flash (CF size), 

• Aktywny poziom klucza V-Switch™ (V-Switch™), 

• Stan przełącznika obudowy (Sealing switch), 

• Stan zabezpieczenia (hasła) (Security), 

• Klasa prądowa -  (Current range). 

Przycisk Back pozwala wrócić do pierwszego ekranu stałego. 
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Ekran "Communication Settings" (Ustawienia komunikacji): 

Na tym ekranie wyświetlane są informacje o portach komunikacyjnych: 

• Ustawienia portu RS485 nr 1, 

• Ustawienia portu RS485 nr 2, 

• Ustawienia portu USB, 

• Ustawienia portu 

światłowodowego (Optical), 

• Ustawienia portu Ethernet nr 1, 

• Ustawienia portu Ethernet nr 2. 

Przycisk Back pozwala wrócić do 

pierwszego ekranu stałego. 

Ekran "Board Settings" (Ustawienia kart): 

Ten ekran wyświetla następujące informacje: 

• Status karty analogowej 

(Analogue board), 

• Status karty Ethernet nr 1 

(Ethernet 1 board), 

• Status karty cyfrowej (Digital 

board), 

• Status przedniego panelu (Front 

panel), 

• Status gniazda nr 1 (Slot 1), 

• Status gniazda nr 2 (Slot 2), 

• Status gniazda nr 3 (Slot 3), 

• Status gniazda nr 4 (Slot 4). 

Przycisk Back pozwala wrócić do pierwszego ekranu stałego. 
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Ekran "Device Status" (Stan urządzenia): 

Ten ekran wyświetla następujące informacje: 

• Status środowiska przetwarzania 

COMM (COMM state), 

• Status DSP1 (DSP1 state), 

• Status DSP1 (DSP2 state), 

• Czas pracy analizatora pod 

zasilaniem (On Time), 

• Status łącza Ethernet 

(ETHERNET). 

Przycisk Back pozwala wrócić do 

pierwszego ekranu stałego. 

 

Ekran "System Message" 

(Komunikat systemowy): 
Ten ekran wyświetla wszystkie 

komunikaty systemowe 

generowane przez analizator. Na 

dole ekranu znajdują się przyciski 

Prev Page (Poprzednia strona) i 

Next Page (Następna strona), 

jeŜeli komunikaty zajmują więcej 

niŜ jedną stronę ekranu.  

Przycisk Back pozwala wrócić do 

pierwszego ekranu stałego. 
UWAGA: Ekran moŜna otworzyć z menu ekranów stałych, o ile istnieją jakieś 

komunikaty. 
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Ekran "Touch Screen Calibration 

(Kalibracja wyświetlacza 

dotykowego): 

Ekran słuŜy do skalibrowania 

czułości wyświetlacza dotykowego. 

Po wybraniu tego polecenia pojawi 

się ciąg czterech komunikatów, 

według których naleŜy postępować, 

aby skalibrować wyświetlacz. KaŜdy 

komunikat nakazuje dotknięcie 

rogu wyświetlacza w miejscu, w 

którym znajduje się niewielki krzyŜyk. Dotknięcie krzyŜyka kalibruje czułość 

ekranu na dotyk. KrzyŜyki kalibracyjne naleŜy dotykać cienkim przedmiotem.  

Po skalibrowaniu wszystkich 

czterech punktów, pojawi się ekran 

"Calibration Test" (Próba kalibracji). 

Będą tam trzy krzyŜyki, których 

naleŜy dotknąć. Po kaŜdym 

dotknięciu pojawia się czerwony 

krzyŜyk potwierdzający kalibrację. 

JeŜeli prawidłowo skalibrowano 

wyświetlacz zatwierdź kalibrację 

przyciskiem Accept. JeŜeli chcesz 

powtórzyć kalibrację wybierz 

przycisk Reject (Odrzuć), co rozpocznie kalibrację od początku.  

UWAGA: Dostęp do ekranu "Touch Screen Calibration" opisano w rozdziale 6-1. 



 6: Obsługa wyświetlacza dotykowego 
 

 

Nr dok.: E154701 6-6 
Wiodący dostawca rozwiązań w zakresie monitorowania mocy 

i inteligentnych systemów elektroenergetycznych 

Ekran "CF S.M.A.R.T. Tool" (Narzędzie S.M.A.R.T. karty pamięci CF): 

Ekran ten wyświetla informacje 

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, 

Analysis, and Reporting 

Technology) o karcie pamięci CF. 

Karta powinna obsługiwać funkcję 

S.M.A.R.T. a funkcja powinna być 

włączona, aby na karcie dało się 

zapisać konieczne dla niej 

prawidłowe dane S.M.A.R.T. Ten 

ekran wyświetla następujące 

informacje: 

• Numer modelu karty CF (Model number), 

• Numer seryjny karty CF (Serial number), 

• Pojemność karty CF w bajtach (Size), 

• Rodzaj karty CF (Type) (Regular – zwykła / S.M.A.R.T.), 

• Stan funkcji S.M.A.R.T. (S.M.A.R.T. Feature) (Supported – obsługiwana / Not 

Supported – nieobsługiwana; Enabled – włączona / Disabled – wyłączona), 

• Stan danych S.M.A.R.T. (S.M.A.R.T. Data) (Valid – poprawne / Invalid – 

niepoprawne), 

• Oznaczenie rewizji S.M.A.R.T. (S.M.A.R.T. Revision code), 

• Kod wersji firmware S.M.A.R.T. i jej data (S.M.A.R.T. Firmware version/date 

code), 

• Liczba wykrytych przez S.M.A.R.T. pierwszych bloków nieprawidłowych (#Initial 

Invalid blocks), uszkodzonych bloków środowiska programu (#Run Time Bad 

Block) oraz bloków zapasowych (#Spare Blocks) (notacja dziesiętna), 

• Liczba par potomnych S.M.A.R.T. (#Child Pair) (notacja dziesiętna), 

• Rodzaj karty CF (S.M.A.R.T. Flash Type) (SLC / MLC), 

• Liczba dopuszczalnych kasowań karty CF wg jej specyfikacji (Flash Spec Max 

Erase Count) (100000 dla karty SLC, 5000 dla karty MLC), 

• Średnia liczba kasowań karty CF (Average Erase Count), 

• Pozostała trwałość uŜytkowa karty CF wyraŜona procentowo (Remaining Life 

%) (obliczona jako "Average Erase Count" x "100/"Flash Spec Max Erase 

Count"), 
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6.3: Ekrany dynamiczne 

Na wszystkich ekranach dynamicznych w dolnej części znajduje się aktualny czas 

analizatora (data i godzina). Za wyjątkiem ekranu głównego "Home", na kaŜdym 

ekranie dynamicznym znajdują się (w górnej części) przyciski, umoŜliwiające 

przejście do głównego ekranu stałego, następnego ekranu według kolejności, 

poprzedniego oraz ekranu dynamicznego "Home". Na ekranie znajduje się 

przycisk Odtwarzaj/Pauza, który uruchamia i zatrzymuje automatyczne 

przewijanie ekranów dynamicznych. MoŜna obrócić ekran na wyświetlaczu o 90º, 

co umoŜliwia montaŜ analizatora pionowo oraz określić język interfejsu (angielski 

lub hiszpański, patrz Ekran "Display Settings" w rozdziale 6-22). 

Ekran główny: 

Jest to pierwszy ekran dynamiczny, który wyświetla się po uruchomieniu 

analizatora. Przyciski na ekranie pozwalają przechodzić do kolenych podekranów: 

• "Trends": ekran "Dynamic 

Trends" (Trendy dynamiczne), 

• "Alarms": ekran "Dynamic 

Alarms" (Alarmy dynamiczne), 

• "Real Time": ekran "Real Time" 

(Odczyty w czasie 

rzeczywistym), 

• "Power Quality": ekran 

"Harmonics" (Harmoniczne), 

• "Main": Główny ekran 

dynamiczny, 

Dynamiczny ekran "Main" 

(Główny): 
Jest to ekran umoŜliwiający 

poruszanie się po ekranach 

dynamicznych będących w trybie 

przewijania. JeŜeli chcesz otworzyć 

dany ekran, naciśnij jego przycisk 

na wyświetlaczu. Wszystkie ekrany 

opisano w kolejnych paragrafach. 
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"Real Time" (Odczyty w czasie rzeczywistym): 

Otwiera ekran przeglądowy odczytów "Real Time", który zawiera: 

• Pomiary napięcia (Volts): 

AN/BN/CN/AB/BC/CA, 

• Pomiary prądu (Amps): A/B/C, 

• Moc czynna (Watts), 

• Moc bierna (VARS), 

• Moc pozorna (VA), 

• Częstotliwość (FREQ). 

 

 

"Volts" (Napięcia): 

Otwiera ekran szczegółowy wartości napięć, który zawiera poniŜsze informacje: 

• Odczyty napięcia w czasie 

rzeczywistym (Realtime): 

AN/BN/CN/AB/BC/CA, 

• Odczyty napięcia maksymalnego 

(Maximum): 

AN/BN/CN/AB/BC/CA, 

• Odczyty napięcia minimalnego 

(Minimum): 

AN/BN/CN/AB/BC/CA. 

Aby wyświetlić wartości napięć 

międzyfazowych, fazowych lub napięć faza-uziemienie naciśnij odpowiednio pola: 

PH-N, PH-PH lub PH-E. 
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• "Volts": napięcia fazowe PH-N 

Napięcia (Volts): AN/BN/CN, 

• Naciśnij przycisk Back, aby 

wrócić do ekranu "Volts". 

• Naciśnij strzałki 

Dalej/Wstecz aby przejść do 

ekranu napięć 

międzyfazowych PH-PH lub 

prądów fazowych. 

• Naciśnij przycisk Home, aby 

wrócić do głównego ekranu dynamicznego (Home). 

 

• "Volts": napięcia międzyfazowe 

PH-PH 

Napięcia (Volts): AB/BC/CA 

• Naciśnij Back, aby wrócić do 

ekranu "Volts". 

• Naciśnij strzałki 

Dalej/Wstecz aby przejść do 

ekranu napięć fazowych PH-N 

lub napęć faza-uziemienie PH-

E. 

• Naciśnij przycisk Home, aby wrócić do głównego ekranu dynamicznego 

(Home). 

 

• "Volts": Napięcia faza-uziemienie 

PH-E 

Napięcia (Volts): AE/BE/CE/NE 

• Naciśnij Back, aby wrócić do 

ekranu "Volts". 

• Naciśnij strzałki 

Dalej/Wstecz aby przejść do 

ekranu prądów fazowych lub 

napięć międzyfazowych PH-

PH. 

• Naciśnij przycisk Home, aby wrócić do głównego ekranu dynamicznego 

(Home). 
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"Amps" (Prądy fazowe): 

Otwiera ekran szczegółowy wartości natęŜeń prądu który zawiera poniŜsze 

informacje: 

• Prąd fazowy w czasie 

rzeczywistym (Realtime): A/B/C, 

• Prąd fazowy maksymalny 

(Maximum): A/B/C, 

• Prąd fazowy minimalny 

(Minimum): A/B/C, 

• Prąd przewodu neutralnego 

kalkulowany: Nc, 

• Prąd przewodu neutralnego 

zmierzony: Nm. 

Naciśnij A-B-C, aby wyświetlić szczegółowe parametry prądu fazowego. 

• "Amps": prąd fazowy A-B-C 

Wartości prądów fazowych w 

czasie rzeczywistym (Realtime): 

A/B/C. 

• Naciśnij Back, aby wrócić do 

ekranu "Amps". 

• Naciśnij strzałki 

Dalej/Wstecz, aby przejść 

do ekranu napięć fazowych 

PH-N lub napięć 

międzyfazowych PH-PH. 

• Naciśnij przycisk Home, aby wrócić do głównego ekranu dynamicznego 

(Home). 
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"Real Time Power" (Moc w czasie rzeczywistym): 

Szczegółowe wartości mocy w czasie rzeczywistym. 

• Wartości chwilowe (Instant): 

Watt (czynna) / VAR (bierna) / 

VA (pozorna) / PF (współczynnik 

mocy), 

• Wartości średnie  cieplne 

(Thermal): Watt (czynna) / VAR 

(bierna) / VA (pozorna) / PF 

(współczynnik mocy), 

• Wartości prognozowane 

(Predicted): Watt (czynna) / VAR 

(bierna) / VA (pozorna) 

Naciśnij przycisk Demand (Zapotrzebowanie), aby przejść do ekranu "Demand 

Power" (Moc średnia okresowa). 

 

 

"Demand Power" (Moc średnia okresowa): 

Szczegółowe wartości mocy średniej okresowej. Znak + oznacza moc pobieraną, 

znak – moc oddawaną. 

• Wartość średnia termiczna 

(Thermal) dla mocy: +-Watt/+-

VAR/+-CoIn VAR, 

• Wartość średnia w ostatnim 

oknie stałym (Block) dla mocy: 

+-Watt/+-VAR/+-CoIn VAR, 

• Wartość średnia w ostatnim 

oknie pływającym (Rolling) dla: 

+-Watt/+-VAR/+-CoIn VAR. 

Naciśnij R/T aby otworzyć ekran 

"Real Time Power" (Odczyty mocy w czasie rzeczywistym). 
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"Energy" (Energia): 

Ekran z zestawieniem informacji o energii całkowitej: 

 

• DEL Wh (energia czynna 

oddawana), kwadrant 2 i 3 (Q2, 

Q3), 

• VAh (energia pozorna), kwadrant 

2 (Q2), 

• VARh (energia bierna 

indukcyjna), kwadrant 2 (Q2), 

• VAh (energia pozorna), kwadrant 

3 (Q3), 

• VARh (energia bierna 

pojemnościowa), kwadrant 3 (Q3), 

• REC Wh (energia czynna pobierana), kwadrant 1 i 4 (Q1, Q4), 

• VAh (energia pozorna), kwadrant 1 (Q1), 

• VARh (energia bierna pojemnościowa), kwadrant 1 (Q1), 

• VAh (energia pozorna), kwadrant 4 (Q4), 

• VARh (energia bierna indukcyjna), kwadrant 4 (Q4), 

Naciśnij TOU aby wyświetlić ekrany energii w róŜnych taryfach. 

"TOU Readings" (Czas zuŜycia): 

Otwiera ekran z kumulatywnym zestawieniem informacji o energiach 

w poszczególnych taryfach: 

•  DEL Wh (energia czynna 

oddawana), kwadrant 2 i 3 (Q2, 

Q3), 

• VAh (energia pozorna), kwadrant 

2 (Q2), 

• VARh (energia bierna 

indukcyjna), kwadrant 2 (Q2), 

• VAh (energia pozorna), kwadrant 

3 (Q3), 

• VARh (energia bierna 

pojemnościowa), kwadrant 3 (Q3), 

• REC Wh (energia czynna pobierana), kwadrant 1 i 4 (Q1, Q4), 
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• VAh (energia pozorna), kwadrant 1 (Q1), 

• VARh (energia bierna pojemnościowa), kwadrant 1 (Q1), 

• VAh (energia pozorna), kwadrant 4 (Q4), 

• VARh (energia bierna indukcyjna), kwadrant 4 (Q4), 

• Stan urządzenia (Status) (Active – działa, Stopped – zatrzymany) 

Naciśnij Peak aby wyświetlić ekran rejestru zapotrzebowania szczytowego. 

Naciśnij strzałki Dalej/Wstecz aby przejść do rejestrów poszczególnych taryf 

(Register) od 1 do 8 oraz sum (Totals). 

Naciśnij strzałki Dalej/Wstecz aby przejść do danych zamroŜonych (Frozen), 

z poprzedniego miesiąca (Prior Month), aktywnych (Active) i z bieŜącego miesiąca 

(Current Month). 

"TOU" (Czas zuŜycia): 

Otwiera ekran wartościami maksymalnymi mocy wraz z czasem ich wystąpienia, 

zawierający następujące informacje: 

• Wartości: +Watthr, +VARhr, -

Watthr, -kVARh, Coin +kVARh, 

Coin -VARh w oknie stałym, 

Naciśnij Accu aby wyświetlić dane 

kumulatywne TOU. 

Naciśnij strzałki Dalej/Wstecz aby 

przejść do rejestrów (Register) od 1 

do 8 oraz sum (Totals). 

Naciśnij strzałki Dalej/Wstecz aby 

przejść do danych zamroŜonych 

(Frozen), z poprzedniego miesiąca 

(Prior Month), aktywnych (Active) i 

z bieŜącego miesiąca (Current 

Month). 

 

UWAGA: JeŜeli w analizatorze 

została włączona ochrona hasłem, 

pojawi się klawiatura ekranowa 

słuŜąca do wprowadzenia hasła. Po 

wprowadzeniu prawidłowego hasła 

wyświetlą się odczyty danych TOU. 

JeŜeli podano nieprawidłowe hasło, 

wyświetli się stosowny komunikat 
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ostrzegawczy. 
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"Phasors" (Wykres kołowy): 

Przedstawia ekran z informacjami o kątach fazowych w formie wykresu kołowego. 

• Przyciski strzałek Phase / 

Phasor zmieniają umowny 

kierunek wirowania faz. 

• Przycisk Phase / Mag (Faza / 

Wielkość) przełącza wyświetlanie 

między: 

• Kątami fazowymi lub 

wartościami: Van/bn/cn, 

• Kątami fazowymi lub 

wartościami: Ia/b/c, 

• Kątami fazowymi lub wartościami: Vab/bc/ca. 

• Pole wyboru PH-PH słuŜy do wyświetlania lub ukrywania wartości napięć 

międzyfazowych. 

"Harmonics  -Spectrum" (Harmoniczne – rozkład): 

Otwiera ekran z rozkładem harmonicznych zawierający poniŜsze informacje: 

• Współczynnik zniekształceń 

harmonicznych (%THD), 

• Współczynnik zniekształceń 

harmonicznych (TDD) (tylko dla 

prądu), 

• Czynnik K (KFactor), 

• Częstotliwość (Freq), 

• Napięcie fazowe A-N, 

Wybierz Waveform aby wyświetlić 

kształt przebiegu (oscyloskop). 

Wybierz Volts B aby wyświetlić analogiczny ekran dla fazy B i Volts C dla fazy C. 

Znaczniki Scroll/Zoom (Przewijaj / Lupa) słuŜą do określania trybu działania 

strzałek: 

• JeŜeli wybrano "Scroll" (Przewijaj), strzałki kierunku przesuwają osie w pionie 

i poziomie. 

• JeŜeli wybrano "Zoom" (Powiększ-pomniejsz), strzałki kierunku powiększają 

i pomniejszają widok. 
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"Harmonics - Waveform" (Harmoniczne - oscyloskop): 

Wyświetla ekran wykresu kształtu fali w czasie rzeczywistym z następującymi 

informacjami: 

• Procent całkowitego 

odkształcenia harmonicznego 

(%THD), 

• Całkowite odkształcenie 

zapotrzebowania (TDD) (tylko 

dla prądu), 

• Czynnik K (KFactor), 

• Częstotliwość (Freq). 

Wybierz Spectrum (Spektrum), 

aby wyświetlić ekran rozkładu 

harmonicznych. 

Wybierz Volts B aby wyświetlić ekran z kształtem przebiegu fazy B-N i Volts C 

fazy C-N. 

"Alarms" (Alarmy): 

Wyświetla listę stanów alarmowych (przekroczenia wartości granicznych) 

z następującymi informacjami: 

• Definicją alarmu (ITEM), 

zarejestrowaną wartością 

(VALUE), ustawionymi progami 

(SETTING). 

• Identyfikator "ID" jest numerem 

porządkowym alarmu. MoŜna 

zdefiniować do 32 alarmów.  

• Zielony prostokąt oznacza, Ŝe 

zmierzony parametr mieści się w 

dopuszczalnym zakresie, zaś 

czerwony, Ŝe przekracza ustawione progi alarmowe. 

• Pierwszy ekran wyświetla alarmy o numerach "ID" od 1 do 4. 

Strzałkami Dalej/Wstecz moŜna wyświetlić pozostałe (kolejne) alarmy. 
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"Flicker" (Migotanie): 

Otwiera ekran z informacjami o migotaniu chwilowym, który zawiera poniŜsze 

dane: 

• Czas pomiaru (Time): 

Start/Reset, bieŜący (Current), 

kolejny pomiar PST (Next PST), 

kolejny pomiar PLT (Next PLT), 

• Częstotliwość (Frequency), 

• Napięcie znamionowe (Base 

Voltage), 

• Wartości napięcia fazowego 

(Voltage readings). 

Wybierz PST (krótkookresowe) lub 

PLT (długookresowe), aby wyświetlić pozostałe ekrany parametrów migotania. 

 

"Flicker" (Migotanie) – PST (krótkookresowe): 

Wyświetla następujące informacje: 

• Wartości PST dla napięć 

fazowych (Volts): A/B/C, 

• Maksymalne i minimalne 

zarejestrowane wartości PST 

(Max Volts, Min Volts): A/B/C, 

• Czas rejestracji wartości PST. 

Wybierz PINST (chwilowe) lub PLT 

(długookresowe), aby wyświetlić 

pozostałe ekrany parametrów 

migotania. 
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"Flicker" (Migotanie) – PLT (długookresowe): 

Wyświetla następujące informacje: 

• Wartości PLT dla napięć 

fazowych (Volts): A/B/C, 

• Maksymalne i minimalne 

zarejestrowane wartości PLT 

(Max Volts, Min Volts): A/B/C, 

• Czas rejestracji wartości PLT. 

Wybierz PINST (chwilowe) lub PST 

(krótkookresowe), aby wyświetlić 

pozostałe ekrany parametrów 

migotania. 

 

UWAGA: JeŜeli w analizatorze 

włączono ochronę hasłem, 

naciśnięcie dowolnego przycisku 

akcji (np. Reset) wyświetli 

klawiaturę ekranową słuŜącą do 

wprowadzenia hasła. Wprowadź 

hasło z klawiatury. Po 

wprowadzeniu prawidłowego hasła 

nastąpi akcja wywoływana 

wybranym przyciskiem. JeŜeli 

podano nieprawidłowe hasło, 

wyświetli się stosowny komunikat ostrzegawczy. 

 

"Bargraph" (Wykres słupkowy): 

Otwiera ekran wykresów 

słupkowych, który zawiera poniŜsze 

informacje: 

• Napięcie fazowe A-N (Volts A), 

• Napięcie fazowe B-N (Volts B), 

• Napięcie fazowe C-N (Volts C). 

Strzałki Góra/Dół przesuwają oś 

pionową w górę i dół. 

Przyciski +/- słuŜą odpowiednio do powiększania i pomniejszania widoku. 

Wybierz Show All (PokaŜ wszystkie), aby wyświetlić wszystkie słupki wykresu. 
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Wybierz Volts PH-PH (Napięcia międzyfazowe), aby wyświetlić ekran wykresów 

słupkowych napięć międzyfazowych. 

Wybierz Current (NatęŜenie prądu), aby wyświetlić ekran wykresów słupkowych 

z natęŜeniami prądu. (Przycisk "Current" jest dostępny na ekranie wykresu 

paskowego napięć międzyfazowych.) 

"Resets" (Kasowanie rejestrów): 

Wyświetla ekran polecenia kasowania rejestrów analizatora. Na tym ekranie 

moŜna wyzerować następujące wartości parametrów i wskazań: 

• Wartości maksymalne i 

minimalne parametrów oraz 

moce średnie okresowe 

(Max/Min and Demand), 

• Liczniki czasu, I2T oraz V2T 

(Hour, I2T and V2T counters), 

• Wszystkie logi (All logs), 

• TOU dla bieŜącego miesiąca 

(TOU Current month), 

• Aktywne TOU (TOU Active). 

OSTRZEśENIE! RESET POWODUJE UTRATĘ DANYCH. 

1. Wybierz pola odpowiadające danym, które chcesz wyzerować. 

2. Wybierz Reset. Po zakończeniu resetu pola wyboru będą puste, a obok kaŜdej 

pozycji wybranej do zerowania wyświetli się symbol "ptaszka". 

UWAGA: JeŜeli w analizatorze 

włączono ochronę hasłem, 

naciśnięcie przycisku "Reset" 

wyświetli klawiaturę ekranową 

słuŜącą do wprowadzenia hasła. 

Wprowadź hasło z klawiatury. Po 

wprowadzeniu prawidłowego hasła 

nastąpi wykonanie resetu. JeŜeli 

podano nieprawidłowe hasło, 

wyświetli się stosowny komunikat 

ostrzegawczy. 
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"Trends" (Trendy parametrów): 

Wyświetla ekran z trendami wybranych parametrów. Na tym ekranie moŜna 

wybrać dane, które chcesz wyświetlić: 

1. "Interval Log 1" lub "Interval 

Log 2": wybierz przycisk 

odpowiadający logowi, który 

chcesz zobaczyć. 

2. Parametry: wybierz przycisk 

odpowiadający parametrowi, 

który chcesz wyświetlić. 

Wyświetli się ekran wykresów 

trendów. 

UWAGI: 

• W prawym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się aktywny parametr. 

• Zmiana parametru powoduje utratę trendu wyświetlanego. 
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Wykres trendów w czasie rzeczywistym: 

Na ekranie pojawi się wykres trendu dla parametru wybranego na ekranie 

wyznaczania trendów. 

• Za pomocą strzałek 

Lewo/prawo moŜna przesuwać 

oś czasu. Jednocześnie moŜna 

wyświetlić do 240 punktów. 

• Trendy moŜna wyświetlić takŜe 

w formie tabelarycznej - wciśnij 

Table, po czym wyświetli się 

ekran z tabelą. 

• Naciśnij Setting aby wybrać 

inny dziennik lub parametr. 

Tabela trendów w czasie rzeczywistym: 

Trendy w formie tabelarycznej (na przykładowej ilustracji przedstawiono napięcie 

A-N). 

• Naciśnij Graphic, aby wrócić do 

graficznej postaci trendów, 

• Naciśnij Setting aby wybrać 

inny dziennik lub parametr. 

UWAGA: JeŜeli w analizatorze 

włączono ochronę hasłem, 

naciśnięcie przycisku dowolnego 

kanału wyświetli klawiaturę 

ekranową słuŜącą do wprowadzenia 

hasła. Wprowadź hasło z 

klawiatury. Po wprowadzeniu 

prawidłowego hasła wyświetlą się 

wykresy trendów (lub tabele). 

JeŜeli podano nieprawidłowe hasło, 

wyświetli się stosowny komunikat 

ostrzegawczy. 
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"Log Status" (Stan logów): 

Wyświetla informacje o stanie zapisu logów z listą logów w analizatorze. Dla 

kaŜdego logu przedstawiono następujące informacje: 

• Ilość rekordów (#Records), 

• Rozmiar rekordu (Record Size), 

• Stopień wykorzystania 

przestrzeni pamięci 

przeznaczonej na plik (Memory 

Used %). 

Strzałkami Dalej/Wstecz moŜesz 

wyświetlać kolejne logi. 

 

 

 

"Firmware Version" (Wersja firmware): 

Na tym ekranie przedstawiona jest bieŜąca wersja oprogramowania firmware 

analizatora Nexus® 1500, jego oznaczenie oraz numer seryjny: 

• Nazwa urządzenia (Device 

name), 

• Numer seryjny (Serial number), 

• Oprogramowanie boot Comm 

(Comm Boot, 

• Środowisko przetwarzania Comm 

(Comm runtime), 

• Oprogramowanie boot DSP1 

(DSP1 boot), 

• Środowisko przetwarzania DSP1 (DSP1 runtime), 

• DSP2, 

• FPGA, 

• Wersja ekranu dotykowego (Touch Screen). 
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"DISPLAY SETTINGS" (USTAWIENIA WYŚWIETLACZA): 

Wyświetla ekran, na którym moŜna skonfigurować ustawienia wyświetlacza LCD. 

MoŜliwe ustawienia: 

• Kontrast (Contrast): strzałkami 

Lewo/Prawo moŜna 

odpowiednio zwiększyć lub 

zmniejszyć kontrast obrazu na 

wyświetlaczu. 

• Podświetlenie (Backlight): czas w 

minutach, po którym wyłącza się 

podświetlenie ekranu. 

1. Strzałkami Lewo/Prawo 

moŜna odpowiednio 

zwiększyć/zmniejszyć ustawiony czas. Aby podświetlenie nie wyłączało się, 

wprowadź "0". 

2. Aby włączyć podświetlenie, naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund 

odpowiedni klawisz na przednim panelu, obok wyświetlacza. 

• Głośność (Volume): strzałkami Lewo/Prawo moŜna odpowiednio 

zwiększyć/zmniejszyć głośność. 

• Obrót ekranu (Rotation (degree)): strzałkami Lewo/Prawo moŜna obrócić 

ekran o 0, 90, 180 lub 360 stopni. UmoŜliwia to pionowy montaŜ licznika. 

• Język (Language): strzałkami Lewo/Prawo moŜna wybrać język interfejsu 

analizatora. Dostępne języki to angielski i hiszpański. 

UWAGA: Ustawienia obrotu ekranu i języka interfejsu naleŜy potwierdzić 

przyciskiem Apply. Po naciśnięciu Apply ekran zgaśnie na chwilę, a następnie 

wyświetli się ekran główny (Home) z wybranym kątem obrotu i/lub językiem, 

zaleŜnie od wprowadzonych ustawień. 

Strzałki Dalej/Wstecz pozwalają wyświetlić odpowiednio ekran "Serial Setting" 

(Ustawienia portów szeregowych) / "Network Setting" (Ustawienia sieciowe). 
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Ekran "Serial Setting" (Ustawienia portów szeregowych): 

Wybierz port, który chcesz skonfigurować. Ustawienia dla kaŜdego z portów 

opisano poniŜej: 

• Port światłowodowy (Optical 

port): Baud (Prędkość w 

bodach), Parity (Parzystość), 

Stop bit (Bit stopu), Data size 

(Długość słowa), Protocol 

(Protokół), Tx delay (Opóźnienie 

nadawania), Address (Adres 

sieciowy), Mode (tryb). 

• USB: Baud (Prędkość w bodach), 

Parity (Parzystość), Stop bit (Bit 

stopu), Data size (Długość 

słowa), Protocol (Protokół), Tx delay (Opóźnienie nadawania), Address (Adres). 

• COMM 1: Baud (Prędkość w bodach), Parity (Parzystość), Stop bit (Bit stopu), 

Data size (Długość słowa), Protocol (Protokół), Tx delay (Opóźnienie 

nadawania), Address (Adres). 

• COMM 2: Baud (Prędkość w bodach), Parity (Parzystość), Stop bit (Bit stopu), 

Data size (Długość słowa), Protocol (Protokół), Tx delay (Opóźnienie 

nadawania), Address (Adres), Mode (Tryb). 

Strzałki Dalej/Wstecz pozwalają wyświetlić odpowiednio ekran "Network Setting" 

(Ustawienia sieciowe) / "Display Setting" (Ustawienia wyświetlacza). 

Ekran "Network Setting" (Konfiguracja sieci): 

W niŜej opisanych polach moŜna skonfigurować następujące ustawienia sieciowe 

analizatora: 

• Sieć: wybierz numer portu, który 

będzie konfigurowany (Network 

1 lub Network 2), 

• Adres IP (IP address), 

• Maska podsieci (Subnet mask), 

• Domyślna brama (Gateway), 

• Adres MAC (MAC address). 

Strzałki Dalej/Wstecz pozwalają 

wyświetlić odpowiednio ekran 

"Display Setting" (Ustawienia wyświetlacza) / "Serial Setting" (Ustawienia portów 

szeregowych). 
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7: Kompensacja strat w transformatorach 

7.1: Wprowadzenie 

Podręcznik "Edison Electric Institute's Handbook for Electricity Metering, 9th 

Edition" ("Podręcznik Instytutu Edisona: Opomiarowanie rozliczeniowe 

elektryczności", wydanie IX) przedstawia następującą definicję kompensacji strat: 

Metoda korygowania odczytów licznikowych w przypadku, gdy punkt pomiaru jest 

fizycznie oddzielony od punktu przyłącza elektrycznego, co skutkuje wymiernymi 

stratami, w tym stratami w przewodach zasilających, przekładnikach 

i transformatorach. Wielkość tych strat moŜna dodać lub odjąć od pomiarów 

w liczniku. 

Kompensację strat powinno się uwzględniać zawsze, gdy punkt pomiarowy energii 

nie jest toŜsamy z punktem rozdziału własności sieci. Jest tak najczęściej gdy 

liczniki rozliczeniowe energii są podłączone po niskiej stronie transformatorów 

mocy. Warunki te zilustrowano na rys. 7.1. 

 

 

Rys. 7.1: Instalacja opomiarowania niskiego napięcia wymagająca kompensacji strat 

MontaŜ aparatury licznikowej po stronie niskiego napięcia transformatora jest 

zwykle tańszy, a w niektórych przypadkach wymuszony. 

Kompensacja strat przesyłowych staje się konieczna takŜe, gdy przed licznikiem 

rozliczeniowym energii istniej długi odcinek linii zasilającej. Punkt rozdziału 

własności moŜe następować na linii przesyłowej w miejscu, w którym nie ma 

podstacji zasilania. Warunki te zilustrowano na rys. 7.2. 

 

Rys. 7.2: Granica własności energii na linii wymagająca kompensacji strat 

Zmiana właściciela 

 

Punkt zmiany właściciela 
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Jeden licznik energii nie pozwala zmierzyć bezpośrednio strat w transformatorze 

lub linii przesyłowej. MoŜe on jednak wprowadzać korekty celem wyliczenia strat 

energii, a następnie dodać je lub odjąć od energii zmierzonej przez licznik energii. 

Taką metodę kompensacji mocy przyjęto w analizatorze Nexus®1500. 

Szczegółowy opis i instrukcja korzystania z funkcji kompensacji strat na linii 

przesyłowej i transformatorze opisano w załączniku B podręcznika uŜytkownika 

Communicator EXT User Manual. 

Korekty obliczeniowe do kompensacji strat w linii przesyłowej są podobne do tych 

dla kompensacji strat w transformatorze. W obu przypadkach kalkulowane są 

straty bez obciąŜenia i pod pełnym obciąŜeniem, a następnie, przez aproksymację, 

współczynnik korekty dla kaŜdego poziomu obciąŜenia. Algorytmy obliczania 

współczynników korekty, które naleŜy wyznaczyć w analizatorze są inne dla sieci 

przesyłowych i dla transformatorów. Z tego powodu w tym rozdziale oddzielnie 

opisano obie metody. 

Kompensacja strat przez analizator Nexus® uwzględniania straty mocy czynnej 

i biernej. Obliczenia wykonywane przez analizator wykonywane są według wzorów 

przedstawionych poniŜej. Równania te opisują wartość mocy czynnej (W) i biernej 

(VAR) traconej w miedzi (sieci przesyłowe, uzwojenia transformatorów) i Ŝelazie 

(rdzenie transformatorów). 

Całkowita strata mocy czynnej (W) po stronie wtórnej = 

(((Napięcie zmierzone/napięcie w punkcie kalibracji)2 x %LWFE) 

+ ((NatęŜenie zmierzone/NatęŜenie w punkcie kalibracji)2 x %LWCU)) 

x moc pozorna (VA) w pełnej skali po stronie wtórnej 

Całkowita strata mocy biernej (VAR) po stronie wtórnej = 

(((Napięcie zmierzone/napięcie w punkcie kalibracji)4 x %LVFE) 

+ ((NatęŜenie zmierzone/NatęŜenie w punkcie kalibracji)2 x %LVCU)) 

x moc pozorna (VA) w pełnej skali po stronie wtórnej 

Wartości %LWFE, %LWCU, %LVFE oraz %LVCU obliczane są na podstawie danych 

transformatora i układu pomiarowego analizatora, co opisano w kolejnych 

paragrafach. 

Obliczone wartości kompensacji strat dodaje się lub odejmuje od zmierzonej 

wartości mocy czynnej i biernej. Decyzję o dodaniu lub odjęciu wielkości strat 

podejmuje się w profilu licznika podczas jego programowania (patrz instrukcje 

w kolejnych paragrafach). Licznik przyjmuje kombinację ustawienia 

dodawania/odejmowania oraz definicji kierunku przepływu mocy (takŜe określonej 

profilem) i na tej podstawie rozstrzyga, jaką operację ma wykonać ze stratami. 

Straty zostaną dodane lub odjęte od wartości mocy mierzonej. Przykład: jeŜeli 

wybrano ustawienie, według którego straty będą dodawane (Add to), a moc 

odebrana wynosi 2000 kW, zaś straty są na poziomie 20 kW, wówczas całkowita 
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wartość zmierzona przez licznik, po kompensacji strat, wynosi 2020 kW. JeŜeli, 

przy tych samych ustawieniach, licznik zmierzy 2000 kW mocy oddawanej, to 

wartość mocy po kompensacji strat wyniesie 1980 kW. 

Metoda kompensacji strat na transformatorze jest częściej stosowana i dlatego 

analizator zaprojektowano z myślą o takiej aplikacji. Analizator oblicza 

kompensację strat takŜe dla linii przesyłowych przyjmując warunki jak powyŜej, 

ale wartości procentowe wyliczane są inną metodą. 

Kompensacja strat na transformatorach w analizatorze Nexus®: 

• Obliczenia przeprowadzane są dla kaŜdej fazy niezaleŜnie; metoda jest 

skuteczna takŜe w układach niezbilansowanych (niezrównowaŜonych). 

• Straty wyznaczane są numerycznie, co eliminuje wady kompensatorów 

elektromechanicznych. 

• Straty kompensowane są w obu kierunkach przepływu energii. 

• Nie wymaga dodatkowego opomiarowania - kompensacja realizowana jest 

wyłącznie programowo. 

• Realizacja kompensacji strat nie powoduje dodatkowego obciąŜenia systemu 

elektrycznego. 

Algorytm kompensacji strat koryguje pomiary mocy czynnej/biernej chwilowej dla 

kaŜdej fazy i wpływa na wszystkie parametry, które są wyznaczane na podstawie 

pomiarów mocy: 

• Moc całkowita, 

• Moc średnia okresowa, 

• Energia czynna i bierna, 

• Sygnał wyjściowy KYZ impulsowania energii. 

7.2: Kompensacja strat w transformatorach 

Analizator Nexus® umoŜliwia kompensację strat w pomiarach mocy czynnej 

i biernej za pomocą obliczeń numerycznych. Współczynniki przyjmowane do 

obliczeń wyliczane są na jeden z dwóch sposobów: 

• Z uŜyciem kalkulatora EIG do kompensacji strat (EIG Loss Compensation 

Calculator) w programie Microsoft Excel -wybierz przycisk TLC Calculator 

(Kalkulator kompensacji strat na transformatorze) w oknie "Transformer Loss" 

(Straty na transformatorze) na ekranie "Device Profile" (Profil urządzenia), 

• Obliczając wartości z arkusza dołączonego do niniejszego podręcznika oraz do 

załącznika B podręcznika uŜytkownika Communicator EXT User Manual. 
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NiezaleŜnie od wybranej metody naleŜy wprowadzić wartości z niej wyprowadzone 

do programu Communicator EXT w oknie "Transformer and Line Loss 

Compensation" pod "Device Profile". 

Program Communicator EXT umoŜliwia włączenie kompensacji strat w miedzi 

i Ŝelazie transformatora – oddzielnie dla obu rodzajów materiałów. Straty moŜna 

dodać lub odjąć od zmierzonych wartości. Instrukcje, patrz załącznik 

B w podręczniku uŜytkownika Communicator EXT User Manual. 

Wartość kompensacji strat jest obliczana dla konkretnego układu pomiarowego 

analizatora. W zaleŜności od typu sieci i sposobu podłączenia analizatora wartość 

kompensacji strat normalizowana jest dla napięcia fazowego lub napięcia 

międzyfazowego. Opisano to w kolejnych paragrafach. 

7.2.1: Kompensacja strat sieciach 4-przewodowych 

Do wyznaczenia strat w transformatorze niezbędny jest protokół z badań 

końcowych producenta. Typowy protokół badań transformatora: 

• Dane producenta, 

• Numer fabryczny urządzenia, 

• Moc znamionowa transformatora w MVA (z chłodzeniem własnym), 

• Napięcie badania, 

• Stratę mocy czynnej bez obciąŜenia, 

• Stratę mocy czynnej z obciąŜeniem (lub pod pełnym obciąŜeniem), 

• Procentową wartość prądu wzbudzenia przy 100% napięcia, 

• Procentową wartość impedancji. 

W ramach obliczania współczynników niezbędnych do kalkulacji kompensacji strat 

dokonuje się przekształcenia parametrów transformatora w wielkości 

wykorzystywane przez analizator. 

Prawidłowe wyliczenie kompensacji strat wymaga znajomości układu pomiarowego 

analizatora. Aby obliczyć ustawienia kompensacji strat konieczne są następujące 

dane wejściowe: 

• Układ pomiarowy analizatora, 

• Przekładnia przekładnika napięciowego (VTR), 

• Przekładnia przekładnika prądowego (CTR), 

• Napięcie znamionowe analizatora, 

• Prąd znamionowy analizatora. 

W niniejszym paragrafie ograniczono się do trzyelementowego układu 

pomiarowego analizatora: 
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• Typ układu pomiarowego analizatora  3-elementowy 

• Napięcie znamionowe analizatora 120 V 

• Prąd znamionowy analizatora  5 A 

7.2.1.1: Arkusz kompensacji strat w układach trzyelementowych 

Firma  Nazwa 

podstacji 

 

Data  Nr baterii 

transf. 

 

Producent 

transf. 

 Nr seryjny 

transf. 

 

Obliczył(a)    

Dane transformatora (z protokołu badania transformatora od producenta) 

Uzwojenie Napięcie MVA Układ 

połączeń 

HV – Wysokie   ∆-Y 

XV – Niskie   ∆-Y 

YV – Trzecie   ∆-Y 

 

Wartość Strata mocy czynnej 
 

 3-faz. 1-faz. 1-faz. kW 

Strata bez obciąŜenia    

Strata pod obciąŜeniem    

Do analizatora wprowadzane są wartości mocy strat dla 1 fazy w kW. JeŜeli 

w protokole badań transformatora podane są wielkości 3-fazowe w MW, naleŜy 

podzielić je przez 3 (dla 1 fazy) i pomnoŜyć przez 1000 (z MW na kW). 

Wartość MVA 3-faz. MVA 1-faz. kVA 1-faz. 

Parametry 

znamionowe z 

chłodzeniem 

własnym 
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Do analizatora wprowadzane są wartości mocy dla 1 fazy w kVA. JeŜeli 

w protokole badań transformatora podane są wielkości 3-fazowe w MVA, naleŜy 

podzielić je przez 3 (dla 1 fazy) i pomnoŜyć przez 1000 (z MVA na kVA). 

% prąd wzbudzenia  

% impedancja  

 

Wartość Międzyfazowe Fazowe 

Napięcie badania (V)   

Prąd pod pełnym 

obciąŜeniem (A) 

  

 

Do analizatora wprowadzane są wartości napięcia fazowego w V. JeŜeli 

w protokole badań transformatora podane są napięcia międzyfazowe w kV, naleŜy 

podzielić je przez √3 (dla 1 fazy) i pomnoŜyć przez 1000 (z kV na V) 

Dane licznika / instalacji 

Przekładniki Licznik Mianownik MnoŜnik 

Przekładniki napięciowe    

Przekładniki prądowe    

MnoŜnik mocy [(mnoŜnik przekł. nap.) x (mnoŜnik przekł. prąd.)] 

Podaj licznik i mianownik przekładni kaŜdego z przekładników. Przykład: 

przekładnik napięciowy o przekładni 7200/120 ma licznik o wartości 7200 

i mianownik równy 120 oraz mnoŜnik równy 60 (7200/120 = 60). 

Napięcie wtórne licznika (V) 120 

Prąd wtórny licznika (A) 5 

Przeliczniki podstawowe 

Ilość Transformator MnoŜnik Str. wtórna 

przekładników 

Podstawa 

analizatora 

Analizator / 

transformator 

Napięcie    120  

Prąd    5  
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Napięcie transformatora - napięcie znamionowe strony pierwotnej transformatora. 

Prąd transformatora – prąd znamionowy strony pierwotnej transformatora. 

MnoŜnik – przekładnia przekładników (odpowiednio) napięciowego i prądowego. 

Str. wtórna przekładników – wartości pomiarowe na stronach wtórnych 

przekładników. Wartości te otrzymujemy dzieląc napięcie i prąd transformatora 

przez odpowiadające im mnoŜniki (przekładnie przekładników). 

 Analizator / transformator – wartości otrzymane przez podzielenie „Podstawa 

analizatora„ przez „Str. wtórna przekładników”. 



 7: Kompensacja strat w transformatorach 
 

 

Nr dok.: E154701 7-32 
Wiodący dostawca rozwiązań w zakresie monitorowania mocy 

i inteligentnych systemów elektroenergetycznych 

Straty w transformatorze 

Strata mocy czynnej bez obciąŜenia (kW) = Strata mocy czynnej w 1 fazie 

w kW bez obciąŜenia = ________________ 

Strata mocy pozornej bez obciąŜenia (kVA) = (% prądu wzbudzenia) x (moc 

znamionowa transformatora kVA dla 1 fazy) / 100 = (________________) x 

(__________________) / 100 = _________________ kVA 

Strata mocy biernej bez obciąŜenia (kVAR) = SQRT((kVA straty bez 

obciąŜenia)^2 – (kW straty bez obciąŜenia)^2) = SQRT((_______________) ^2 

– (__________________)^2) 

= SQRT((_____________________) – (___________________)) 

= SQRT (___________________) = _______________________ 

Strata mocy czynnej pod pełnym obciąŜeniem (kW) = Strata mocy czynnej 

na 1 fazie w kW pod obciąŜeniem = ________________ 

Strata mocy pozornej pod pełnym obciąŜeniem (kVA) = (% impedancji) x 

(moc znamionowa transformatora kVA dla 1 fazy) / 100 = (________________) x 

(__________________) / 100 

= _________________ kVA 

Strata mocy biernej pod pełnym obciąŜeniem (kVAR) = SQRT((kVA straty 

pod pełnym obciąŜeniem)^2 – (kW straty pod pełnym obciąŜeniem)^2) 

= SQRT((___________________)^2 – (__________________)^2) 

= SQRT((_____________________) – (___________________)) 

= SQRT (___________________) = ___________________ 
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Normalizacja strat w transformatorze i współczynniki analizatora 

Ilość Wartość 

przy 

podstawie 

transf. 

Współcz. 

L/T 

Wartość 

współcz. L/T 

Wykł. Współcz. 

L/T z 

wykł. 

Wartość przy 

podstawie 

analizatora 

Strata kW 

bez 

obciąŜenia 

 V  ^2   

Strata kVAR 

bez 

obciąŜenia 

 V  ^4   

Strata kW 

pod 

obciąŜeniem 

 1  ^2   

Strata kVAR 

pod 

obciąŜeniem 

 1  ^2   

 

Wprowadź wartości dla parametrów znamionowych transformatora. 

Wprowadź wartość współczynnika analizator / transformator (L/T). 

Oblicz wartość współczynnika L/T z wykładnikiem podnosząc wartość 

współczynnika L/T do potęgi z kolumny "Wykł.". 

Oblicz wartość przy podstawie analizatora mnoŜąc współczynnik L/T 

z wykładnikiem przez wartość przy podstawie transformatora. 
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Obliczanie wartości strat transformatora pod obciąŜeniem 

Ilość Wartość przy 

podstawie 

analizatora 

Podstawa 

analizatora w 

kVA 

% straty przy 

podstawie 

analizatora 

Ilość 

Strata kW bez 

obciąŜenia 

   % straty mocy 

czynnej na Ŝelazie 

Strata kVAR 

bez obciąŜenia 

   % straty mocy 

biernej na Ŝelazie 

Strata kW pod 

obciąŜeniem 

   % straty mocy 

czynnej na miedzi 

Strata kVAR 

pod 

obciąŜeniem 

   % straty mocy 

biernej na miedzi 

 

Wartość przy podstawie analizatora – wielkości wyliczone w akapicie (tabeli)  

"Normalizacja strat". 

Podstawa analizatora w kW – wartości nominalne mocy dla analizatora. 

Procent straty przy podstawie analizatora – iloraz wartości z poprzednich kolumn  

podzielony przez 100. 

Wprowadź obliczone współczynniki (procent straty mocy czynnej) do analizatora 

Nexus® za pomocą oprogramowania Communication EXT. Instrukcje, patrz 

załącznik B w podręczniku uŜytkownika Communicator EXT User Manual. 
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Strona celowo pusta. 
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8: Funkcja czas uŜytkowania (TOU) 

8.1: Wprowadzenie 

Funkcja struktury czasu zuŜycia energii (TOU, ang. "Time of Use") słuŜy do 

programowania sposobu rozdziału energii mierzonej przez analizator na 

poszczególne taryfy według stref czasowych oraz do zdefiniowania kalendarza 

i okresów rozliczeniowych. Funkcja TOU analizatora Nexus® 1500, dostępna 

w programie Communicator EXT, pozwala na proste zaprogramowanie algorytmów 

i harmonogramów, według których następuje pomiar energii przez analiztor. 

Instrukcje programowania kalendarza 20-letniego w analizatorze Nexus® 1500 

oraz pozyskiwanie danych TOU opisano w rozdziale 10 podręcznika uŜytkownika 

Communicator EXT User Manual. 

8.2: Kalendarz TOU analizatora Nexus® 

W pamięci analizatora Nexus® 1500 moŜna zapisać do 20 róŜnych rocznych 

kalendarzy. W programie  Communicator EXT nie ma ograniczenia na ilość 

predefiniowanych kalendarzy, które moŜna przesłać do analizatora. 

W kalendarzu TOU analizatora Nexus® określa się harmonogram zuŜycia, tzn. 

kaŜdemu dniu kalendarzowemu przypisuje się status określający jego godzinowy 

podział na strefy czasowe np. dzień roboczy ("Weekday"), weekend ("Weekend") 

lub święto ("Holiday"). MoŜna zdefiniować do 16 róŜnych harmonogramów.  

KaŜdy harmonogram TOU dzieli 24-godzinną dobę na przedziały o długości 15 

minut kaŜdy (od 00:00:00 do 23:59:59). Do kaŜdego przedziału 

piętnastominutowego moŜna przypisać jedną z ośmiu moŜliwych taryf 

rozliczeniowych, np. szczyt zuŜycia ("Peak"), okres poza szczytem zuŜycia ("Off 

Peak") lub zbocza szczytu ("Shoulder peak") itp. 

Analizator Nexus® 1500 przechowuje następujące dane: 

• Wartości sezonowe energii (do czterech pór w roku), tygodniowe, dzienne lub 

godzinowe (rejestry aktywne / zamroŜone). 

• Wartości miesięczne energii. 

Akumulacje sezonowe i miesięczne mogą zasięgiem obejmować następny rok. 

KaŜdy sezon (porę roku) i miesiąc definiuje się programując datę początkową 

/ naliczania, która jest jednocześnie datą końca poprzedniego sezonu lub 

miesiąca. 

Sezon kończy się o północy dnia przed rozpoczęciem kolejnego sezonu. 

Miesiąc kończy się o północy dnia rozliczenia miesięcznego. 
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JeŜeli po zakończeniu danego roku nie ma kalendarza na rok kolejny, licznik 

przerywa akumulowanie danych TOU. Ostatnia akumulacja danego roku kończy 

się 12:31:23:59:59. 

JeŜeli istnieje kalendarz na kolejny rok, akumulacja TOU trwa nadal aŜ do 

następnej daty rozliczenia miesięcznego lub początku kolejnego sezonu. 

Akumulacja moŜe rozciągać się z jednego roku na następny. 

8.3: Sezony i miesiące poprzednie TOU 

Analizator Nexus® 1500 przechowuje dane kumulatywne z poprzedniego sezonu 

i poprzedniego roku. Po osiągnięciu końca okresu rozliczeniowego bieŜący sezon 

(lub miesiąc) zostaje zapisany jako dane okresu poprzedniego. Rejestry zostaną 

wtedy skasowane, a akumulacja danych wznowiona według kolejnego zbioru 

harmonogramów TOU i przydziałów rejestrów z zapisanego kalendarza. 

Akumulacje okresu poprzedniego i aktualnego do bieŜącego dnia są zawsze 

dostępne do wglądu. 

8.4: Aktualizacja, pobieranie i zastępowanie kalendarzy TOU 

Oprogramowanie Communicator EXT moŜe pobierać kalendarze TOU z analizatora 

Nexus® lub z dysku twardego na komputerze celem ich wyświetlania i edycji. 

Analizator Nexus® moŜe przechowywać maksymalnie dwadzieścia kalendarzy 

rocznych. MoŜna je pobierać i zapisywać, bez przerywania uŜywania aktywnego 

kalendarza. 

Aktualizacje kalendarza nie przerywają akumulacji danych. JeŜeli dany kalendarz 

będący w uŜyciu zostanie zastąpiony, to akumulacje dla okresu bieŜącego trwają 

aŜ do nastawionej daty zakończenia. Nowy kalendarz będzie uŜyty dla kolejnego 

(nowego) okresu rozliczeniowego. 

W celu przerwania uŜywania aktualnego kalendarza przed końcem bieŜącego 

okresu rozliczeniowego naleŜy zresetować rejestry energii. Reset zeruje tylko 

bieŜące rejestry akumulacji danych. Skutkiem powyŜszego bieŜące akumulacje 

będą przyjmowały bieŜącą datę jako datę początkową i akumulacja będzie trwała 

do kolejnej nowej daty zakończenia, którą system przyjmie z nowego kalendarza. 

Poprzednie akumulacje są zawsze dostępne i nie moŜna ich wyzerować po 

zapisaniu. Resetowanie danych kumulatywnych TOU, patrz rozdział 19 

w podręczniku uŜytkownika Communicator EXT User Manual. 

Z końcem zdefiniowanego okresu rozliczeniowego wartości energii zostają 

zapisane, rejestry wyzerowane i rozpoczyna się akumulacja danych w następnym 

okresie. Po przekroczeniu granicy rocznej włączy się kolejny kalendarz – o ile 

istnieje. Aby zachować ciągłość danych analizator zawsze powinien mieć dostępny 

kalendarz na kolejny rok. 
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8.5: Zmiana na czas letni a zapotrzebowanie 

Aby włączyć automatyczną zmianę czasu na letni, z menu "Device Profile" wybierz 

General Settings > Time Settings (Ustawienia czasu). Na ekranie "Time 

Settings" kliknij "Auto DST", co spowoduje automatyczne przełączanie się licznika 

między czasem zimowym i letnim (w dniach kalendarzowych właściwych tylko dla 

USA). MoŜesz równieŜ wybrać polecenie "User Defined" (Dni zmiany czasu 

zdefiniowane przez uŜytkownika) i następnie wprowadzić daty zmiany czasu 

z zimowego na letni (i vice versa) ustalone dla twojego kraju. Instrukcje, patrz 

rozdział 19 w podręczniku uŜytkownika Communicator EXT User Manual. 

Ustawienie przedziałów czasu uśredniania odbywa się w menu "Device Profile", 

podmenu Revenue and Energy Settings > Demand Integration Intervals - 

skonfiguruj przedziały według potrzeb. Instrukcje, patrz rozdział 19 w podręczniku 

uŜytkownika Communicator EXT User Manual. 

Ustawienie typu okna uśredniania odbywa się w menu "Device Profile", podmenu  

Revenue and Energy Settings > Cumulative Demand Type - wybierz "Block 

Window Average" (Średnia w oknie stałym) lub "Rolling Window Average" 

(Średnia w oknie pływającym). Instrukcje, patrz rozdział 19 w podręczniku 

uŜytkownika Communicator EXT User Manual. 
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Strona celowo pusta. 
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9: Komunikacja sieciowa 

9.1: Konfiguracja sieciowa 

Analizator Nexus® 1500 moŜe łączyć się z wieloma komputerami PC przez sieć 

Ethernet w protokołach Modbus TCP/IP i DNP LAN/WAN. 

 

Rys. 9.1: Przykład włączenia analizatora Nexus® 1500 do sieci 

Podstawowe cechy połączeń sieciowych analizatora Nexus® 1500: 

• Zgodność z normą IEEE 802.3 dla sieci Ethernet z TCP/IP, 

• Proste i tanie okablowanie i złącza w standardzie 10/100BaseT, 

• Interfejsy wtykowo-gniazdowe sieci w standardzie RJ45, 

• MoŜliwość dowolnego programowania adresu IP, maski podsieci i bramy 

sieciowej, 

• Komunikacja w popularnych protokołach przemysłowych: Modbus TCP oraz DNP 

LAN/WAN 

Analizator Nexus® moŜe nawiązać wiele jednoczesnych połączeń z innymi 

urządzeniami w sieci LAN. MoŜe być jednocześnie elementem sieci SCADA, MV90 

i RTU. 

Analizator Nexus® moŜe udostępniać dane wielu uŜytkownikom oprogramowania 

Communicator EXT. 
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9.2: Parametry techniczne portów sieciowych 

Główna karta sieciowa (standardowa) analizatora Nexus® 1500 ma następujące 

własności (w temperaturze otoczenia 25°C): 

Ilość portów: 1 

Tryb pracy: 10/100BaseT 

Typ złącza: RJ45, modułowe (autodetekcja 

nadawania i odbioru) 

Funkcje diagnostyczne: Diody LED sygnalizacji "LINK" 

i "ACTIVE" 

Liczba jednoczesnych połączeń Modbus TCP: 8 (8 łącznie przez kartę główną 

i kartę opcjonalną nr 2) 

Liczba jednoczesnych połączeń DNP LAN/WAN: 2 TCP i 1 UDP na jedną kartę 

sieciową 

9.3: Połączenie sieciowe 

Fizyczne łącze sieciowe analizatora Nexus® naleŜy wykonać standardowym 

kablem sieciowymi cat5e. Kabel sieciowy naleŜy podłączyć do gniazda portu RJ45 

znajdującego się z tyłu analizatora (patrz rys. 9.1). 

Konfiguracja adresu IP: 
(Szczegółowe instrukcje, patrz podręcznik uŜytkownika Communicator EXT User 

Manual.) 

1. Na ekranie "Device Profile" dwukrotnie kliknij General Settings 

> Communications, a następnie dwukrotnie kliknij na dowolnym porcie. 

Pojawi się ekran "Communication Settings" (Ustawienia komunikacji danych). 

2. W polu "Network Settings" (Ustawienia sieci) wprowadź niŜej opisane dane. 
UWAGA: Dane przedstawione poniŜej są domyślnymi ustawieniami głównej 

karty sieciowej. Ustawienia domyślne opcjonalnej karty sieciowej nr 2, patrz 

rozdział 11. 

• Adres IP (IP address):   10.0.0.1 

• Maska podsieci (Subnet mask): 255.255.255.0 

• Domyślna brama (Gateway):  0.0.0.0 

UWAGI: 

• Wymagane jest podanie adresu sieciowego właściwego do dla 

uŜytkowanej sieci (aby otrzymać prawidłową konfigurację, skontaktuj się 

z administratorem sieci). 

• Główna karta sieciowa powinna naleŜeć do innej podsieci niŜ opcjonalna 

karta nr 2, choć nie jest to bezwzględnym wymogiem. 
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3. Po skonfigurowaniu portu sieciowego i wykonaniu podłączenia analizatora do 

sieci moŜna zainicjować komunikację z programu Communicator EXT. W tym 

celu naleŜy wykonać poniŜsze czynności: 

a. Uruchom Communicator EXT. 

b. Kliknij ikonę Connect (Połącz) na pasku narzędzi. Pojawi się okno 

"Connect". 

c. Kliknij przycisk Network (Sieć) w górnej części ekranu. Wprowadź 

następujące dane: 

Adres urządzenia (Device Address): 1 
Host:   Adres IP karty sieciowej analizatora 
Port sieci (Network Port):   502 
Protokół (Protocol):   Modbus TCP 

d. Kliknij przycisk Connect (Połącz) w dolnej części ekranu. Communicator EXT 

połączy się z analizatorem poprzez sieć. 

Informacje o sieci na wyświetlaczu licznika 

Istnieje moŜliwość wywołania informacji o konfiguracji sieci na ekranie 

analizatora: 

1. Na ekranie głównym (Main) wybierz Setting. 

2. Naciśnij dwa razy przycisk Dalej aby przejść do ekranu ustawień sieciowych 

(Network Settings), patrz poniŜej. 

3. Zaznacz opcję "Network 1", aby wyświetlić ustawienia standardowego 

połączenia Ethernet. Zaznacz opcję "Network 2", aby wyświetlić ustawienia 

drugiego opcjonalnego połączenia Ethernet (o ile zainstalowano jego kartę 

sieciową). 
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9.4: Total Web Solutions 

Analizator Nexus® 1500 posiada zaimplementowany serwer Total Web Solutions 

firmy EIG. Jest to serwer sieci Web, dzięki któremu moŜna wyświetlać dane 

licznika za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. Strony generowane przez 

analizator Nexus® 1500 moŜna wyświetlić w przeglądarce Internet Explorer, 

Firefox, Chrome lub Safari. Funkcja działa zatem na komputerach PC, tabletach, 

a nawet smartfonach. 

Predefiniowane strony Web przedstawiają w czasie rzeczywistym odczyty napięcia, 

prądu, mocy, energii, jakości energii oraz stany rejestrów sumujących impulsy 

i wejść dwustanowych, a takŜe pozostałe informacje o urządzeniu, informacje 

alarmowe, komunikaty e-mail i informacje diagnostyczne. Poprzez strony Web 

moŜna równieŜ zaktualizować firmware licznika. MoŜna zdefiniować własne strony 

generowane przez serwer analizatora. Informacje o konfiguracji serwera Total 

Web Solutions i niestandardowych ustawieniach stron sieciowych znajdziesz 

w rozdziale 6 podręcznika uŜytkownika Communicator EXT User Manual. PoniŜej 

przedstawiono dane wyświetlane na predefiniowanych stronach Web. 
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9.4.1: Przeglądanie stron Web 

1. Uruchom przeglądarkę internetową na komputerze, tablecie lub smartfonie. 

2. Wprowadź adres IP karty Ethernet licznika w pasku adresu, poprzedzając 

go prefiksem "http://" (bez cudzysłowów). 

Przykład: http://10.0.0.1 

3. Wyświetli się strona "Volts/Amps" przedstawiona poniŜej. Zawiera ona wartości 

napięcia i natęŜenia prądu. 
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4. Aby wyświetlić odczyty mocy i energii, kliknij Power/Energy w lewej części 

strony. Wyświetli się strona przedstawiona poniŜej. Stronę naleŜy przewinąć, 

aby zapoznać się ze wszystkimi informacjami. 

 

5. Aby wyświetlić informacje o jakości mocy, kliknij Power Quality w lewej części 

strony. Wyświetli się strona przedstawiona poniŜej. 
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6. Aby wyświetlić stan rejestrów sumujących impulsy, kliknij Pulse 

Accumulation w lewej części strony. Wyświetli się strona przedstawiona 

poniŜej. 

 

7. Aby wyświetlić dane o sygnałach na wejściach, kliknij Inputs w lewej części 

strony. Wyświetli się strona przedstawiona poniŜej. 
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8. Aby wyświetlić ogólne informacje o liczniku, kliknij Meter Information w lewej 

części strony. Wyświetli się strona przedstawiona poniŜej. 

 

9. Aby wyświetlić informacje o alarmach i komunikatach e-mail, kliknij Emails 

w lewej części strony. Wyświetli się strona przedstawiona poniŜej. Stronę 

naleŜy przewinąć, aby zapoznać się ze wszystkimi informacjami. 
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10. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o analizatorze, kliknij Diagnostic 

w lewej części strony. Wyświetli się strona przedstawiona poniŜej. Strona ta 

przedstawia listę dostępnych ekranów diagnostycznych. Kliknij na pozycję 

z listy, aby wyświetlić odpowiadające jej informacje szczegółowe. 

 

 

Łącze Tools (Narzędzia) w lewej części strony otwiera podstronę przedstawioną 

poniŜej. 

 

 

Aby zaktualizować oprogramowanie firmware analizatora, wybierz Firmware 

Upgrade. 
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UWAGA: Firmware analizatora moŜna zaktualizować takŜe za pomocą programu 

Communicator EXT. Instrukcja, patrz podręcznik uŜytkownika Communicator EXT 

User Manual. 

11. Wyświetli się ekran logowania jak pokazano poniŜej. 

 

Wprowadź prawidłową nazwę uŜytkownika w polu "User name" i hasło 

w "Password", aby uzyskać dostęp do licznika, po czym kliknij OK. 

UWAGA: JeŜeli na liczniku nie włączono ochrony hasłem, to nazwa 

uŜytkownika i hasło brzmią "anonymous" (bez cudzysłowów). 

12. Otwiera się strona "update1.htm". Patrz przykładowa strona poniŜej. 

 

 

13. Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby wybrać plik z aktualizacją. 

UWAGA: Musisz wykonać te czynności na komputerze, na którym zapisano 

plik z aktualizacją. 
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14. Kliknij przycisk Upgrade Meter File (Aktualizuj plik analizatora), aby 

rozpocząć aktualizację oprogramowania urządzenia. Aktualizacja rozpocznie 

się natychmiast (jej wykonanie moŜe zająć kilka minut). 

15. Po zakończeniu aktualizowania oprogramowania pojawi się strona 

z potwierdzeniem powodzenia operacji, patrz przykład poniŜej. Kliknij przycisk 

Reset Meter (Reset analizatora), aby ponownie uruchomić analizator. 
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Strona celowo pusta. 
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10: Analiza migotania (FLICKER) 

10.1: Informacje ogólne 

Okresowe wahania napięcia powodują migotanie światła, które jest optycznym 

wraŜeniem zmysłowym odbieranym niekorzystnie przez człowieka. Migotanie 

moŜe wywoływać róŜne efekty psychofizyczne jak bóle głowy, draŜliwość, 

a w skrajnych przypadkach napady epilepsji. 

Norma IEC 61000-4-15 i jej poprzedniczka IEC 868 opisują metody badania tzw. 

wskaźników migotania. Omawiane zjawisko zaleŜy ściśle od wraŜliwości i reakcji 

osobniczej. MoŜna je badać jedynie metodami statystycznymi na podstawie 

eksperymentów przeprowadzanych na ludziach. 

Analizator Nexus® 1500 spełnia wymagania dotyczące pomiarów migotania 

i innych parametrów jakościowych energii elektrycznej. Dodatkowe informacje 

o migotaniu oraz zgodności parametrów jakościowych z normami, patrz rozdział 

16 i 17 podręcznika uŜytkownika Communicator EXT User Manual. 

10.2: Zasada działania 

Migotanie jest wywoływane głównie zmiennością obciąŜeń urządzeń, takich jak 

piece łukowe, drukarki laserowe, czy kuchenki mikrofalowe, zasilanych z sieci 

energetycznej, których moc jest znaczna w stosunku do mocy zwarciowej punktu 

ich przyłączenia. Oddziaływanie migotania światła na człowieka jest złoŜonym 

procesem fizjologicznym, który został na potrzeby normalizacji opisany modelem 

oko-mózg, opracowanym na podstawie statystycznych badań populacyjnych 

percepcji i wraŜliwości ludzkiego wzroku i jest przedstawiony na rys. 10.1 na 

stronie 10-4 niniejszej instrukcji. 

• Blok nr 1 obejmuje obwód skanujący z funkcją automatycznej regulacji 

wzmocnienia, która normalizuje napięcia wejściowe bloku nr 2, 3 i 4. 

• Blok 2 odtwarza wahania napięcia podnosząc do kwadratu napięcie wejściowe 

wyskalowane do poziomu wzorcowego odtwarzając charakterystykę pracy 

źródeł światła. 

• Blok 3 składa się z kaskady uwzględniającej dwa filtry oraz przełącznik zakresu 

pomiarowego. Przełącznik zakresu działa automatycznie zapewniając uzyskanie 

Ŝądanej dokładności analizy w całym zakresie amplitudy wahań. Pierwszy 

z dwóch filtrów eliminuje składową prądu stałego i składowe 2 harmonicznej na 

wyjściu demodulowanym. Przy częstotliwości 50 Hz konfiguracja składa się 

z filtra wysokoprzepustowego pierwszego rzędu z częstotliwością odcięcia 3 dB 

na poziomie ok. 0,05 Hz, oraz filtra niskoprzepustowego Butterwortha 6-go 

rzędu z częstotliwością odcięcia 3 dB na poziomie 35 Hz. Drugi filtr jest filtrem 

waŜącym, który symuluje reakcję organów wzroku człowieka na działanie 

sinusoidalnych wahań napięcia w lampie o włóknie Ŝarowym skręconym 
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w bańce gazowej (60 W, 230 V). Zastosowany algorytm filtrowania jest zgodny 

z normą IEC 61000-4-15. 

• Blok nr 4 składa się z modułu kwadratującego i filtra dolnoprzepustowego. 

WraŜenie migotania lampy odbierane przez oko i następnie mózg ludzki 

symulowane jest łączną nieliniową charakterystyką bloku nr 2, 3 i 4. 

• Blok nr 5 realizuje w czasie rzeczywistym rekurencyjny algorytm analizy 

statystycznego poziomu migotania. Blok nr 5 umoŜliwia jednocześnie 

bezpośrednie wyliczanie parametrów jakościowych Pst i Plt. 

Migotanie ocenia się trzema współczynnikami tzw. uciąŜliwości (postrzegalności) 

migotania: chwilowej, krótkookresowej i długookresowej. KaŜdy z tych 

parametrów został opisany poniŜej: 

Chwilowy współczynnik migotania (Pinst) 

Sygnał wyjściowy o wartości 1,00 z bloku nr 4 odpowiada wzorcowemu progowi 

ludzkiego postrzegania migotania u 50% populacji, którego przekroczenie 

wywołuje dyskomfort obserwatora. Wartość ta jest mierzona w tzw. jednostkach 

postrzegalności (PU), a jej symbolem jest "Pinst". Jest to parametr mierzony 

w czasie rzeczywistym, z krótkim czasem odświeŜania (1 s). 

Krótkookresowy współczynnik migotania (Pst) 

Sygnał wyjściowy o wartości 1,00 z bloku nr 5 (odpowiadający wartości "Pst") 

odpowiada umownemu progowi wraŜliwości wg normy IEC 61000-3-3:2008, 

wydanie 2, oraz normy EN 61000-3-3:2008. 

Standardowy czas pomiaru Pst wynosi 10 minut. Pst wyprowadza się klasyfikatora 

poziomu na bloku nr 5 miernika migotania przez pomiar czasu trwania 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu wahań napięcia dla poszczególnych 

składowych widma migotania. Do obliczeń przyjęto następujący wzór: 

 

gdzie percentyle P(0,1), P(1), P(3), P(10), P(50) są poziomami migotania 

przekroczonymi przez odpowiednio 0,1, 1, 2, 20 i 50% czasu okresu obserwacji 

migotania. Sufiks "S" we wzorze oznacza, Ŝe naleŜy przyjąć wartość wygładzoną. 

Wartości wygładzone oblicza się ze wzorów: 

P(1s) = (P(0,7) + P(1) + P(1,5))/3 

P(3s) = (P(2,2) + P(3) + P(4))/3 

P(10s) = (P(6) + P(8) + P(10) + P(13) + P(17))/5 

P(50s) = (P(30) + P(50) + P(80))/3 
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W analizatorze NEXUS stała czasowa uśredniania pomiarów migotania wynosi 0,3 

sekundy co gwarantuje, Ŝe P(0,1) nie moŜe zmienić się gwałtownie, a zatem ten 

percentyl nie wymaga wygładzania. 

Długookresowy współczynnik migotania (Plt) 

W przypadku źródeł migotania o długich zmiennych cyklach pracy (np. jak w 

przypadku pieców łukowych) krótkookresowy współczynnik migotania nie opisuje 

wszystkich zaleŜności ergonomicznego oddziaływania migotania światła. Dlatego 

wprowadza się długookresowy współczynnik Plt wyznaczany z Pst mierzonych 

w okresie 2 godzin. Do obliczenia Plt przyjmuje się następującą zaleŜność: 

 

gdzie Psti (i = 1, 2, 3, ..., 12) to kolejne odczyty wskaźnika krótkotrwałego Pst. 

10.2.1: Streszczenie 

Migotanie = okresowe wahania napięcia linii zasilających powodujące zmiany 

w natęŜeniu emisji źródeł światła. 

Pinst = chwilowy współczynnik migotania wyraŜony w jednostkach 

postrzegalności (PU). 

Pst = krótkookresowy współczynnik migotania ustalony na podstawie analizy 

Pinst w okresie 10 minut. 

Plt = długookresowy współczynnik migotania ustalony na podstawie 12 wartości 

Pst z ostatnich 2 godzin pomiaru. 

Procedura pomiaru 

1. Sygnał pierwotny z wahaniami wartości skutecznej (obwiednią). 

2. Demodulator kwadratowy. 

3. Filtr waŜony. 

4. Filtr dolnoprzepustowy 1. rzędu 

5. Obliczenia statystyczne. 

Dane dostępne 

• Wartości Pst, Pst Max i Pst Min do rejestracji długoterminowej (trendy). 

• Wartości Plt, Plt Max i Plt Min do rejestracji długoterminowej (trendy). 
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Rys. 10.1: Symulacja reakcji układu oko-mózg 

Symulacja reakcji układu oko-mózg 
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10.3: Rejestracja migotania wg norm EN50160 / IEC61000-4-30 

Analizator Nexus® 1500 moŜe rejestrować wartości współczynników migotania 

w oddzielnych logach (dziennikach). JeŜeli włączono rejestrowanie migotania, 

licznik zapisuje w logach sygnaturą czasową wystąpienia rejestrowanych wartości. 

Licznik rejestruje czasy wystąpienia Pst, Pst Max, Pst Min, Plt, Plt Max, Plt Min 

oraz Resetu. MoŜna pobrać logi migotania do Log Viewer, a następnie wykreślić 

zawarte w nich dane lub eksportować je do innego programu, np. arkusza Excel. 

Szczegółowe informacje o pobieraniu i wyświetlaniu logów w Log Viewer, patrz 

rozdział 8 podręcznika uŜytkownika Communicator EXT User Manual.) 

Prawidłowa konfiguracja rejestrowania migotania wymaga określenia kilku 

parametrów: 

1. Wybierz ikonę Profile na pasku ikon w Communicator EXT. 

2. Na ekranie "Device Profile" dwukrotnie kliknij Power Quality and Alarm 

Settings > EN50160/IEC61000-4-30. ZaleŜnie od bieŜących ustawień 

analizatora, wyświetli się jeden z niŜej przedstawionych ekranów. 
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3. Analizator Nexus® 1500 zapisuje parametry migotania w logach historycznych 

(Historical Log) nr 7 i 8 niezbędnych do wygenerowania raportu opisanego w 

EN50160, o ile włączono rejestrowanie wg norm EN50160 / IEC61000-4-30 

(jeŜeli go nie włączono, to logi historyczne nr 7 i 8 będą działały tak, jak logi 

o pozostałych numerach). Pierwszy z przedstawionych ekranów wyświetli się, 

jeŜeli nie włączono rejestrowania danych wg EN 50160 / IEC 61000-4-30. Drugi 

ekran natomiast wyświetli się, jeśli włączono juŜ tę funkcję. 

• JeŜeli wyświetli się pierwszy ekran, kliknij Auto-Configure 

(Konfiguracja automatyczna). Wówczas logi historyczne nr 7 i 8 będą 

zarezerwowane wyłącznie do rejestrowania danych wg norm EN50160 

/ IEC61000-4-30. 
UWAGA: Analizator musi gromadzić dane wystarczające do analizy 

migotania przez co najmniej tydzień czasu. 

UWAGA: JeŜeli włączono rejestrowanie danych wg EN50160 

/ IEC61000-4-30 i chcesz wyłączyć tę funkcję, kliknij Enable Logs 

7 and 8 (Włącz log nr 7 i 8). Polecenie wyłączy rejestrowanie danych 

wg norm EN50160 / IEC61000-4-30 w logach historycznych nr 7 i 8. 
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4. Wybierz następujące opcje i wprowadź poniŜsze dane: 

a. Sekcja "IEC61000-4-30 Class A": 

• Podaj napięcie nominalne po stronie wtórnej [Nominal Voltage 

(In secondary, range from 40V to 600V)] (zakres od 40 V do 600 V). 

• Wybierz częstotliwość (50 lub 60 Hz) (Frequency). 

b. Sekcja "IEC61000 4-30 Flicker": 

• Określ czas pomiaru Pst (1-10 minut, z dokładnością do maks. jednej 

minuty) (Short term test time). 

• Określ czas pomiaru długotrwałego (10-240 minut, z dokładnością 

do maks. 10 minut) (Long term test time). 

c. Sekcja "EN50160": 

• Wybierz liczbę dozwolonych gwałtownych zmian napięcia na dobę (od 

1 do 50) (Rapid voltage changes per day). 

• Wybierz pracę sieci o dwóch lub więcej synchronicznych źródłach zasilania 

(Synchronous Connection) ("Yes" lub "No": "Yes: jeŜeli sieć ma więcej niŜ 

jedno źródło zasilania, "No" jeŜeli jest tylko jedno źródło zasilania). 

• Wybierz dopuszczalną liczbę długich przerw w roku (Allowed long 

interruptions in a year) (od 0 do 100). 

• Wybierz częstotliwość odświeŜania wartości skutecznej dla źródła danych 

o nagłych zmianach napięcia (Rapid voltage change data source. Update 

every [...] cycles) (co 1 cykl lub co 10/12 cykli). 

• Wybierz dopuszczalny poziom niezrównowaŜenia napięć fazowych (Supply 

voltage unbalance upper limit. Less than or equal to [...]) (mniejsza lub 

równa 2% bądź 3%). 

• Wybierz próg alarmu dla przysiadów napięcia (Voltage dip concern 

threshold: greater than or equal to [...]) (większy lub równy 10%-85%). 

• Określ pierwszy dzień tygodnia (First day of week) (Sunday = niedziela, 

lub Monday = poniedziałek). 

• Określ próg sygnalizacji zasilania sieciowego (Mains signalling threshold). 

• Określ częstotliwość międzyharmoniczną sygnalizacji zasilania sieciowego 

(Mains signalling interharmonics frequency). 

d. Określ progi dopuszczalnego napięcia faza-uziemienie jako procent wartości 

znamionowej napięcia  [Phase Conductors to Earth Thresholds (in 

percentage of Full Scale)]: 

• Podaj wartości dla A-E, B-E oraz C-E. 

• Określ progi dopuszczalnego napięcia przewód neutralny - uziemienie. 
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5. Kliknij OK. 

6. Kliknij Update Device (Zaktualizuj dane urządzenia) aby przesłać nowe 

ustawienia do licznika i wrócić do głównego ekranu w programie Communicator 

EXT. 

10.4: Ekran wartości współczynników migotania 

Na pasku Communicator EXT wybierz Real-Time Poll > Power Quality and 

Alarms > Flicker. Wyświetli się ekran przedstawiony poniŜej. 

 

Ekran główny 

W tym paragrafie opisano parametry dostępne na ekranie głównym (z lewej 

strony ekranu). 

"Time" (Czas) 

• "Start/Reset" określa początek okresu rejestracji (komparacji danych).  Zwykle 

jest to moment ostatniego zerowania rejestrów (RESET). Zerowanie migotania 

usuwa wartości z pól "Max/Min". Reset powinien być wykonany przed 

rozpoczęciem rejestracji migotania, aby zaktualizować czas rozpoczęcia. 

• "Current" to bieŜący czas zegara. 

• "Next Pst" to czas pozostały do wyznaczenia kolejnej wartości Pst. 

• "Next Plt" to czas pozostały do wyznaczenia kolejnej wartości Plt. 

"Status" (Stan) 

• Sygnalizuje bieŜący stan: "Active" = funkcja włączona. 

"Frequency" (Częstotliwość) 

• "Base" to częstotliwość znamionowa sieci (50 lub 60 Hz) wybrana na ekranie 

"EN50160 Flicker" (patrz par. 10.3). 
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• "Current" to mierzona częstotliwość napięcia.  

"Base Voltage" (Napięcie znamionowe sieci) 

• Jest to wartość znamionowa napięcia sieci po stronie wtórne przekładników 

napięciowych (na wejściu pomiarowym analizatora Nexus® 1500). 

"Flicker Monitoring" (Monitorowanie migotania) 

• Reset usuwa wartości "Max/Min". 
UWAGA: Funkcja resetowania moŜe być zabezpieczona hasłem dostępu 

2 poziomu. JeŜeli tak jest i nie zalogowano się hasłem 2 poziomu, przycisk 

Reset będzie niewidoczny. 

Karty u góry po prawej pozwalają wyświetlić wartości chwilowe (Instantaneous), 

krótkookresowe (Short Term) i długookresowe (Long Term) migotania. 

Wartości chwilowe Pinst (Instantaneous) 

UWAGA: Widok "Instantaneous" to karta domyślnie aktywna na tym ekranie 

(patrz ekran przedstawiony na poprzedniej stronie). JeŜeli włączono kartę "Short 

Term" lub "Long Term", kliknij "Instantaneous", aby wyświetlić odczyty chwilowe. 

• Wyświetlane są zmierzone i aktualizowane wartości Pinst (PU) napięć fazowych 

Va, Vb i Vc. W kolejnej kolumnie wyświetlane są wartości skuteczne napięć 

fazowych. 

Wartości krótkookresowe Pst (Short Term) 

Kliknij kartę "Short Term", aby wyświetlić pomiary Pst. 

 

Dostępne wartości Pst: 

• BieŜące wartości Pst dla napięć fazowym Va, Vb i Vc z czasem ich pomiaru. 
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• Maksymalne wartości Pst dla fazowych napięć Va, Vb i Vc z czasem ich 

wystąpienia. 

• Minimalne wartości Pst dla napięć fazowych Va, Vb i Vc z czasem ich 

wystąpienia. 

Wartości długookresowe Plt (Long Term) 

Kliknij kartę "Long Term", aby wyświetlić odczyty Plt. 

 

Dostępne odczyty Plt: 

• BieŜące wartości Plt dla napięć fazowych Va, Vb i Vc z czasem ich pomiaru. 

• Maksymalne wartości Plt dla napięć fazowych Va, Vb i Vc z czasem ich 

wystąpienia. 

• Minimalne wartości Plt dla napięć fazowych Va, Vb i Vc z czasem ich 

wystąpienia. 

Kliknij OK aby opuścić ekran migotania (FLICKER) wg EN50160 / IEC61000-4-30. 

Kliknij Print aby wydrukować odczyty ze wszystkich podglądów. 
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10.5: Zdalny odczyt współczynników migotania 

Wartości Pinst, Pst, Pst Max, Pst Min, Plt, Plt Max oraz Plt Min moŜna odczytać 

zdalnie przez porty komunikacyjne. Mapy rejestrów i formaty danych opisano 

w podręcznikach do sieci Modbus i DNP analizatora Nexus® 1500. 

10.6: Przeglądarka logów (Log Viewer) 

1. Kliknij ikonę Open Log (Otwórz log) na pasku ikon Communicator EXT. 

2. Otworzy się Log Viewer (przeglądarka logów). Za pomocą menu w górnej części 

ekranu naleŜy wybrać analizator, zakresy czasowe i pliki, które chcesz 

odczytać. 

3. Kliknij ikonę Flicker (Migotanie). 

W tabeli pojawią się wartości i ich znaczniki czasowe (oznaczające czas 

wystąpienia wartości). Za pomocą przycisków w dolnej części ekranu moŜna 

wykreślić dane na wykresie lub eksportować je do innego programu. 

• Wykreślane wartości to Pst i Plt Va oraz Vb i Vc. 

• Wyświetlane wartości to Pst oraz Plt Max i Plt Min dla Va, Vb i Vc. 

UWAGA: Nie moŜna wykreślać jednocześnie wartości maksymalnych (Max) 

i minimalnych (Min). 

10.7: Uwagi do pomiarów migotania 

• Wartości Pst i Plt są wyznaczane w oknach czasowych startujących o stałych 

porach (dla Pst będzie to pełna godzina i kolejno 00, 10, 20 itd. minut, dla Plt 

będzie to zawsze pełna parzysta godzina – 00:00, 2:00 itd.). Czas wyznaczenia 

pierwszej wartości Pst i Plt moŜe być mniejszy od ustawionego w konfiguracji, 

tak aby kolejna wartość była wyznaczona juŜ zgodnie wyŜej opisaną zasadą. 

• JeŜeli wybrano niewłaściwą częstotliwość (np. 50 Hz dla sieci 60 Hz), funkcja 

pomiarów migotania będzie działała, ale wartości będą błędne. Niezbędne jest 

prawidłowe ustawienie częstotliwości. 

• Ustawienia wprowadzone przez uŜytkownika są zapisywane w pamięci 

nieulotnej analizatora. Przerwa w zasilaniu analizatora wstrzymuje jego pracę 

(pomiary i rejestrację). Po powrocie zasilania analizator automatycznie 

podejmie pracę z pełną funkcjonalnością, ale w rejestrowanych plikach będzie 

luka obejmująca czas braku zasilania. 

• Wartości Max i Min są zapisywane w pamięci nieulotnej i nie będą utracone po 

wyłączeniu zasilania. 

• Rejestracja migotania odpowiada normie IEC61000-4-15, IEC61000-4-30 

i wycofanej IEC868. Szczegółowe informacje znajdują się w wymienionych 
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normach. Dodatkowe informacje, patrz rozdział 16 i 17 podręcznika 

uŜytkownika Communicator EXT User Manual. 
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Strona celowo pusta. 
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11: Opcjonalne karty rozszerzeń (I/O) 

11.1: Informacje ogólne 

Funkcje analizatora Nexus® 1500 moŜna poszerzyć opcjonalnymi kartami. 

Analizator posiada cztery gniazda na karty rozszerzeń. Gniazda spełniają standard 

HOT SWAP dzięki czemu karty rozszerzeń mogą być instalowane i deinstalowane 

bez wyłączania analizatora. Analizator Nexus® 1500 automatycznie wykrywa 

zainstalowane karty. 

11.2: Instalacja kart rozszerzeń 

Karty opcji naleŜy zainstalować w odpowiadających im gniazdach z tyłu 

analizatora Nexus® 1500. 

WAśNE! Przed zainstalowaniem karty opcji naleŜy odłączyć przewody i zasilanie 

od wejść analizatora. 

 

Rys. 11.1: Wkładanie karty I/O do licznika 

1. Odkręć wkręty z zaślepek na gniazdach kart opcji. 

2. Na górze i dole gniazda znajdują się plastikowe prowadnice. NaleŜy w nie 

wsunąć kartę rozszerzeń. 
UWAGA! Upewnij się, Ŝe karta I/O została włoŜona prawidłowo 

w prowadnice, aby nie uszkodzić jej elementów! 

3. Wsuń kartę w prowadnice i dociśnij do gniazda. Prawidłowe wejście karty 

w gniazdo oznajmiane jest słyszalnym mechanicznym kliknięciem. 

Prowadnica karty I/O 

Wsuń kartę I/O w prowadnicę 

 

Prowadnica karty I/O 
 

Wsuń kartę I/O w prowadnicę 
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OstrzeŜenie: naleŜy bardzo dokładnie wprowadzić kartę w prowadnice. Patrz 

rys. 11.1. 

11.3: Konfiguracja kart rozszerzeń 

UWAGA! PO ZMIANIE KONFIGURACJI SPRZĘTOWEJ NALEśY ZRESETOWAĆ 

WSZYSTKIE PARAMETRY, ABY URZĄDZENIE DZIAŁAŁO PRAWIDŁOWO. 

Analizator Nexus® 1500 automatycznie wykrywa zainstalowane karty rozszerzeń. 

Karty rozszerzeń naleŜy konfigurować w Communicator EXT. Szczegółowe 

instrukcje, patrz rozdział 19 podręcznika uŜytkownika Communicator EXT User 

Manual. 
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11.4: Karta wyjść impulsowych i portów RS485 (485P) 

Dane techniczne karty wyjść impulsowych i portów RS485 

Port RS485 spełnia wymagania normy EIA/TIA–485: 

Typ: Dwuprzewodowy półdupleks 

Min. impedancja wejścia: 96 kΩ 

Maks. prąd wyjściowy: ±60 mA 

Wytrzymałość izolacji: AC 1500 V 

 

Wyjście impulsowe 

4 styki wyjściowe KYZ: 

Szerokość impulsu: Programowalna w zakresie od 5 do 

635 ms 

Maksymalna częstotliwość impulsowania: 100 Hz 

Charakterystyka: Nastawna, A lub C 

Przełączanie: SPDT (NO-C-NC) 

Rodzaj przekaźnika: Półprzewodnikowy 

Szczytowe napięcie łączeniowe: DC ±350 V 

Ciągła obciąŜalność prądowa: 120 mA 

Szczytowa obciąŜalność prądowa: 350 mA przez 10 ms 

Rezystancja pracy maks.: 35 Ω 

Prąd upływu: 1 µA przy 350 V 

Wytrzymałość izolacji: AC 2500 V 

Stan bez wymuszenia: (NC-C) zwarty; (NO-C) rozwarty 

 

Ogólna specyfikacja karty wyjść impulsowych i portów RS485: 

Temperatura pracy: (-20÷+70)°C 

Temperatura przechowywania: (-30÷+80)°C 

Wilgotność względna powietrza: Maks. 95%, bez kondensacji 

EMC, odporność na interferencje: EN61000-4-2 

CięŜar: 2,4 oz (0,068 kg) 

Wymiary szer. x wys. x dł. 0,75" x 4,02" x 4,98" (19,04 x 
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102,1 x 126,5 mm) 

Gniazdo karty I/O: Gniazdo rozszerzeń nr 1 

Połączenie zewnętrzne: Zakres wymiarowy przewodów: od 

16 do 26 AWG (1,31÷0,13 mm2) 

Długość końcówki bez izolacji: 

0,250" (6,35 mm) 

Moment dokręcania: 2,2 lb-in 

(0,248 Nm) 

Kostka zaciskowa wtyczkowa na 18 

wtyków 3,5 mm 
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11.4.1: Listwa zaciskowa karty wyjść impulsowych i portów 

RS485 (485P) 

 
 

* UWAGA: Instrukcja konfigurowania interfejsu RS485, patrz rozdział 5. 

STYKI PRZEKAŹNIKOWE 
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11.5: Karta portu Ethernet: RJ45 (NTRJ) lub światłowód (NTFO) 

Karta rozszerzeń portu Ethernet słuŜy do komunikacji w protokole Modbus TCP/IP 

i DNP. Występuje w dwóch wersjach z portem 10/100BaseT lub 100Base-FX Fiber 

Optic. 

UWAGA: Szczegółowe instrukcje konfigurowania sieci, patrz rozdział 19 

podręcznika uŜytkownika Communicator EXT User Manual. Konfigurowanie portu 

komunikacyjnego Ethernet, patrz rozdział 9 niniejszego podręcznika. 

Dane techniczne (dla temp. 25°C): 

Ilość portów: 1 

Prędkość transmisji: 10/100 Mbit 

Funkcje diagnostyczne: Diody LED sygnalizacji "LINK" 

i "ACTIVE" 

Liczba jednoczesnych sesji Modbus: 8 (8 połączeń łącznie na obu 

złączach Ethernet) 

Liczba jednoczesnych sesji DNP LAN/WAN: 2 TCP i 1 UDP na jedną kartę 

sieciową 

 

Ogólna specyfikacja: 

Tryby pracy: 10/100BaseT lub 100Base-FX 

Temperatura pracy: (-20÷+70)°C 

Temperatura przechowywania: (-30÷+80)°C 

Wilgotność względna powietrza: Maks. 95%, bez kondensacji 

EMC, odporność na interferencje: EN61000-4-2 

CięŜar: 2,3 oz (0,065 kg) 

Wymiary (szer. x wys. x dł.) 0,75" x 4,02" x 5,49" (19,04 x 102,1 

x 139,4 mm) 

Gniazdo karty I/O: Gniazdo rozszerzeń nr 2 

Typ złącza: RJ45, modułowe (autodetekcja 

nadawania i odbioru) 10/100BaseT 

LUB: 

Gniazdo ST dupleks 100Base-FX 

Specyfikacja połączenia światłowodowego:  

Interfejs: ST 
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Typ światłowodu: Wielomodowy 62,5/125 um 

Długość fali: 1310 nm 

Maks. Długość linii: 2 km 

 
Konfiguracja domyślna 

Analizator Nexus® 1500 automatycznie rozpoznaje zainstalowane karty 

rozszerzeń w chwili włączenia zasilania. JeŜeli nie zaprogramowano konfiguracji 

dla karty sieci Ethernet, urządzenie przyjmie następującą konfigurację domyślną: 

Adres IP (IP address): 10.0.1.1 

Maska podsieci (Subnet mask): 255.255.255.0 

Domyślna brama (Gateway): 0.0.0.0 

UWAGA: Adres IP standardowej głównej karty sieciowej Nexus® 1500 musi 

naleŜeć do innej podsieci niŜ adres IP opcjonalnej karty nr 2. 
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11.6: Karta wyjść przekaźnikowych (6RO1) 

Karta wyjść przekaźnikowych ma 6 niezaleŜnych przekaźników, które moŜna 

wykorzystać do sterowania odbiornikami lub alarmowania. Wyjścia są izolowane 

od siebie i od innych obwodów analizatora. 

Dane techniczne (dla temp. 25°C): 

Pobór mocy: 0,320 W  

Wyjścia przekaźnikowe:  

Liczba wyjść: 6 

Rodzaj styku: Zestyk przełączny (SPDT) 

Rodzaj przekaźnika: Bistabilny 

Napięcie łączeniowe: AC 250 V / DC 30 V 

Moc łączeniowa: 1250 VA / 150 W 

Prąd łączeniowy: 5 A 

Prędkość łączeniowa maks.: 10/s 

Trwałość mechaniczna: 5 x 107 przełączeń 

Trwałość elektryczna: 105 przełączeń przy mocy 

znamionowej 

Napięcie przebicia zestyków: AC 1000 V między stykami 

rozwartymi 

Wytrzymałość izolacji: AC 2500 V obwód sterowania / 

zestyki 

Stan resetu / wyłączenia zasilania: Pamięć ostatniego stanu 

Ogólna specyfikacja: 

Temperatura pracy: (-20÷+70)°C 

Temperatura przechowywania: (-30÷+80)°C 

Wilgotność względna powietrza: Maks. 95%, bez kondensacji 

EMC, odporność na interferencje: EN61000-4-2 

CięŜar: 2,7 oz (0,0765 kg) 

Wymiary (szer. x wys. x dł.) 0,75" x 4,02" x 4,98" (19,04 x 

102,1 x 126,5 mm) 

Gniazdo karty I/O: Gniazda rozszerzeń nr 3 i 4 

Połączenie zewnętrzne: Przekrój przewodów: od 16 do 26 

AWG (1,31÷0,13 mm2) 
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Długość końcówki bez izolacji: 

0,250" (6,35 mm) 

Moment dokręcania: 2,2 lb-in 

(0,248 Nm) 

Kostka zaciskowa wtyczkowa na 18 

wtyków 3,5 mm 

11.6.1: Listwa zaciskowa karty wyjść przekaźnikowych 

(6RO1) 

 
 

STYKI PRZEKAŹNIKOWE 
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11.7: Karta wejść cyfrowych (16DI1) 

Karta wejść cyfrowych ma 16 unipolarnych wejść dwustanowych. Wewnętrzne 

źródło napięcia umoŜliwia podłączenie takŜe zestyków beznapięciowych. 

Dane techniczne (dla temp. 25°C): 

Pobór mocy: 0,610 W 

Liczba wejść: 16 

Typ wejścia: Unipolarne i bezpotencjałowe 

Napięcie wewnętrznej polaryzacji: DC (12÷24) V 

Prąd wejściowy: 1,25 mA – stały regulowany 

Minimalne napięcie wejściowe: 0 V (wejście zwarte do V-) 

Maksymalne napięcie wejściowe: DC 150 V (wejście zabezpieczone 

diodą przed błędną polaryzacją) 

Filtrowanie: Eliminacja odbicia ze zwłoką 10 ms 

Minimalna szerokość impulsów 

wejściowych: 

20 ms 

Wytrzymałość izolacji: AC 2500 V obwód sterowania / 

wejście 

Ogólna specyfikacja: 

Temperatura pracy: (-20÷+70)°C 

Temperatura przechowywania: (-30÷+80)°C 

Wilgotność względna powietrza: Maks. 95%, bez kondensacji 

EMC, odporność na interferencje: EN61000-4-2 

CięŜar: 2,4 oz (0,068 kg) 

Wymiary (szer. x wys. x dł.) 0,75" x 4,02" x 4,98" (19,04 x 

102,1 x 126,5 mm) 

Gniazdo karty I/O: Gniazda rozszerzeń nr 3 i 4 

Połączenie zewnętrzne: Zakres przekroju przewodów: od 

16 do 26 AWG (1,31÷0,13 mm2) 

Długość przewodu bez izolacji: 

0,250" (6,35 mm) 

Moment dokręcania: 2,2 lb-in 

(0,248 Nm) 

Kostka zaciskowa wtyczkowa na 18 
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wtyków 3,5 mm 

UWAGA: KaŜde wejście jest niezaleŜnie konfigurowane i umoŜliwia wykrywanie 

stanów lub zliczanie impulsów. 

11.7.1: Listwa zaciskowa karty wejść cyfrowych (16DI1) 

 

 

Wejścia 
 

Wejścia 
 

Wejścia 
 

Dla styków 

beznapięciowych 
 

Dla styków napięciowych 
 

Alternatywnie dla styków 

napięciowych 
 

Pętla 

napięciowa 
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11.8: Moduły peryferyjne analizatora 

Do analizatora Nexus® 1500 moŜna podłączyć zewnętrzne moduły peryferyjne 

rozszerzające jego funkcjonalność: 

• KaŜdy moduł peryferyjny posiada wtyk RS485 i boczne gniazdo RS485, słuŜące 

do połączenia z wtykiem RS485 sąsiedniego modułu. 

• Wtyk RS485 modułu skrajnego (nie wykorzystanego do podłączenia kolejnego 

modułu) jest wykorzystywany do łączenia z portem nr 2 analizatora Nexus® 

1500. Schemat połączeń, patrz Rys. 11.2. 

• Typy wejść/wyjść modułów peryferyjnych są określone rodzajem modułu. 

Wymiary i układ zacisków mogą być inne niŜ przedstawione na rysunkach 

poniŜej (zaleŜą od rodzaju modułu). 

• Przycisk "Reset" na panelu czołowym modułu słuŜy do ustawienia domyślnej 

konfiguracji komunikacji: naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby ustawić, 

na okres 30 sekund, prędkość transmisji modułu na 57600 bodów i jego adres 

sieciowy na"247". 

• Diody LED na panelu czołowym sygnalizują stan modułu: miganie oznacza,  Ŝe 

moduł pracuje. 

• Wsporniki montaŜowe (MBIO): słuŜą do mocowania jednego lub większej liczby 

modułów do podłoŜa. 

 

 

Rys. 11.2: Części składowe modułu peryferyjnego 

Wsporniki montaŜowe (MBIO) 

Wtyk RS485 

Port boczny 

Przycisk "Reset" 

Diody 

LED 
Port I/O 

(Wymiary i układ 

mogą być inne niŜ 

przedstawione) 
 

Gniazdo RS485 

Port boczny 
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11.8.1: Rodzaje modułów peryferyjnych 

PoniŜej pokazano oferowane rodzaje modułów peryferyjnych. 

Cztery wyjścia analogowe 

(0-1 mA i 4-20 mA) 

Osiem wyjść analogowych 

(0-1 mA i 4-20 mA) 

  

Osiem wejść analogowych 
(0-1 mA, 0-20 mA, 0-5 Vdc, 0-10 

Vdc) lub osiem wejść stanów 

Cztery wyjścia przekaźnikowe 
lub cztery wyjścia impulsowe KYZ 

  

Rys. 11.3: Rodzaje modułów peryferyjnych 
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11.8.2: Instalacja modułów peryferyjnych 

Do komunikacji z modułami peryferyjnymi słuŜy port RS485 nr 2 analizatora 

Nexus® 1500. W z modułem dostarczany jest kabel RS485 o długości ~2 m. 

Podłączanie wielu modułów I/O, patrz par. 11.8.4.1. 

Podłączanie modułów peryferyjnych do analizatora 

1. Podłącz zaciski (+) i (-) portu nr 2 analizatora Nexus® do tak samo 

oznaczonych zacisków (+) i (-) wtyku RS485 w module peryferyjnym. 

2. Połącz ekran kabla do zacisków ekranu (S). Wskazane jest uziemienie ekranu 

z jednego końca kabla. 

3. ZałóŜ rezystory terminujące na obu końcach kabla i podłącz je do przewodów 

(+) i (-). Wartość rezystancji wynosi ~120 omów. 

4. Podłącz zasilanie do przedniej części modułu. 

11.8.3: Zasilanie modułów peryferyjnych 

Moduły peryferyjne wymagają dodatkowego źródła zasilania. Wskazane jest 

uŜycie dedykowanego zasilacza PSIO od EIG. 

 

Rys. 11.4: Widok PSIO z boku 
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Rys. 11.5: Etykiety boczne i górne PSIO 

11.8.4: Podłączanie PSIO do wielu modułów 

UWAGA: Zasilacz PSIO musi znajdować się po prawej stronie modułów I/O 

patrząc od strony bocznej etykiety (jak na rys. poniŜej). 

 

 

Rys. 11.6: Zasilacz PSIO z wieloma modułami peryferyjnymi 

Diody LED TYLKO 

komunikacja 

danych 
(A+, B- i ekran) 

Zasilanie 

sterujące 

Wspornik montaŜowy 
Port I/O (Wymiary i układ mogą być inne niŜ przedstawione) 
 

Przycisk "Reset" 
 

Gniazdo boczne 

RS485 
 



 11: Opcjonalne karty rozszerzeń (I/O) 
 

 

Nr dok.: E154701 11-16 
Wiodący dostawca rozwiązań w zakresie monitorowania mocy 

i inteligentnych systemów elektroenergetycznych 

11.8.4.1: Łączenie wielu modułów peryferyjnych 

Wymiary modułów peryferyjnych 

 

Rys. 11.7: Moduły peryferyjne, widok z góry 

 

Rys. 11.8: Moduły peryferyjne, widok z przodu 

1. NaleŜy przydzielić unikalny adres kaŜdemu modułowi peryferyjnemu. Instrukcja 

konfiguracji i programowania modułów peryferyjnych, patrz podręcznik 

uŜytkownika Communicator EXT User Manual. 

2. Zacznij od skrajnego lewego modułu: za pomocą wkrętaka krzyŜakowego 

przykręć pierwszy moduł do lewego wspornika montaŜowego. Lewy wspornik 

montaŜowy ma PEM. Wkręć mocno wewnętrzną śrubę w lewy wspornik 

montaŜowy. 

3. Nasuń gniazdo boczne RS485 jednego modułu na wtyk boczny RS485 drugiego 

aby podłączyć kolejny moduł ze skrajnym lewym modułem. Ściśnij moduły ze 

sobą na tyle, by styki połączyły się, ale nie dokręcaj jeszcze modułów. 

4. Moduły naleŜy zestawiać ze sobą kolejno, jeden po drugim. 

Wspornik montaŜowy 

Wspornik montaŜowy 

Wspornik montaŜowy 
 

Wspornik montaŜowy 
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5. Przymocuj zasilacz PSIO po prawej stronie rzędu modułów peryferyjnych (patrz 

rys. 11.6). PSIO pobiera 12 VA przy 125 V AC/DC. Wymagania dotyczące 

zasilania modułów peryferyjnych, patrz par. 11.8.6-11.8.8. 

6. Po zestawieniu ze sobą całej grupy modułów I/O, przykręć je do siebie. 

Wówczas moduły będą sprzęgnięte w jeden zespół. 

7. Przymocuj prawy wspornik montaŜowy z prawej strony grupy modułów za 

pomocą dołączonych małych wkrętów krzyŜakowych. 

8. Przymocuj złoŜony zespół modułów do podłoŜa. Dzięki temu moduły będą 

trwale połączone 

11.8.5: Ustawienia fabryczne i przycisk "Reset" 

Ustawienia fabryczne 

Wszystkie moduły I/O mają fabrycznie nadany adres i prędkość ustawioną na 

57600 bodów. Adresy modułów peryferyjnych opisano w kolejnych paragrafach. 

Przycisk "Reset": 

W razie problemów z komunikacją danych lub jeŜeli nie znasz adresu i prędkości 

modułu, naciśnij i przytrzymaj jego przycisk Reset przez 3 sekundy. Moduł 

zresetuje się i na 30 sekund będzie posiadał adres sieciowy "247" i prędkość 

57600 bodów. 
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11.8.6: Moduły peryferyjne wyjść analogowych 

Dane techniczne modułu wyjścia sygnału przetwornika analogowego 

1mAON4: wyjście analogowe 4-kanałowe ±0÷1 mA 

1mAON8: wyjście analogowe 8-kanałowe ±0÷1 mA 

20mAON4: wyjście analogowe 4-kanałowe 4÷20 mA 

Numery modeli 

20mAON8: wyjście analogowe 8-kanałowe 4÷20 mA 

Dokładność 0,1% pełnej skali 

Przekroczenie zakresu ±20% pełnej skali 

Skalowanie Programowalne 

RS485, Modbus RTU Komunikacja 

Programowalna prędkość transmisji: 4800, 9600, 

19200, 38400, 57600 bodów 

Zasilanie 12÷20 VDC / 50÷200 mA 

Temperatura pracy (-20÷+70)°C/(-4÷+158)° F 

Maksymalne obciąŜenie wyjść 0÷1 mA: 10 kΩ; 4÷20 mA: 500 Ω 

Adres Modbus: 1mAON4: 128; 1mAON8: 128; 
20mAON4: 132; 20mAON8: 132 

Prędkość transmisji w bodach: 57600 

Ustawienia fabryczne 

Zwłoka nadawania: 0 

Adres Modbus: 247 

Prędkość transmisji w bodach: 57600 

Ustawienia domyślne 

(przyciskiem "Reset") 

Zwłoka nadawania: 20 ms 
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11.8.6.1: Informacje ogólne  

Moduły wyjść analogowych (0÷1 mA lub 4÷20 mA) są dostępne w konfiguracji 4- 

lub 8-kanałowej. Maksymalna ilość rejestrów przeznaczona w analizatorze do 

obsługi wyjść analogowych wynosi 17. 

Wszystkie wyjścia mają jeden punkt wspólny. Jest on odizolowany od uziemienia. 

11.8.6.2: Normalny tryb pracy 

Tryb normalny pracy jest identyczny dla modułów wyjść analogowych 0÷1 mA 

i 4÷20 mA, za wyjątkiem liczby procesów realizowanych w kaŜdym z modeli. 

Oba urządzenia: 

1. Przyjmują nowe dane w drodze komunikacji. 

2. Generują prąd o wartości zgodnej z skonfigurowaną skalą. 

Moduł 0÷1 mA w normalnym trybie pracy realizuje takŜe: 

3. Uśrednianie generowanego prądu. 

 

4. Urządzenie pracuje z następującymi parametrami domyślnymi: 

Adres 247 (F7H) 

Prędkość transmisji 57600 bodów 

Zwłoka nadawania 20 ms 
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11.8.7: Moduł wyjść przekaźnikowych (zestyki typu C) 

UWAGA: Do analizatora Nexus® 1500 moŜna podłączyć tylko jeden moduł tego 

typu. 

Dane techniczne modułu wyjść przekaźnikowych 

Numer modelu: 4RO1: 4 wyjścia przekaźnikowe 

Rodzaj styku Zestyk przełączny (SPDT) 

Typ przekaźnika bistabilny 

RS485, Modbus RTU Komunikacja 

Programowalna prędkość transmisji: 4800, 9600, 

19200, 38400, 57600 bodów 

Zasilanie 12÷20 VDC / 50÷200 mA; analizator obsługuje tylko 

jeden moduł 

Temperatura pracy (-20÷+70)°C/(-4÷+158)° F 

Napięcie łączeniowe AC 250 V / DC 30 V 

Moc łączeniowa 1250 VA / 150 W 

Prąd łączeniowy 5 A 

Prędkość łączeniowa maks. 10/s 

Trwałość mechaniczna 5 x 107 przełączeń 

Trwałość elektryczna 105 przełączeń przy mocy znamionowej 

Napięcie przebicia AC 1000 V między rozwartymi stykami 

Wytrzymałość izolacji AC 2500 V Układ sterowania / zestyki 

Stan resetu / wyłączenia zasilania Bez zmian, zachowanie ostatniego stanu 

Adres Modbus: 156 

Prędkość transmisji: 57600 bodów 

Ustawienia fabryczne 

Zwłoka nadawania: 0 

Adres Modbus: 247 

Prędkość transmisji: 57600 bodów 

Ustawienia domyślne 

(przyciskiem "Reset") 

Zwłoka nadawania: 20 ms 
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11.8.7.1: Informacje ogólne 

Moduł wyjść przekaźnikowych posiada cztery niezaleŜne przekaźniki. W 

normalnym trybie pracy wyjścia przekaźnikowe wyzwalane są zgodnie z 

algorytmem zaprogramowanym za pomocą Communicator EXT. Informacje o 

programowalnych funkcjach i progach, patrz podręcznik uŜytkownika 

Communicator EXT User Manual. 

KaŜdy przekaźnik utrzymuje ustawiony stan zestyków nawet przy zaniku zasilania. 

11.8.7.2: Komunikacja 

Maksymalna ilość rejestrów przeznaczonych w analizatorze do obsługi wyjść 

przekaźnikowych wynosi 4. 

Urządzenie pracuje z następującymi parametrami domyślnymi: 

Adres 247 (F7H) 

Prędkość transmisji 57600 bodów 

Zwłoka nadawania 20 ms 

11.8.7.3: Normalny tryb pracy 

W normalnym trybie pracy działa jeden proces – skonfigurowany, niezaleŜnie dla 

kaŜdego wyjścia w programie Communicator EXT. 
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11.8.8: Moduł wyjść dwustanowych  unipolarnych (KYZ) 

Dane techniczne modułu wyjść dwustanowych 

Numer modelu: 4PO1 

RS485, Modbus RTU Komunikacja 

Programowalna prędkość transmisji: 4800, 9600, 

19200, 38400, 57600 bodów 

Zasilanie 15÷20 VDC / 50÷200 mA 

Temperatura pracy (-20÷+70)°C/(-4÷+158)° F 

Maksymalne napięcie przełączane maks. 300 VDC 

Obsługiwane funkcje MODBUS Odczyt i zapis, 4 rejestry danych 

Wewnętrzna pamięć 256 B EEPROM do zapisu konfiguracji 

Adres Modbus: 160 

Prędkość transmisji: 57600 bodów 

Ustawienia fabryczne 

Zwłoka nadawania: 0 

Adres Modbus: 247 

Prędkość transmisji: 57600 bodów 

Ustawienia domyślne 

(przyciskiem "Reset") 

Zwłoka nadawania: 20 ms 

11.8.8.1: Informacje ogólne 

Moduł wyjść dwustanowych KYZ posiada 4 niezaleŜne wyjścia impulsowe KYZ z 

moŜliwością ustawiania i odczytu ich stanu. KaŜde wyjście moŜe być niezaleŜnie 

zaprogramowane do impulsowania proporcjonalnie do mierzonych przez analizator 

VARh, Wh lub VARh. 

KaŜdy kanał posiada wyjścia typu NC (normalnie zamknięty), NO (normalnie 

otwarty) i zacisk wspólny C. 
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11.8.8.2: Komunikacja 

Maksymalna ilość rejestrów przeznaczonych w analizatorze do obsługi wyjść 

dwustanowych wynosi 4. 

Urządzenie pracuje z następującymi parametrami domyślnymi: 

Adres 247 (F7H) 

Prędkość transmisji 57600 bodów 

Zwłoka nadawania 20 ms 

11.8.8.3: Normalny tryb pracy 

Impulsowanie energii polega generowaniu impulsów proporcjonalnych do 

przyrostu zuŜycia energii zgodnie z, ustawioną w procesie konfiguracji, stałą 

impulsowania. 

W normalnym trybie pracy realizowaną są trzy procesy: 

1. Pierwszy proces polega na cyklicznym zapisie w, związanych z wyjściem 

impulsowym, rejestrach wartości energii. W zaleŜności od potrzeby (przyjętej 

długości słowa) wartość energii moŜe być zapisywana na 2, 4, 6 lub 8 bajtach, 

czyli w 1, 2 ,3 lub 4 rejestrach. Adresy rejestrów dla wyjść impulsowych 

wynoszą: 

- 04097D÷04100D dla kanału pierwszego, 

- 04101D÷04104D dla kanału drugiego, 

- 04105D÷04108D dla kanału trzeciego, 

- 04109D÷04112D dla kanału czwartego, 

Polecenie zapisu musi kończyć się na czwartym rejestrze w kaŜdej grupie. 

Pierwszy zapis interpretowany jest jako wartość inicjalizacyjna kanału. Kolejne 

zapisy zwiększają resztę tego kanału o róŜnicę wartości poprzedniej i nowej. 

Poprzednia wartość zostaje wtedy zastąpiona nową. Próba zapisu wartości 

większej od zaprogramowanego dla danego kanału maksymalnego przyrostu 

energii zostanie zignorowana i nie zostanie zmieniona wartość Ŝadnego z 

rejestrów. JeŜeli róŜnica jest większa od połowy zaprogramowanej wartości 

maksymalnego przyrostu dla danego kanału, zapis nie zwiększa reszty, ale 

odświeŜa ostatnią wartość. Nie ma funkcji ochrony przed nadmiarem reszty. 

2. Drugi proces realizowany jest w pętli głównej i jego celem jest zmniejszenie 

wartości reszty o zaprogramowaną wartość energii/impulsu. JeŜeli reszta jest 

większa od zaprogramowanej wartości energii/impulsu, zaś wartość impulsów 

oczekujących dla tego kanału nie osiągnęła maksimum, to reszta zostaje 

zmniejszona a wartość impulsów oczekujących przyrasta o dwa, odpowiadając 

dwóm kolejnym przejściom stanu i kolejnemu impulsowi. 
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3. Trzeci proces realizowany jest na podstawie zegara który odlicza szerokość 

impulsu w stosunku do zadanej minimalnej szerokości impulsu. JeŜeli w kanale 

występują impulsy oczekujące i upłynął zadany czas zwłoki, wówczas wartość 

impulsów oczekujących zostaje dla tego kanału zmniejszona i następuje 

przełączenie stanu wyjścia. 

Status pracy kanału (0000H = OK, 1xxxH = Błąd lub zmiana): 

Bit 1: 1 = Awaria EEPROM 

Bit 2: 1 = Błąd sumy kontrolnej ustawień komunikacji 

danych 

Bit 3: 1 = Błąd sumy kontrolnej ustawień 

programowalnych 

Bit 4: 1 = Nieprawidłowa konfiguracja komunikacji 

Bit 5: 1 = Nieprawidłowa konfiguracja kanału 

Bit 6: 1 = Zmiana konfiguracji 

Bit 7: 1 = Wymuszone resetem ustawienie wartości 

domyślnych  

Bit 15: 1 = Wyłączono normalny tryb pracy kanału 
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11.8.9: Moduły wejść analogowych 

Dane techniczne modułu wejść analogowych 

8AI1: 8-kanałowe wejście analogowe 0÷1 mA 

8AI2: 8-kanałowe wejście analogowe 0÷20 mA 

8AI3: 8-kanałowe wejście analogowe 0÷5 VDC 

Numery modeli 

8AI4: 8-kanałowe wejście analogowe 0÷10 VDC 

Dokładność 0,25% pełnej skali 

Skalowanie Programowalne 

RS485, Modbus RTU Komunikacja 

Programowalna prędkość transmisji: 4800, 9600, 

19200, 38400, 57600 bodów 

Zasilanie 15÷20 VDC przy 50÷200 mA 

Temperatura pracy (-20÷+70)°C/(-4÷+158)° F 

Maksymalna rezystancja wyjścia 0÷1 mA: 10 kΩ; 4÷20 mA: 500 Ω 

Adres Modbus: 8AI1: 136; 8AI2: 140; 8AI3: 144; 

8AI4: 148 

Prędkość transmisji: 57600 bodów 

Ustawienia fabryczne 

Zwłoka nadawania: 0 

Adres Modbus: 247 

Prędkość transmisji: 57600 bodów 

Ustawienia domyślne 

(przyciskiem "Reset") 

Zwłoka nadawania: 20 ms 

11.8.9.1: Informacje ogólne 

Moduły wejść analogowych (0÷1 mA, 0÷20 mA, 0÷5 Vdc i 0÷10 Vdc) posiadają 

osiem niezaleŜnych kanałów wyjściowych. Maksymalna ilość rejestrów 

przeznaczona w analizatorze do obsługi wyjść analogowych wynosi 17. 

Wszystkie wyjścia mają jeden punkt wspólny. Jest on odizolowany od uziemienia. 
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11.8.9.2: Normalny tryb pracy 

Działanie modułu wejść w normalnym trybie pracy: 

1. Odczytuje i uśrednia wynik konwersji A/D. 

2. Oblicza procentową wartość według zaprogramowanej skali. 

UWAGA: Wartość procentowa jest zwracana w rejestrach nr 04097÷04104. 

Urządzenie pracuje z następującymi parametrami domyślnymi: 

Adres: 247 (F7H) 

Prędkość transmisji: 57600 bodów 

Zwłoka nadawania:  20 ms 
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11.9: Zestawienie modułów peryferyjnych 

Moduł wyjść analogowych (maksymalnie cztery moduły w układzie) 

1mAON4: 4 bipolarne wyjścia analogowe ±0÷1 mA 

1mAON8: 8 bipolarnych wyjść analogowych ±0÷1 mA 

20mAON4: 4 unipolarne wyjścia analogowe 4÷20 mA 

20mAON8: 8 unipolarnych wyjść analogowych 4÷20 mA 

Moduł wyjść przekaźnikowych (maksymalnie jeden moduł w układzie) 

4RO1: 4 wyjścia przekaźnikowe 10 A, 125 Vac, 30 Vdc, typ C 

Moduł wyjść dwustanowych (maksymalnie cztery moduły w układzie) 

4PO1: 4 wyjścia impulsowe, KYZ typ A 

Moduł wejść analogowych (maksymalnie cztery moduły w układzie) 

• 8AI1: 8 wejść analogowych ±0÷1 mA 

• 8AI2: 8 wejść analogowych 0÷20 mA  

• 8AI3: 8 wejść analogowych 0÷5 VDC  

• 8AI4: 8 wejść analogowych 0÷10 VDC  

Pozostałe akcesoria modułów peryferyjnych 

MBIO: Wspornik do montaŜu modułów peryferyjnych. 

PSIO: Zasilacz zewnętrzny 12 VDC niezbędny przy podłączaniu modułów do 

analizatora. 
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Strona celowo pusta. 
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A: Instalacja wirtualnego portu COM na USB 

A.1: Wprowadzenie 

Jak wspomniano w rozdziale 5, EIG udostępnia sterownik (dla systemów 

operacyjnych wcześniejszych od MS Windows® 7), dzięki któremu moŜna 

skonfigurować port USB analizatora Nexus® 1500 jako wirtualny port szeregowy 

(COM) w komputerze PC. Sterownik jest na płycie CD dołączonej do licznika. Aby 

zainstalować sterownik i wykonać połączenie z analizatorem wykonaj czynności 

opisane w niniejszym rozdziale. 

A.2: Instalacja sterownika portu wirtualnego 

1. WłóŜ płytę CD "Nexus® Meter Series" do napędu w komputerze PC. PoniŜej 

przedstawiono ekran, który otworzy się w przeglądarce internetowej 

komputera. 

 

2. Kliknij przycisk Nexus® Technical Documents (Dokumentacja techniczna 

analizatora Nexus). W przeglądarce internetowej komputera otworzy się 

poniŜszy ekran. 
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3. Kliknij przycisk USB Driver (Sterownik USB). 

4. Program konfiguratora instalacji otworzy okno wiersza poleceń DOS na 

komputerze, patrz poniŜej. Wyświetli się komunikat informujący, Ŝe trwa 

instalacja sterownika. 

 

Po zakończeniu instalacji sterownika w oknie wiersza poleceń DOS wyświetli się 

poniŜszy komunikat. 

 

5. Naciśnij Enter. Okno wiersza poleceń zamknie się. 

6. Podłącz kabel USB do komputera PC, a jego drugi koniec do portu USB w 

analizatorze Nexus® 1500. Pojawi się okno kontekstowe z informacją o 

wykryciu urządzenia sprzętowego, jego zainstalowaniu i gotowości do pracy. 



 A: Instalacja wirtualnego portu COM na USB 
 

 

Nr dok.: E154701  
Wiodący dostawca rozwiązań w zakresie monitorowania mocy 

i inteligentnych systemów elektroenergetycznych 

A.3: Połączenie z portem wirtualnym 

1. Uruchom Communicator EXT. 

2. Kliknij ikonę Connect (Połącz). 

Wyświetli się ekran "Connect" 

przedstawiony po prawej. 

3. Kliknij Serial Port (Port 

szeregowy), a następnie wybierz 

opcję wyświetlania portów 

szeregowych Available Ports 

(Dostępne porty) lub All Ports 

(wszystkie porty), po czym 

wybierz wirtualny port COM. Aby 

określić, który z portów COM jest emulowany jako wirtualny port na USB, 

wykonaj poniŜsze czynności: 

a. Na komputerze wybierz Start > Ustawienia > Panel sterowania. 

b. Dwukrotnie kliknij folder 

"System". 

c. Kliknij zakładkę "Urządzenia". 

Wyświetli się ekran 

przedstawiony po prawej. 

d. Kliknij przycisk MenedŜer 

urządzeń. Wyświetli się lista 

wszystkich urządzeń 

sprzętowych komputera. 

e. Kliknij znak "+" przy "Porty 

(COM i LPT)". Wyświetli się 

lista portów COM. Port 

widoczny jako "USB Serial 

Port" będzie portem 

wirtualnym. Patrz przykładowy ekran na kolejnej stronie. 

 

W tym przykładzie wirtualnym portem jest COM8: i ten port naleŜy wybrać na 

ekranie "Connect". 



 B: Opcje zasilania 
 

 

Nr dok.: E154701  
Wiodący dostawca rozwiązań w zakresie monitorowania mocy 

i inteligentnych systemów elektroenergetycznych 

B: Opcje zasilania 
Analizator  Nexus® 1500 moŜe zasilany napięciem: 

Opcja Opis 

115 AC Napięcie przemienne wg UL (100÷240) VAC 

D2 Napięcie stałe i zmienne wg UL (100÷240) VDC, 

(90÷265) VAC 
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Strona celowo pusta. 
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Glosariusz 

Uśrednianie co 0,2 sekundy 

Okres uśredniania mierzonych i przeliczanych wartości 

skutecznych. Jednocześnie jest to okres odświeŜania 

parametrów wyświetlanych przez analizator 

i odczytywanych zdalnie. 
  

Uśrednianie co 1 sekundę 

Okres uśredniania mierzonych i przeliczanych wartości 

skutecznych. Jednocześnie jest okres odświeŜania 

parametrów wyświetlanych przez analizator 

i odczytywanych zdalnie. 
  

Alarm 
Zdarzenie lub stan analizatora, które inicjuje wyzwolenie 

alarmu lub zdalne powiadomienie. 
  

Wskaźnik wyświetlanej 

wielkości 

Skrótowe oznaczenie identyfikujące wyświetlaną na 

ekranie wielkość, np. "kWh". 

  

Średnia (prąd) 

Średnia wartości prądu (A) jest obliczana w wybranym 

przez uŜytkownika przedziale czasu i symuluje działanie 

amperomierzy bimetalicznych (MAXIGRAF). 
Najczęściej okres uśredniania jest ustawiany na 15 

minut. Średnia cieplna wzrasta do 90% wartości 

rzeczywistej kaŜdego przedziału czasowego. Przykład: 

jeŜeli przyłoŜono obciąŜenie stałe równe 100 A, średnia 

cieplna wyniesie 90 A po jednym przedziale czasowym, 

99 A po drugim przedziale czasowym, 99,9 A po trzecim 

przedziale czasowym, itd. 
  

Średnia (wejścia licznikowe) 
Uśredniona w stałym oknie czasowym wartość wyliczona 

na podstawie sygnałów z urządzeń zewnętrznych 

zliczanych na wejściu licznikowym. 
  

 

Średnia (moc) 

Średnia wartości mocy (czynnej, biernej i pozornej) jest 

obliczana w wybranym przez uŜytkownika przedziale 

czasu i symuluje działanie przetworników bimetalicznych 

(cieplnych). 
Najczęściej okres uśredniania jest ustawiany na 15 

minut. Średnia cieplna wzrasta do 90% wartości 

rzeczywistej kaŜdego przedziału czasowego. Przykład: 

jeŜeli przyłoŜono obciąŜenie stałe równe 100 kW, średnia 

cieplna wyniesie 90 kW po jednym przedziale czasowym, 
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99 kW po drugim przedziale czasowym, 99,9 kW po 

trzecim przedziale czasowym, itd. 

  

Bit 

Jednostka informacji cyfrowej w dwustanowej logice, 

odpowiadająca wyborowi z alternatywny (np. tak/nie, 

włączone/wyłączone, itp.) 
Obrazuje takŜe fizyczną obecność lub nie impulsu 

elektrycznego. 
  

Cyfrowy (binarny, dwójkowy) 
Pojęcie odnoszące się do układu liczb, którego podstawą 

jest 2 (tj. cyfry 0 i 1). 

  

Średnia w oknie stałym (moc) 

Wartość będąca wynikiem uśredniania wielkości w   

wybranym przez uŜytkownika stałym oknie czasowym 

zwykle równym 15 minut. Wykorzystywana jest przez 

większość dostawców energii elektrycznej na potrzeby 

monitorowania zapotrzebowania na moc przez 

uŜytkowników. (Patrz średnia w oknie pływającym). 

 

Bajt 

 

Liczba złoŜona z 8 cyfr dwójkowych przetwarzana jako 

jednostka przez system komputerowy (lub inne 

urządzenie). TakŜe słuŜąca do kodowania znaków 

alfanumerycznych. 
  

Krzywa CBEMA 

Krzywa jakości napięcia określona przez towarzystwo 

Computer Business Equipment Manufacturers 

Association (Stowarzyszenie Producentów Biurowych 

Urządzeń Komputerowych). Krzywa CBEMA określa 

zaburzenia napięcia mogące grozić usterkami lub 

uszkodzeniem urządzeń mikroprocesorowych. Krzywa 

odznacza się wielkością napięcia oraz czasem przebiegu 

napięcia poza zakresem tolerancji. (Patrz krzywa ITIC.) 

  

Kanał 
Wyodrębniony tor pomiaru pojedynczej wielkości 

(sygnału). 

  

Czas zimnego restartu 
Wartość czasu od powrotu zasilania w urządzeniu do 

przywrócenia pełnej funkcjonalności. 
  

Wartość CRC 
CRC to przyjęty w komunikacji MODBUS sposób 

nadmiarowej kontroli (detekcji) błędów transmisji. 
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Polega na obliczeniu sumy kontrolnej i dodanie do 

kaŜdej ramki MODBUS, dzięki któremu urządzenie 

podrzędne (SLAVE), obliczając sumę kontrolną 

otrzymanej ramki, moŜe określić czy podczas przesyłu 

nie nastąpiło przekłamanie. JeŜeli obliczona w odbiorniku 

wartość CRC nie jest równa odebranej otrzymane 

Ŝądanie jest ignorowane i w odpowiedzi (potwierdzeniu) 

wysyłany jest komunikat o błędzie transmisji. 
  

Przekładnia CT 

Stopień transformacji wartości znamionowej prądu 

pierwotnego do zestandaryzowanej wartości prądu 

wtórnego. Wprowadzenie w przyrządach pomiarowych 

wartości przekładni umoŜliwia wyliczenie bezwzględnych 

wartości parametrów elektrycznych w sieci (po stronie 

pierwotnej). 

  

Zapotrzebowanie kumulatywne 

Suma odczytów maksymalnych zapotrzebowania w 

poprzednich okresie rozliczeniowym w chwili zerowania 

okresu rozliczeniowego. Maksymalne zapotrzebowanie 

z najnowszego okresu rozliczeniowego dodaje się do 

poprzednio zakumulowanej sumy wartości 

maksymalnych zapotrzebowania. 

 

Zapotrzebowanie 

 

Średnia wartość mocy lub pokrewnych wielkości 

w określonym czasie. 

  

Przedział zapotrzebowania 
Zdefiniowana (ustawiona przez uŜytkownika) długość 

odcinka czasu, w którym uśrednia się wartość 

zapotrzebowania. 

  

Wyświetlacz 
Konfigurowalny przez uŜytkownika graficzny lub 

alfanumeryczny interfejs wizualizacji danych 

pomiarowych i konfiguracyjnych. 
  

DNP 3.0 

Znormalizowany protokół przemysłowy oparty o 

istniejące otwarte standardy komunikacji. DNP 3.0 

wykorzystywany jest do współpracy między róŜnymi 

urządzeniami, programami i systemami głównie 

w branŜy elektroenergetycznej. 

  

EEPROM 
Kasowalna pamięć nieulotna typu Electrically Erasable 

Programmable Read Only Memory, która zachowuje 
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zapisane w niej dane bez zasilania podtrzymującego. 

Patrz takŜe pamięć Flash analizatora. 

  

Rejestr energii 
Logiczny fragment pamięci, w którym zapisywane są 

(inkrementowane) wartości mierzonej energii. Przykład: 

Wh, VARh, VAh. 

  

Ethernet 

Typ sieci LAN łączącej przynajmniej dwa urządzenia na 

jednym, wspólnym szkielecie komunikacji danych. 

Najpowszechniej spotykaną i uŜywaną wersją Ethernet 

jest 10BaseT i 100BaseT, opisana w normie IEEE 802.3. 

Istnieją takŜe inne wersje sieci Ethernet. 

  

Migotanie 

Migotanie jest optycznym wraŜeniem zmysłowym 

wywoływanym przez okresowe wahania napięcia sieci, 

a doświadczanym przez człowieka, gdy jego organ 

wzroku wystawiony jest na zmiany natęŜenia światła 

emitowanego przez jego źródła. Norma IEC 61000-4-15 

i jej poprzedniczka IEC 868 opisują metody badania tzw. 

współczynników migotania. 

 

Harmoniczne 

 

Wartości skuteczne harmonicznych prądu i napięcia lub 

współczynniki określające stopień zniekształcenia 

przebiegu. 

  

Próg I2T 
Dane nie są akumulowane przez licznik, o ile prąd nie 

osiągnie zaprogramowanej wartości granicznej. 

  

Liczba całkowita 
Dowolna liczba naturalna, liczba naturalna ujemna 

i zero. 
  

Rejestr nieprawidłowy 

W udostępnianej przez analizator mapie rejestrów 

Modbus nie wszystkie adresy zawierają dane. Np. 

następnym obsługiwanym rejestrem po adresie 08320 

jest rejestr o adresie 34817. Nieobsługiwane rejestry nie 

przechowują Ŝadnych danych i nazywa się je "rejestrami 

nieprawidłowymi". 

  

Krzywa ITIC: 
Zaktualizowana wersja krzywej CBEMA, która 

odzwierciedla szczegółowe wyniki najnowszych badań 

nad charakterystyką pracy urządzeń 
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mikroprocesorowych. Krzywa ta składa się z szeregu 

kroków, opisując kombinację wielkości napięcia i czasu 

trwania napięcia nietolerowanego, które grozi usterką 

lub uszkodzeniem urządzenia. 

  

Ke 
Stała impulsowania energii czyli wartość przyrostu 

energii odpowiadającej jednemu impulsowi. 

  

kWh 
Kilowatogodzina, jednostka energii odpowiadająca 

pobieraniu mocy 1 kW przez 1 godzinę. 
  

Wyjście KYZ 
Sygnał wyjściowy, w którym częstość zmian między 

stanem 1 i 0 jest proporcjonalna do odwzorowywanej 

wielkości. 

  

LCD 
Ang. Liquid Crystal Display, tj. wyświetlacz 

ciekłokrystaliczny. 
  

LED Ang. Light Emitting Diode, tj. dioda emitująca światło. 

  

Zapotrzebowanie maksymalne 
NajwyŜsze zapotrzebowanie wyliczone w dowolnym 

z przedziałów w całym okresie rozliczeniowym. 

  

Modbus ASCII 

Alternatywna wersja protokołu Modbus, w której 

przyjęto odmienny niŜ standardowy format transmisji 

danych. Wersja ta nie ma ściśle znormalizowanych 

zaleŜności czasowych, w przeciwieństwie do wersji RTU. 

Jest to najlepszy protokół dla łączy komutowanych 

(wymiany danych za pomocą modemów). 

  

Modbus RTU 

Najczęściej spotykana odmiana protokołu Modbus. 

Modbus RTU jest otwartym protokołem obsługiwanym 

przez większość urządzeń elektroenergetycznych. Sieć 

MODBUS RTU umoŜliwia zaadresowanie do 254 

urządzeń. 
  

Sieć 

Połączenie komunikacyjne między co najmniej dwoma 

urządzeniami, umoŜliwiające im przesyłanie i odbiór 

(wymianę) danych między sobą. W większości aplikacji 

sieć jest typu szeregowego lub LAN. 
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NVRAM 
Ang. Nonvolatile Random Access Memory, nieulotna 

pamięć, która moŜe przechowywać zapisane wartości 

nawet po utracie zasilania. 
  

Port światłowodowy 

Interfejs umoŜliwiający komunikację za pomocą 

światłowodów z wykorzystaniem fal 

elektromagnetycznych o długości rzędu µm. Za pomocą 

głowicy ze sprzęgiem magnetycznym w standardzie 

ANSI C12.13 Type II i kabla RS232 wyprowadzonego ze 

sprzęgacza do komputera PC moŜna zaprogramować 

analizator z uŜyciem oprogramowania Communication 

EXT. 
  

 

Pakiet 

Krótki ciąg danych o stałej długości przekazywanych 

jako jedna jednostka. Przykład: ciąg szeregowy bajtów 

8-bitowych. 
  

Procent (%) THD 
Współczynnik zawartości harmonicznych w przebiegu. 

(Patrz THD.) 

  

Protokół 
Język uŜywany przez dwa lub większą liczbę urządzeń 

pracujących w sieci. 

  

PT Przekładnia napięciowa 

Stopień transformacji wartości znamionowej napięcia 

pierwotnego do zestandaryzowanej wartości napięcia 

wtórnego. Wprowadzenie w przyrządach pomiarowych 

wartości przekładni umoŜliwia wyliczenie bezwzględnych 

wartości parametrów elektrycznych w sieci (po stronie 

pierwotnej). Zwana takŜe przekładnią VT. 

  

Impuls 

Zwarcie i rozwarcie obwodu w układzie impulsowym 

dwuŜyłowym, lub naprzemienne zwieranie i otwieranie 

jednej i drugiej strony układu trójŜyłowego (równe 

dwóm impulsom). 

  

Odczyty Q 

Q jest wielkością uzyskiwaną poprzez odchylenie 

zwłoczne napięcia przyłoŜonego do watomierza o 60 

stopni. Wartości tak uzyskane są wyświetlane na 

ekranach mocy nieskompensowanej i odczytów Q. 
  

Kwadrant 
(Wartości i współczynniki 

Wektorowe zobrazowanie napięć, prądów i mocy 

wykonywane jest w układzie współrzędnych XY. Ćwiartki  
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programowalne licznika 

Nexus®) 
płaszczyzny X-Y nazywa się kwadrantami. Prawa górna 

ćwiartka jest pierwszym kwadrantem, a kolejność  

pozostałych ćwiartek przebiega w kierunku przeciwnym 

do ruchu wskazówek zegara. PołoŜenia kwadrantów: 
Q1: prawy górny; Q2: lewy górny; Q3: lewy dolny; Q4: 

prawy dolny. 
Kierunek wirowania faz jest umowny. Przyjmując 

przeciwny do ruchu wskazówek zegara kierunek znaki 

przepływ mocy jest następujący: 

- przepływ mocy czynnej ma wartość dodatnią   

w kwadrancie 1 i 4 (moc pobierana). 
- przepływ mocy biernej ma wartość dodatnią 

w kwadrancie 1 i 4. 
Najczęstszymi warunkami obciąŜenia są: 
Kwadrant 1: dodatni przepływ mocy czynnej, dodatni 

przepływ mocy biernej, obciąŜenie indukcyjne, dodatni 

współczynnik mocy; 
Kwadrant 2: ujemny przepływ mocy czynnej, ujemny 

przepływ mocy biernej, obciąŜenie indukcyjne, ujemny 

współczynnik mocy; 

  

Rejestr 
Logiczny fragment pamięci, w którym zapisywane są 

homogeniczne dane (np. wartość jakiegoś parametru). 
  

Modulo rejestru 
Wartość, w którym rejestr osiąga wartość maksymalną 

i następnie przyjmuje wartość zero (przepełnienie). 
  

Reset, zerowanie 
Powoduje skasowanie logów lub zapisanie w rejestrach 

lub zegarach nowych (bądź domyślnych) wartości. 

  

Średnia w oknie ruchomym 

(moc) 

Wartość będąca wynikiem uśredniania wielkości 

w wybranym przez uŜytkownika pływającym oknie 

czasowym zwykle równym 15 minut. W przeciwieństwie 

do okna stałego, okno pływające nie ma jednoznacznie 

określonej godziny startu. (Patrz średnia w oknie 

stałym). 

 

RS232 

Typ interfejsu szeregowej łączącego dwa urządzenia 

celem wymiany danych. Połączenie RS232 moŜna 

wykonać tylko między dwoma punktami. Odległość 

między łączonymi urządzeniami jest zwykle stosunkowo 

niewielka (maksymalnie 50 stóp (15 m) wg obecnych 
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norm). 
Prędkość komunikacji danych zawiera się zwykle 

w zakresie od 1200 bps do 57600 bps.  
  

RS485 

Typ interfejsu szeregowego łączącego dwa lub więcej 

urządzeń celem wymiany danych. Połączenie RS485 

umoŜliwia komunikację wielopunktową między jednym 

i wieloma punktami. 
Odległość między łączonymi urządzeniami jest zwykle 

ograniczona do 2000 lub 3000 stóp (600-900 m). 
Prędkość komunikacji danych zawiera się zwykle 

w zakresie od 120 bps do 115 000 bps. 

  

Zapad napięcia 

Zdarzenie, w którym napięcie skuteczne jest niŜsze od 

dolnego dopuszczalnego progu zmienności napięcia 

nominalnego w zdefiniowanym okresie czasu, trwającym 

zwykle od półokresu do 1 minuty. 
  

Wartość strony wtórnej 
Zmierzona wartość bez przeskalowania przekładniami 

napięciową (VT) i prądową (CT). 

  

Port szeregowy 
Rodzaj portu słuŜącego do bezpośredniego łączenia 

z urządzeniami w standardzie RS232. 
  

Przerost napięcia 

Zdarzenie, w którym napięcie skuteczne jest wyŜsze od 

górnego dopuszczalnego progu zmienności napięcia 

nominalnego w zdefiniowanym okresie czasu, trwającym 

zwykle od półokresu do 1 minuty. 
  

TDD 

Ang. Total Demand Distortion. Współczynnik określający 

stosunek wartości średnich cieplnych harmonicznych do 

składowej podstawowej. 
UWAGA: Wartość TDD wyświetlana na ekranie 

harmonicznych jest obliczana w programie 

Communicator EXT na podstawie maksymalnego 

zapotrzebowania średniego. 

 

 
  

THD 
Ang. Total Harmonic Distortion. Współczynnik 

określający stosunek wartości skutecznych 
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harmonicznych do składowej podstawowej. Wartość 

%THD wyświetlana jest obliczana przez analizator 

Nexus®. 
  

Znacznik czasu 

Moment wystąpienia zdarzenia, pomiaru lub zapisu. 

Znacznik czasowy moŜne uwzględniać w swej składni 

rok, miesiąc, dzień, godzinę, minuty, sekundy oraz 

oznaczenie czasu letniego. 
  
TOU Ang. Time of Use, tj. czas zuŜycia. 
  

Moc nieskompensowana 
Funkcja kompensacji strat na transformatorach nie 

koryguje odczytów mocy pozornej, czynnej i biernej. 
  

Próg V2T 
Licznik przestaje akumulować dane, gdy napięcie 

spadnie poniŜej zaprogramowanego poziomu 

określonego tą wartością. 

  

NiezrównowaŜenie napięć 
Ang. Imbalance, stosunek napięcia fazowego do 

średniego napięcia we wszystkich fazach. 
  

Zdarzenie napięciowe 

wpływające na jakość 

Wystąpienie nieprawidłowego napięcia w fazie. 

Zdarzenia śledzone przez analizator to: przerosty, 

zapady i zaniki napięcia oraz niezrównowaŜenie napięć. 

  

Przekładnia VT 

Stopień transformacji wartości znamionowej napięcia 

pierwotnego do zestandaryzowanej wartości napięcia 

wtórnego. Wprowadzenie w przyrządach pomiarowych 

wartości przekładni umoŜliwia wyliczenie bezwzględnych 

wartości parametrów elektrycznych w sieci (po stronie 

pierwotnej). Zwana takŜe przekładnią PT. 

  

Napięcie, Vab 
Vab, Vbc, Vca to wartości napięć międzyfazowych. 

Napięcia te mierzone są między wejściami napięciowymi 

analizatora. 
  

Napięcie, Van 

Van, Vbn, Vcn to napięcia fazowe. Napięcia te mierzone 

są między wejściami napięciowymi a wejściem Vn 

analizatora. Podłączenie przewodu neutralnego nie jest 

warunkiem koniecznym pomiaru napięć fazowych – 

potencjał punktu neutralnego wyznaczany jest wtedy 
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jako suma wektorowa napięć międzyfazowych. 
  

Napięcie, Vaux 

Dodatkowe pomiarowe wejście napięciowe. Napięcie 

doprowadzone do tego wejścia powinno mieć wielkość 

taką samą, jak napięcia doprowadzone do zacisków Va, 

Vb i Vc. 
 


