Meazon DinRail GPRS

Περιγραφή
Η συσκευηή Meazon DinRail GPRS ειέναι εένας υπομετρητηές που χρησιμοποιειέται

για τη διαχειάριση και τη μεάτρηση της καταναάλωσης ηλεκτρικηάς ενεάργειας της

γραμμηάς τροφοδοσιάας συνολικαά. Η συσκευηά Meazon DinRail Basic εγκαθιίσταται
απευθειήας στον ηλεκτρολογικοή πιήνακα της κατοικιήας ηή της επιχειήρησηή ς σας, και
μπορειά να διαχειριστειά και να μετρηάσει την καταναάλωση ηλεκτρικηάς ενεάργειας

και την καταναάλωση ισχυάος, τοάσο σε μονοφασικεάς -1ph- (μπορειή να μετρηή σει

εέως και τρεις μονοφασικεές γραμμεές) οέσο και σε τριφασικεές -3ph-

εγκατασταάσεις.. Η συσκευηέ φεέρει τρεις (3) μετασχηματιστεές εέντασης οι οποιέοι
μπορουά ν να μετρηάσουν εάως 60 Α αναά φαάση/γραμμηά. Υπαάρχει η δυνατοάτητα
συάνδεσης

διαφορετικουά τυάπου μετασχηματιστωάν εάντασης αναάλογα με τις

αναάγκες του τελικουά χρηάστη, μεταά αποά απαιάτηση αυτουά. Αν συνδεθειί με οό ργανα
μεέτρησης ενδεχομεένως δεν θα υπαάρχει περιορισμοός τη μεέτρηση υψηλωέν

φορτιίων. Έχει ενσωματωμεένο τριφασικοό data logger με συχνοό τητα μεέτρησης
εέ ως και 1 sec και ασυύρματη συύνδεση ZigBee για την αποστοληή των δεδομεένων
(αποστεέλ λονται καάθε 5 λεπταά συνηή θως) στο Cloud μεέσω GPRS. Το Meazon

DinRail GPRS μπορειί να οδηγηή σει μιή α ψυχρηή επαφηή στην οποιήα μπορειή να
τοποθετηθειί εέ να ρελεέ το οποιίο θα ελεέγχει (ενεργοποιειί/απενεργοποιειί) την

τροφοδοσιήα προς το φορτιήο (ηλεκτρικηή συσκευηή , λαμπτηή ρας κλπ). Ο λογικοό ς
εέλεγχος μπορειέ να οδηγειάται αποά εσωτερικουάς ηά εξωτερικουάς παραάγοντες.

Ολοό κληρη η διαδικασιία του λογικουύ εέλεγχου ανηή κει στην εφαρμογηή Meazon

Cloud. Τεέλος, εκτοές αποέ τη μεέτρηση της καταναλισκοέμενης ενεέργειας ειίναι

δυνατηέ και η μεέ τρηση της παραγωγηέ αυτηέ ς.

Το Meazon DINrail GPRS ειέναι ιδανικοέ για απομακρυσμεένες περιοχεές οό που δεν
υπαάρχει διαθεάσιμο Ethernet:

1. Σε ηλιακαά ηά αιολικαά παάρκα, οάπου η καταναάλωση ηλεκτρικηάς ενεάργειας, αλλαά
και η παραγωγηή θα μπορουή σε να μετρηθειή σε σχεδοή ν πραγματικοή χροή νο.

2. Βιομηχανικεές εφαρμογεές και εφαρμογεές σε συγκροτηή ματα μεγαάλων κτιριίων
για τη μεέτρηση και τη διαχειίριση φορτιίων οό πως: ηλεκτροκινητηή ρες, αντλιίες

νερουύ, συστηή ματα αάρδευσης και μεταξυά αάλλων καταστηάματα σε εμπορικαά
κεέντρα. Η διαχειίριση γιίνεται σχεδοό ν σε πραγματικοό χροό νο μεέσω της
εφαρμογηή ς Meazon Cloud οό που ο χρηή στης μπορειί να λαμβαάνει ειδοποιηή σεις

και πληροφοριίες σχετικεέ ς με την καταναάλωση ενεέργειας. Οι πληροφοριίες

αυτεέ ς ειίναι χρηή σιμες για την αναά πτυξη τακτικωών διαχειίρισης ενεέργειας,

πραάγμα που συνεπαάγεται σημαντικαά ποσαά εξοικονοέμησης ενεέργειας και
χρημαά των.

3. Γεωγραφικαά ανεξαάρτητες επαγγελματικεές εφαρμογεές γραφειέου για τη
μεέτρηση και τη διαχειίριση φορτιίων οό πως: κλιματισμουύ, θερμαντικωών

συσκευωών, φωτισμουύ δαπεέδου και θεέ ρμανσης νερουύ. Η διαχειίριση γιίνεται

σχεδοέν σε πραγματικοέ χροένο μεέσω της εφαρμογηές Meazon Cloud οόπου ο

χρηάστης μπορειά να λαμβαάνει ειδοποιηάσεις και πληροφοριάες σχετικεάς με την
καταναάλωση ενεάργειας. Οι πληροφοριάες αυτεάς ειάναι χρηάσιμες για την

αναάπτυξη τακτικωάν διαχειάρισης ενεάργειας, πραάγμα που συνεπαάγεται
σημαντικαά ποσαά εξοικονοάμησης ενεάργειας και χρημαάτων.

4. Για οποιαδηή ποτε αάλλη γεωγραφικαά ανεξαάρτητη επαγγελματικηή ηή οικιακηή

εφαρμογηή

που

απαιτειί

διαχειίριση

και

μεέτρηση

της

ενεργειακηή ς

καταναάλωσης σε πραγματικοό χροό νο, καθωώς και παρουσιίαση των

πληροφοριωών που συλλεέγονται στην εφαρμογηέ Cloud, διίνοντας τη
δυνατοή τητα στον τελικοή χρηή στη να λαμβαάνει τεκμηριωμεάνες αποφαάσεις.

5. Καθετοποιίηση σε εφαρμογεές φωτισμουύ οό πως ο φωτισμοός δροό μου,
μετρωώντας και ελεέγχοντας καάθε λαάμπα ξεχωρισταά. Τα δεδομεένα που

συλλεέγονται αποστεέλ λονται πιέσω στη συσκευηέ Meazon Gateway, μεέσω του

ασυύρματου δικτυύου ZigBee, και αποή εκειή στην εφαρμογηή Meazon Cloud. Με
αυτοή τον τροή πο οι λαμπτηή ρες μπορουή ν να παρακολουθουή νται και να

ελεέγχονται αποέ αποέσταση και ασυέρματα, εξοικονομωέντας ενεέργεια, καθωώς
και να τιίθενται εκτοίς λειτουργιίας αποί το διίκτυο φωτισμουί.

Χαρακτηριστικά
Ηλεκτρολογικά

Τάση τροφοδοσίας για τις μετρητικές 85 - 265 VAC 45-65 Hz
συσκευές.
Απόκριση σε περίπτωση απώλειας τάσης

Αυτοάματη επαναάληψη της λειτουργιάας μεταά
την απωάλεια ταάσης

Ηλεκτρολογικές Μετρήσεις
Μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας
Παράμετροι Μέτρησης

Εύρη μετρούμενων παραμέτρων

Ακρίβεια των μετρήσεων

Καταγραφή δεδομένων

Watt-hour καταναάλωση ενεάργειας

Watt-hour πραγματικηή RMS ενεέργεια για
τριφασικοό κυύκλωμα

Ταάση: 0 εέως 240 volts AC φαάσης-ουδεέ τερου,
45 εέως 65 Hz
80% εέως 120% της κανονικηά ς ταά σης
γραμμηή ς
Ρευύμα: 5 εέως 2400 Α

• <1% της ακριάβειας αναάγνωσης της
μεέτρησης (μετρητικηή συσκευηή )
• 0.1% της ακριάβειας αναάγνωσης της
μεέτρησης (αισθητηή ρες εέντασης)
21 μεέρες

Μηχανικά & Περιβαλλοντικά

Περιβάλλον λειτουργίας

• Θερμοκρασιία: -20°C εέως 50°C
• Υγρασιία: 10% εέως 90% σχετικηή υγρασιήα
(RH), χωριίς συμπυίκνωση

Πρωτόκολλα επικοινωνίας

Αρχιτεκτονική

ZigBee Mesh Network

Ζώνη συχνοτήτων
Ταυτόχρονη
λειτουργία
συσκευών μέτρησης

2.4 GHz

πολλαπλών Ναι

Συχνότητα μετάδοσης δεδομένων

1 δευτεροόλεπτο εέως 2 λεπταά

Αποθήκευση δεδομένων των μετρητικών Ναι
συσκευών
Απόκριση σε
επικοινωνίας

Κρυπτογράφηση

περίπτωση

απώλειας Ναι. (αναάκτηση διευάθυνσης μεάσω του Zigbee)
Ναι. AES κρυπτογραάφηση 128 bits.

Business partner

Η NanoDomi συγκροτήθηκε το 2008 από μια ομάδα νέων επιστημόνων με σκοπό να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ακαδημαϊκής έρευνας και της
βιομηχανίας. Έχοντας ασχοληθεί χρόνια με την έρευνα και τον τομέα της Νανοτεχνολογίας, προσφέρουμε υψηλού επιπέδου "turn key" υπηρεσίες,
εστιάζοντας στις εξατομικευμένες απαιτήσεις των πελατών μας κι εξασφαλίζοντας την βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητας με γνώμονα την
καινοτομία και την αξιοπιστία.
Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η NanoDomi δραστηριοποιείται στην προμήθεια, σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση Φ/Β
συστημάτων, λοιπών συστημάτων Α.Π.Ε. (μικρές ανεμογεννήτριες, εγκαταστάσεις σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας, βιοαερίου ή
βιοκαυσίμων), αυτόνομου φωτισμού εξωτερικών χώρων καθώς και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας όπως αντλιών θερμότητας,
θερμοδυναμικών συστημάτων, έξυπνων μετρητών για την διαχείριση ενέργειας κα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103629581 ή στο sales@nanodomi.com

Εγκατάσταση & Σύνδεση
Διαδικασία μηχανικής εγκατάστασης
•
•

•
•

•

•

Εντοπιάστε τον κεντρικοά πιάνακα ασφαλειωάν της εγκαταάστασης.

Εντοπιάστε μια καταάλληλη θεάση για την εγκαταάσταση του υλικουά σε ραάγα
DIN.

Αφαιρεέστε το πορταάκι και το αάνω καπαάκι του πιάνακα.

Εντοπίστε το κλιπ ασφάλισης - απασφάλισης στο πίσω και κάτω μέρος του

Meazon DinRail GPRS.

Αγκιστρωάστε τη συσκευηά στο επαάνω μεάρος της ραάγας DIN. (Το καάτω μεάρος
θα προεξεέχει με κλιέση 30°)

Από την μπροστινή πλευρά, εισαγάγετε ένα κατσαβίδι στη σχισμή του κλιπ

απασφάλισης, σπρώξτε με μια μαλακή κίνηση μοχλού προς τα κάτω το κλιπ

•

•

με το κατσαβίδι και κρατήστε το εκεί.

Πιέστε το Meazon DinRail GPRS προς τα κάτω για να μείνει στην σωστά
αγκιστρωμένο το πάνω μέρος.

Πιεάστε προς τα μεάσα το καάτω μεάρος της συσκευηάς, σπρωάξτε προς τα επαάνω

το κλιπ ασφαάλισης και βεβαιωθειάτε οάτι ασφαάλισε παάνω στην ραάγα. Για
μετακιίνηση του Meazon DinRail GPRS σε αά λλη θεά ση ακολουθηά στε την ιάδια
διαδικασιία.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Αποσυνδεέστε την ηλεκτρικηέ παροχηέ αποέ το γενικοέ διακοέπτη ηέ τη γενικηέ
ασφαάλεια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: εαάν χρησιμοποιειίτε μεταγωγικοό διακοόπτη ηή αν δεν υπαάρχει
ασφαλειοδιακοόπτης που να αποκοάπτει τη συγκεκριμεάνη παροχηά, κατεβαάστε
τον ασφαλειοδιακοέπτη που σας ενδιαφεέρει.

•

ΠΡΟΣΟΧΗ! εαάν χρησιμοποιειάτε μεταγωγικοά διακοάπτη ηά αν δεν υπαάρχει
ασφαλειοδιακοέπτης που να αποκοέπτει τη συγκεκριμεένη παροχηέ, οι αγωγοιέ
θα βριάσκονται υποά ταάση και υπαάρχει κιάνδυνος ηλεκτροπληξιάας. Προχωρηάστε
με μεγαάλη προσοχηά.
Συνδεέστε τριία (3) καλωώδια διατομηή ς 1.5mm2 αποό το γενικοό διακοόπτη στο
Meazon DinRail Basic.

•

Αναγνωριίστε την ακολουθιία των φαάσεων. Σε αυτεές τις οδηγιίες θα τις
αναφεέρονται ως Phase 1 (or “P1” or “L1”), Phase 2 (or “P2” or “L2”) και
Phase 3 (or “P3” or “L3”).

•

Τα περισσοότερα καπαάκια πιναάκων φεέρουν παάνω τους το ηλεκτρολογικοά
σχεάδιο του πιάνακα. Τυπικαά, οι ασφαλειοδιακοόπτες τοποθετουάνται καταά
σειρεάς οι οποιάες εναλλαάσσονται αποά το παάνω μεάρος του πιάνακα προς τα
καά τω. Οι φαάσεις πιθανοάν να συμβολιάζονται με “A”, “B” και “C” ηή “1”, “2” και
“3”.

•

Συνδεέστε το Meazon DinRail GPRS συύμφωνα με τις αντιστοιχιίες που θα
βρειίτε στον παρακαάτω πιίνακα.

•

Σημείωση
•

Η επαφή του ουδετέρου του Meazon DinRail GPRS (pin#4) πρέπει
πάντα να συνδέεται.
Για να εξασφαλιστειή η συνεχηή ς παροχηή με ηλεκτρισμοή .

Για την ασφαλεάστερη εγκαταάσταση της συσκευηάς Meazon DinRail Basic ηή
την απεγκαταάσταση αυτηάς, σας προτειάνουμε να εγκατασταθουάν
ασφαάλειες των 2 Αμπεάρ (2Amp) στα καλωήδια παροχηή ς του Meazon
DinRail GPRS, οάπως φαιάνεται στα παρακαάτω διαγραάμματα.

• Συνδεέστε τους μετασχηματιστεές εέντασης (CTs) :

1. Χρησιμοποιηή στε μοή νο το μετασχηματιστηέ εέντασης (CTs)
παρεέχεται, για να εέχετε υψηληή ακριήβεια μετρηή σεων.

που

2. Για να ελαχιστοποιηάσετε το σφαάλμα μεάτρησης, αποφυάγετε να αυξηάσετε

το μηή κος των καλωδιήων του μετασχηματιστηή εέντασης. Εαάν ειάναι
απαραιήτητο να επεκτειήνετε τα καλωήδια του μετασχηματιστηή εέντασης,
χρησιμοποιηέστε καλωέδια συστρεμμεένου ζευέγους.

3. Εντοπιάστε το βεά λος επαά νω στο μετασχηματιστηά εέντασης που δειίχνει την
κατευίθυνση του ρευίματος προς το φορτιίο.

Διάγραμμα ηλεκτρικής εγκατάστασης
Pin

ID

Περιγραφή

1

NC

Δεν χρησιμοποιείται

3

NC

Δεν χρησιμοποιείται

2

NC

4

L1

6

L3

5
7
8
9

L2
NC
NC
NC

10

N

12

CTB

11
13
14
15

NT

NC
NC
NC

16

RN

18

RL-

17
19
20
21

RL+
NC
NC
NC

22

CTR1

24

CTR3

23

CTR2

Δεν χρησιμοποιείται
Φάση L1
Φάση L2
Φάση L3

Δεν χρησιμοποιείται
Δεν χρησιμοποιείται
Δεν χρησιμοποιείται
Ουδέτερος

Νυχτερινό Τιμολόγιο

Μαύρα καλώδια από μετασχηματιστές έντασης
Δεν χρησιμοποιείται
Δεν χρησιμοποιείται
Δεν χρησιμοποιείται

Ρελε 230V Ουδέτερος
Μανδάλωση ρελε +
Μανδάλωση ρελε -

Δεν χρησιμοποιείται
Δεν χρησιμοποιείται
Δεν χρησιμοποιείται

1η φάση του μετασχηματιστή έντασης Κόκκινο καλώδιο
2η φάση του μετασχηματιστή έντασης Κόκκινο καλώδιο

3η φάση του μετασχηματιστή έντασης Κόκκινο καλώδιο

Περιγραφηή ακροδεκτωών του Meazon DinRail GPRS

Σκαριίφημα για συστηάματα παροχηάς ισχυάος τριωάν φαάσεων

Διαά γραμμα καλωδιίωσης και διασταάσεις του μετασχηματιστηά εάντασης

Διαά γραμμα συύνδεσης εξωτερικουέ ρελεέ 230V.

Λειτουργίες– ενδείξεις κατάστασης λυχνίας LED
Το LED καταάστασης 1 δειάχνει την καταάσταση του Meazon DinRail GPRS. Στο
παρακαάτω διαάγραμμα αντιστοιχηή στε την καταάσταση του Meazon DinRail GPRS
με την εέ νδειξη της λυχνιίας LED.
Ένδειξη λυχνίας
Αναβοσβηή νει
δυή ο
δευτεροόλεπτο
Αναβοσβηάνει
μιάα
δευτεροόλεπτα
Δεν αναβοσβηή νει

Κατάσταση Meazon DinRail GPRS
φορεάς
καάθε Ενεργοποιημεένο, δεν υπαάρχει συάνδεση με
διίκτυο GPRS ηή εέχει χαθειέ η συύνδεση
δικτυύου
φοραά
αναά
3 Ενεργοποιημεένο, συνδεδεμεένο σε διέκτυο

Απενεργοποιημεένο,
Ελεέ γξτε
τον
ακροδεέκτη συένδεσης και το καλωώδιο
τροφοδοσιήας της συσκευηή ς

