
• 96 x 96 x 100 mm pano kapak montajına uygun
• Elektriksel büyüklüklerin ölçümü ve dalga flekli kayıtları (gerilim, akım, aktif ve reaktif güç, güç faktörü, faz açısı, 

frekans, harmonikler...)
• Ölçüm ekranlarını seçme imkanı
• 2 adet dijital ç›k›fl
• IP40 ön panel koruması
• Kesinti durumunda 2 ay dayanabilen dahili pil
• 400/690V'a kadar üç fazlı endüstriyel flebekelere do¤rudan ba¤lanabilme (CATIII)
• Gerilim  trafosu ile ölçüme uygun ayarlanabilir trafo çevrim oranı

x/1A ve x/5A akım trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oranı ve akım yönü
• Ölçüm hassasiyeti akım / gerilim / güç / enerji : 0.2% / 0.2 % / 0.5% / 0.5%
• IEC 62053-22 standartında 0,2S sınıfında güç ölçümü
• 40. harmoni¤e kadar ölçüm
• Programlanabilir izleme ve sınır de¤erlerin kontrolu
• Entegre ethernet arabirimi: MODBUS TCP haberleflmeli
• Entegre web sunucusu
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PAC5200 Panoya montajl›

• EN 50160 Class S standartında ayarlanabilir periyotlu güç kalitesi kay›d› ve raporlamas›
• IEC61000-4-30, IEC61000-4-15 ve IEC61000-4-7  standartlarında ölçüm
• 96 x 96 mm pano kapak montajına uygun
• Elektriksel büyüklüklerin ölçümü ve dalga flekli kayıtları (gerilim, akım, kırpıflma, aktif ve reaktif güç, güç faktörü,

faz açısı, frekans, harmonikler...)
• Ölçüm ekranlarını seçme imkanı
• 2 adet dijital ç›k›fl
• IP40 ön panel koruması
• 2 GB dahili programlanabilir bellek
• Kesinti durumunda 2 ay dayanabilen dahili pil
• 400/690V'a kadar üç fazlı endüstriyel flebekelere do¤rudan ba¤lanabilme (CATIII)
• Gerilim trafosu ile ölçüme uygun ayarlanabilir trafo çevrim oranı x/1A ve x/5A akım trafosu için ayarlanabilir trafo

çevrim oranı ve akım yönü
• Ölçüm hassasiyeti akım / gerilim / güç / enerji :0.2% / 0.2 % / 0.5% / 0.5%
• IEC 62053-22 standartında 0,2S sınıfında güç ölçümü
• 40. harmoni¤e kadar ölçüm
• Programlanabilir izleme ve sınır de¤erlerin kontrolu
• Entegre ethernet arabirimi: MODBUS TCP haberleflmeli
• Entegre web sunucusu

SENTRON PAC5200  Enerji Analizörü ve Enerji Kalite Kaydedici

PAC5200 Raya montajl› (Ekrans›z)

PAC5100 Pano montajl›

SENTRON PAC5100 Enerji Analizörü

PAC5100 Raya montajl› (Ekrans›z)

Birim
Fiyat›

TL
Siparifl

No.Malzeme Cinsi Vc
Min.

Siparifl
Adedi

5.300,00

4.900,00

7KM5212-6BA00-1EA2

7KM5212-6CA00-1EA8

1

1

110-230 V AC  ± %20

110-230 V AC  ± %20

9.852,00

8.487,00

7KM5412-6BA00-1EA2

7KM5412-6CA00-1EA8

1

1

110-230 V AC  ± %20

110-230 V AC  ± %20

SENTRON PAC 5100

SENTRON PAC 5200
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