
Adet
/

Kutu

Siparifl
No

Birim
Fiyat›

TL  / Adet

Güç flalteri tipi /
Nominal akımVersiyon
3VA2
100A
160A
250A

3VA2
400A
630A

Standart Ürünler
12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi
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3VA KOMPAKT fiALTER HABERLEfiME AKSESUARLARI 3  ve 4 kutuplu

Yeni

3VA9987-0TA10 11.444,00Ethernet 10/100 Mbit/s arayüz. Ek
haberleflme modülleri için slot

COM800 - Haberleflme Veri Toplayıcısı (8 adet 3VA2 flaltere kadar ba¤lanabilir)

3VA9187-0TB10
3VA9387-0TB10

1
1

442,00
430,00

fialterin iç modül yerleflkesinde sa¤a
monte edilir. T-Connector dahildir.

--
COM060 - Haberleflme Modülü (LCD ekrana enerji sa¤lar. COM800 ile haberleflir.)

--

Haberleflme Kablosu (COM060'lar arası ve COM060 ile COM800 arası)

0,4 m uzunlukta
1 m uzunlukta
2 m uzunlukta
4 m uzunlukta

3VA9987-0TC10
3VA9987-0TC20
3VA9987-0TC30
3VA9987-0TC40

1
1
1
1

31,00
36,00
46,00
69,00

Haberleflme geniflleme modülleri (Detaylar için sf.120'e bakabilirsiniz.)

7KM PAC PROFIBUS DP modülü
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET modülü
7KM PAC RS485 Modbus RTU modülü

7KM9300-0AB01-0AA0
7KM9300-0AE01-0AA0
7KM9300-0AM00-0AA0

1
1
1

591,00
1.569,00

444,00

3VA9987-0TD10 1956,00COM800 cihazından Ethernet
üzerinden bilgileri alır .

DSP800 - Ekran (8 adet 3VA2 flalterin bilgileri tek ekran üzerinden izlenebilir)

3VA9987-0UA10 1551,00• 4 dijital çıkıfl , 1 dijital girifl
• ZSI fonksiyonu
• S0 arayüzü
• 1.5 m ba¤lantı kablosu dahil

EFB300 - Harici dijital haberleflme cihazı

3VA9987-0MA10 1422,00• LED Ekranı enerjilendirir ve flalterin
trip ünitesini test eder.

TD300 Test Cihazı (ETU önyüzü ba¤lantılı)

3VA9987-0MB10 13.696,00• Farklı fonksiyonların trip testi (LSING)
• PC üzerinden powerconfig ile

parametrelendirme
• Harici enerji ile TD500 üzerinden ETU

ekranı enerjilendirilir

TD500 Test Cihazı (ETU önyüzü ve USB üzerinden PC ba¤lantılı)

• 3VA2 flalterlerini parametrelendirmek ve konfigürasyonu için yazılım. Windows XP, Windows 7 ile uyumlu
• TD500 veya COM800 üzerinden haberleflebilir
• powerconfig yazılımı, Siemens Industry Online Support üzerinden indirilebilir.

        http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/63452759

powerconfig® (Siemens fialt ürünleri için yazılım)

3VA9187-0TB10

3VA9987-0TA10

3VA9987-0TC10

7KM9300-0AE01-0AA0

7KM9300-0AM00-0AA0

7KM9300-0AB01-0AA0

3VA9987-0TD10

3VA9987-0UA10

3VA9987-0MA10

3VA9987-0MB10
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Birim
Fiyat›

TL / Adet
Siparifl

No.Malzeme Cinsi

SENTRON PAC3100

SENTRON PAC3100 Ölçü aleti

• Kompakt pano tipi 96*96*56mm (Haberleflme modülü ile birlikte 51mm)
• 50'nin üzerinde büyüklü¤ün  ölçümü.(gerilim, ak›m,aktif-reaktif güç,güç faktörü, frekans,...)
• 400/480V'a kadar üç fazl› endüstriyel flebekelere do¤rudan ba¤lanabilir (CATIII). Daha büyük gerilimlerin gerilim 

trafosu ile ölçümü, ayarlanabilir trafo çevrim oran›.
• x/5A ak›m trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oran› ve ak›m yönü
• 2 adet dijital girifl, 2 adet dijital ç›k›fl
• Ön yüzde IP65 , arka yüzde IP20 koruma s›n›f›
• Ölçüm hassasiyeti ak›m / gerilim / güç : 1% / 1 % / 3%
• Entegre Modbus RTU haberleflme birimi
• Türkçe dahil 9  menü dili seçene¤i, 4 adet fonksiyon tuflu ile kolay kullan›m
• Ayd›nlatmal› grafik LCD ekran,flifre korumas›

1.374,007KM3133-0BA00-3AA0SENTRON PAC3100 çok ifllevli ölçüm cihaz› 100-240 V AC  ± %20

Uc

SENTRON PAC4200

SENTRON PAC4200 çok ifllevli ölçüm cihaz›

• Kompakt pano tipi 96*96*82mm (Haberleflme modülü ile birlikte 99mm)
• 200 adet elektriksel büyüklü¤ün  ölçümü.(gerilim, ak›m,aktif-reaktif güç,güç faktörü, frekans,THD ...)
• 400/690V'a kadar üç fazl› endüstriyel flebekelere do¤rudan ba¤lanabilir (CATIII). Daha büyük  gerilimlerin gerilim

trafosu ile ölçümü, ayarlanabilir trafo çevrim oran›.
• x/1A ve x/5A ak›m trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oran› ve ak›m yönü
• 2 adet dijital girifl, 2 adet dijital ç›k›fl
• Ölçüm hassasiyeti ak›m / gerilim / güç :0.2% / 0.2 % / 0.5%
• 3.. 31 aras› ak›m / gerilim  harmoniklerin faz bafl›na ölçümü
• Entegre Ethernet arabirimi (10/100 Mbit/s)
• Opsiyonel haberleflme modülü ile Profibus DP ve ya Modbus haberleflmesi
• 12 s›n›r de¤ere kadar izleme ve s›n›r de¤erlerin lojik komutlarla (AND/OR/NAND,NOR,XOR,XNOR) kontrol imkan›
• Entegre gerçek zaman saati arac›l›¤›yla Min Max de¤erlerin tarih ve saat ile kay›t alt›na al›nmas›
• Entegre bellek ile görünür, aktif ve reaktif güçlerin 15 dakikal›k bir ölçüm periyodunda 40 gün kayd›
• 4000'den fazla iflletim ve sistem olay›n›n kayd›
• Ölçüm de¤erlerinin bar grafik olarak gösterilebilme imkan›
• Powerconfig yaz›l›m› ile konfigüre edilebilir

4.062,007KM4212-0BA00-3AA0SENTRON PAC4200 95-240 V AC  ± %10

110-340 V DC ± %10

SENTRON PAC3200

SENTRON PAC3200 Ölçü aleti

• Kompakt pano tipi 96*96*56mm (Haberleflme modülü ile birlikte 73mm)
• 50'nin üzerinde büyüklü¤ün  ölçümü.(gerilim, ak›m,aktif-reaktif güç,güç faktörü, frekans,17. harmoni¤e kadar THD ...)
• 400/690V'a kadar (DC tip için 289/500 V) üç fazl› endüstriyel flebekelere do¤rudan ba¤lanabilir (CATIII). Daha büyük

gerilimlerin gerilim trafosu ile ölçümü, ayarlanabilir trafo çevrim oran›.
• x/1A ve x/5A ak›m trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oran› ve ak›m yönü
• 1 adet dijital girifl, 1 adet dijital ç›k›fl
• Ön yüzde IP65 , arka yüzde IP20 koruma s›n›f›
• Ölçüm hassasiyeti ak›m / gerilim / güç :0.2% / 0.3 % / 0.5%
• Entegre Ethernet arabirimi (10 Mbit/s)
• Opsiyonel haberleflme modülü ile Profibus DP ve ya Modbus haberleflmesi
• Türkçe dahil 9  menü dili seçene¤i, 4 adet fonksiyon tuflu ile kolay kullan›m
• ‹flletme saati fonksiyonu, ayd›nlatmal› grafik LCD ekran,flifre korumas›
• 6 s›n›r de¤ere kadar izleme ve s›n›r de¤erlerin lojik komutlarla (AND / OR) kontrol imkan›

1.848,00

1.848,00

7KM2112-0BA00-3AA0

7KM2111-1BA00-3AA0

SENTRON PAC3200 çok ifllevli ölçüm cihaz›

SENTRON PAC3200 çok ifllevli ölçüm cihaz›

95-240 V AC  ± %10

110-340 V DC ± %10

22-65 V DC ± %10

Standart Ürünler
12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi



Yeni

4.989,007KM5212-6BA00-1EA2MODBUS TCP Ethernet haberleflmeli 1

96 x 96 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
Standart olarak 2 çıkıfl konta¤ı
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
24-250 VDC veya 110-230 VAC besleme gerilimi
Programlanabilir izleme ve sınır de¤erlerin kontrolu

SENTRON PAC5100 ENERJ‹ ANAL‹ZÖRÜ

119

Birim
Fiyat›

TL / Adet
Siparifl

No.Malzeme Cinsi

Standart Ürünler
12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi

ENERJ‹ ANAL‹ZÖRÜ VE KAL‹TE KAYDED‹C‹

9.852,007KM5412-6BA00-1EA2MODBUS TCP Ethernet haberleflmeli 1

EN 50160 Class S standartında ayarlanabilir periyotlu olay rapor kaydı
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
Standart olarak 2 çıkıfl konta¤ı
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
24-250 VDC veya 110-230 VAC besleme gerilimi
Programlanabilir izleme ve sınır de¤erlerin kontrolu

SENTRON PAC5200 ENERJ‹ ANAL‹ZÖRÜ

4.662,00

8.487,00

7KM5212-6CA00-1EA8
7KM5412-6CA00-1EA8

PAC5100 Raya montajl›
PAC5200 Raya montajl›

1

1

Yeni

96

96

12,6 98,9

88,1

90
,7

89
,7

Yeni



Raya Montaj Plakas›
90,007KM9900-0YA00-0AA0PAC 3100, 3200 ve 4200 için raya montaj aparat›

Raya Montaj Plakas›

PAC PROFINET

SENTRON PAC PROFINET Haberleflme  Modülü

• SENTRON PAC3200 ve PAC4200 için Profinet haberleflme modülü
• Switch ethernet profinet modülü 2xRJ45 socket
• Maksimum transfer h›z› 100.000 kbit/s

1.569,007KM9300-0AE01-0AA0PAC PROFINET

ENERJ‹ ANAL‹ZÖRÜ VE KAL‹TE KAYDED‹C‹
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 (*) Her proje için bafllangıç paketi alınması gerekmektedir.

Sentron Power Manager lisanslama ve projelendirme fiyatları için lütfen satıfl birimimizle irtibata geçiniz.

Birim
Fiyat›

TL / Adet
Siparifl

No.Malzeme Cinsi

Standart Ürünler
12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi

PAC RS485

PAC PROFIBUS DP

SENTRON PAC PROFIBUS DP Haberleflme  Modülü

• SENTRON PAC3200 ve PAC4200 için Profibus DP haberleflme modülü
• Profibus DPV1 üzerinden cyclic ve acyclic data transferi
• 9 kutuplu SUB-D soket
• 9.6 Kbit/s -12 Mbit/s aras›ndaki tüm h›zlar› destekler

591.007KM9300-0AB00-0AA0PAC PROFIBUS DP

SENTRON PAC RS485  Haberleflme  Modülü

• SENTRON PAC3200 ve PAC4200 için RS485 haberleflme modülü
• Modbus RTU ve ya SEAbus protokollerini destekler
• 4.8/ 9.6 / 19.2 ve 38.4 kBd haberleflme h›zlar›n› destekler

444.007KM9300-0AM00-0AA0PAC RS485

SENTRON POWER MANAGER

SENTRON POWER MANAGER
Veri alma, kontrol etme, de¤erlendirme, görsellefltirme ve arflivleme için kullan›l›r.
Sentron PAC 4200 - PAC 3200 - PAC 3100 güç flalterleri Sentron 3WL/VL ve di¤er modbus üzerinden haberleflebilen
cihazlar ile haberleflir

3ZS2711-0CC30-0YA0Bafllang›ç Paketi 10 cihaz

3ZS2712-0CC30-0YD0*Standard 50 cihaz

3ZS2713-0CC30-0YD0*Advanced 100 cihaz

3ZS2714-0CC30-0YD0*Maximum 200 cihaz

3ZS2710-3CC00-0YD0

3ZS2710-1CC20-0YH0*

3ZS2710-2CC20-0YH0*

Opsiyon Paketi
Web Paketi
Expert Paket

5 Client
-
-

Ürün Lisanslar›

• PAC 4200 10 girifl ve 6 ç›k›fla kadar ç›kabilir

591.007KM9200-0AB00-0AA0DIO MODÜLÜ PAC 4I/2O

DIO MODÜLÜ
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