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ENERJ‹ ANAL‹ZÖRÜ VE KAL‹TE KAYDED‹C‹
SICAM P50 - ENERJ‹ ANAL‹ZÖRÜ
96 x 96 mm pano kapak montajına uygun
100 adetten fazla elektriksel büyüklü¤ün ölçümü (gerilim, akım, aktif ve reaktif güç, güç faktörü, faz açısı, frekans,
harmonikler...)
20 farklı görünüm seçenekli grafik ekran
Dahili RS485 haberleﬂme modüllü
Standart olarak 2 çıkıﬂ konta¤ı
IP41 ön panel koruması
1 MB dahili silinmez programlanabilir bellek
Kesinti durumunda 3 ay dayanan dahili pil
400/690V'a kadar üç fazlı endüstriyel ﬂebekelere do¤rudan ba¤lanabilme imkanı (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 : 0.1% / 0.1 % / 0.5% / 0.5%
21. harmoni¤e kadar ölçüm
24-250 VDC veya 100-230 VAC besleme gerilimi
6 alarm grubuna kadar izleme ve sınır de¤erlerin lojik komutlarla (AND/OR) kontrol imkanı
Osiloskopik kayıtların di¤er limit de¤erlerle birlikte kaydı, SICAM P Manager yazılımı ile inceleme ve COMTRADE formatında
aktarım imkanı
Ölçülen de¤erlerin MS-Excel uygulamasına aktarım imkanı
Türkçe menü imkanı

RS485 üzerinden PROFIBUS-DP ve MODBUS RTU/ASCII
haberleﬂmeli

7KG7750-0AA01-0AA0

572,00

1

RS485 üzerinden IEC 60870-5-103 ve MODBUS RTU/ASCII
haberleﬂmeli

7KG7750-0AA01-0AA1

486,00

1

RS485 üzerinden PROFIBUS-DP ve MODBUS
RTU/ASCII haberleﬂmeli
2 adet analog çıkıﬂ (0-20/4-20mA DC)

7KG7750-0DA01-0AA0

732,00

1

7KG7750-0DA01-0AA1

646,00

1

RS485 üzerinden IEC 60870-5-103 ve MODBUS RTU/ASCII
haberleﬂmeli
2 adet analog çıkıﬂ (0-20/4-20mA DC)

SICAM P850 - ENERJi ANALiZÖRÜ
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
Osiloskopik kayıtların di¤er limit de¤erlerle birlikte kaydı, program vasıtasıyla incelenme ve COMTRADE formatında
aktarım imkanı
Ücretsiz web tabanlı ayar ve izleme yaz›l›m›
MODBUS TCP VE IEC 61850 server ethernet özellikli dahili
haberleﬂme modüllü

7KG8501-0AA01-2AA0

‹ndirim oranları, ödeme vadesi, ürün teslim süreleri, detay teknik bilgi, dökümantasyon ve farklı ürün
opsiyonları için yetkili satıﬂ temsilcilerimiz ile temasa geçebilirsiniz.
ea.urunsatis@siemens.com

178

1.377,00

1
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ENERJ‹ ANAL‹ZÖRÜ VE KAL‹TE KAYDED‹C‹
SICAM P855 - KAL‹TE KAYDED‹C‹
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 silinmez 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
Osiloskopik kayıtların di¤er limit de¤erlerle birlikte kaydı, program vasıtasıyla incelenme, COMTRADE ve
PQDIF formatında aktarım imkanı
Ücretsiz web tabanlı ayar ve izleme yaz›l›m›

MODBUS TCP Ethernet haberleﬂmeli

7KG8551-0AA01-0AA0

1.994,00

1

MODBUS TCP ve IEC 61850 Server ethernet haberleﬂmeli

7KG8551-0AA01-2AA0

2.179,00

1

SICAM Q100 - ENERJ‹ ‹ZLEME VE KAL‹TE KAYDED‹C‹
EN 50160 Class A 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 ve 2 dijital giriﬂ
IP40 ön panel koruması
2 GB dahili silinmez programlanabilir bellek
Kesinti durumunda 2 ay dayanabilen dahili pil
400/690V'a kadar üç fazlı endüstriyel ﬂebekelere do¤rudan ba¤lanabilme imkanı (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 % / 0.2% / 0.2%
IEC 62053-22 standartında 0,2S sınıfında aktif güç ölçümü ve 0,5S sınıfında reaktif güç ölçümü
63. harmoni¤e kadar ölçüm
24-250 VDC veya 110-230 VAC besleme gerilimi
Programlanabilir izleme ve sınır de¤erlerin kontrolu
Osiloskopik kayıtların di¤er limit de¤erlerle birlikte kaydı ve program vasıtasıyla incelenmesi, COMTRADE ve PQDIF
formatında veri aktarım imkanı
Ücretsiz web tabanlı ayar ve izleme yaz›l›m›

MODBUS TCP VE IEC 61850 Server ethernet haberleﬂmeli

7KG9501-0AA01-2AA1

‹ndirim oranları, ödeme vadesi, ürün teslim süreleri, detay teknik bilgi, dökümantasyon ve farklı ürün opsiyonları
için yetkili satıﬂ temsilcilerimiz ile temasa geçebilirsiniz.
ea.urunsatis@siemens.com

179

3.094,00

1
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SICAM Q200 - ENERJ‹ ‹ZLEME VE KAL‹TE KAYDED‹C‹
EN 50160 Class A standartında ayarlanabilir periyotlu olay rapor kaydı
IEC61000-4-30, IEC61000-4-15 ve IEC61000-4-7 standartlarında ölçüm
192 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, yönlü harmonikler...)
Ayarlanabilir ölçüm seçenekli grafik ekran
IP40 ön panel koruması
2 GB dahili silinmez programlanabilir SD bellek, bellek kartı sonradan de¤iﬂtirilebilir
40kHz örnekleme frekansı
400/690V'a kadar üç fazlı endüstriyel ﬂebekelere do¤rudan ba¤lanabilir (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 % / 0.2% / 0.2%
IEC 62053-22 standartında 0,2S klasında aktif güç ölçümü ve 0,5S klasında reaktif güç ölçümü
63. Harmoni¤e kadar ölçüm
24-250 VDC veya 110-230 VAC besleme gerilimi
Programlanabilir izleme ve sınır de¤erlerin kontrolu
Osiloskopik kayıtların di¤er limit de¤erlerle birlikte kaydı, program vasıtasıyla incelenme, COMTRADE ve PQDIF
formatında aktarım imkanı
Web tabanlı ayar ve izleme
MODBUS TCP ethernet haberleﬂmeli (Operasyonel ölçüm
de¤erleri ve güç kalitesi bilgilendirmeleri)
MODBUS TCP (Operasyonel ölçüm de¤erleri ve güç kalitesi
bilgilendirmeleri) ve IEC 61850 ethernet haberleﬂmeli
(Operasyonel ölçüm de¤erleri ve kalite datalarının Comtrade
ve PQ Dif formatında iletilmesi)

7KG9711-0AA00-0BB0

3.295,00

1

7KG9711-0AA10-0BB0

3.440,00

1

SICAM T - D‹J‹TAL ÖLÇÜM TRANSDÜSER‹
Pano içi raya montaja uygun
4 Adet AC gerilim ve 3 adet AC akım giriﬂi
96mm X 96mm X 100mm boyutlarında
2 çıkıﬂ konta¤ı
Programlanabilir 4 kanallı DC analog çıkıﬂlı: -20 mA / 20mA veya - 10V / 10V
Seri ba¤lantı ve haberleﬂme protokolünden ba¤ımsız Web tabanlı parametreleme imkanı
MODBUS TCP Ethernet haberleﬂmesi
SICAM T Dijital Ölçüm Transdüseri

7KG9661-1FA00-1AA0

‹ndirim oranları, ödeme vadesi, ürün teslim süreleri, detay teknik bilgi, dökümantasyon ve farklı ürün opsiyonları
için yetkili satıﬂ temsilcilerimiz ile temasa geçebilirsiniz.
ea.urunsatis@siemens.com

180

1.050,00

1

