
SENTRON PAC3200 Enerji Analizörü

• Kompakt pano tipi 96*96*56mm (Haberleşme modülü ile birlikte 73mm)
• 50'nin üzerinde büyüklüğün  ölçümü.(gerilim, ak›m,aktif-reaktif güç,güç faktörü, frekans,17. harmoniğe kadar THD ...)
• 400/690V'a kadar (DC tip için 289/500 V) üç fazl› endüstriyel şebekelere doğrudan bağlanabilir (CATIII)
• x/1A ve x/5A ak›m trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oran› ve ak›m yönü
• 1 adet dijital giriş, 1 adet dijital ç›k›ş
• 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): Modbus TCP haberleşmesi
• Opsiyonel haberleşme modülü ile Profinet, Profibus DP veya Modbus RTU haberleşmesi 
• Türkçe dahil 9  menü dili seçeneği, 4 adet fonksiyon tuşu ile kolay kullan›m
• ‹şletme saati fonksiyonu, ayd›nlatmal› grafik LCD ekran,şifre korumas›
• 6 s›n›r değere kadar izleme ve s›n›r değerlerin lojik komutlarla (AND / OR) kontrol imkan›

4.389,00

4.389,00

7KM2112-0BA00-3AA0

7KM2111-1BA00-3AA0

SENTRON PAC3200 çok işlevli ölçüm cihaz›

SENTRON PAC3200 çok işlevli ölçüm cihaz›

95-240 V AC  ± %10        

110-340 V DC ± %10        

22-65 V DC ± %10      
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SENTRON PAC3200

SENTRON PAC3220

SENTRON PAC3220 Enerji Analizörü

•  Kompakt pano tipi 96*96*56mm (Haberleşme modülü ile birlikte 73mm)
•  70'in üzerinde büyüklüğün ölçümü (gerilim, akım, aktif-reaktif güç, güç faktörü, THD, …)
•  400/690V'a kadar üç fazlı endüstriyel şebekelere doğrudan bağlanabilir (CATIII)
•  x/1 ve x/5A akım trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oranı ve akım yönü
•  2 adet dijital giriş, 2 adet dijital çıkış
•  Akım/gerilim dengesizlikleri, çalışma saati ve üniversal sayaç
•  Limit değer takibi(6), Boolean lojik programlama
•  Ön yüzde IP65 , arka yüzde IP20 koruma sınıfı
•  Ölçüm hassasiyeti akım / gerilim / güç : 0.2% / 0.2 % / 0.5%
•  Entegre Ethernet arabirimi (10/100Mbit/s): Modbus TCP haberleşme (standart 2 port)
•  Opsiyonel haberleşme modülü ile Profinet, Profibus DP veya Modbus RTU haberleşmesi
•  Türkçe dahil 10 menü dili seçeneği, 4 adet fonksiyon tuşu ile kolay kullanım
•  Aydınlatmalı grafik LCD ekran,  renkli led lamba ile durum gösterimi
•  Cihaz şifre koruması, mühürlenebilir yazma koruması, IP filtreleme
•  Minimum – Maksimum değerlerin 60 güne kadar saklanması

4.478,00
4.478,00

7KM3220-0BA01-1DA0

7KM3220-1BA01-1EA0
SENTRON PAC3220 çok işlevli
ölçüm cihaz›

100-250 V AC/DC± %10

22-65V DC  ± %10
1
1

SENTRON PAC4200

SENTRON PAC4200 Enerji Analizörü

• Kompakt pano tipi 96*96*82mm (Haberleşme modülü ile birlikte 99mm)
• 200 adet elektriksel büyüklüğün  ölçümü.(gerilim, ak›m,aktif-reaktif güç,güç faktörü, frekans,THD ...)
• 400/690V'a kadar üç fazl› endüstriyel şebekelere doğrudan bağlanabilir (CATIII)
• x/1A ve x/5A ak›m trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oran› ve ak›m yönü
• 2 adet dijital giriş, 2 adet dijital ç›k›ş (ilave modüllerle 10 adet dijital giriş ve 6 adet dijital ç›k›ş)
• Ölçüm hassasiyeti ak›m / gerilim / güç :0.2% / 0.2 % / 0.2%
• 3.. 64 aras› ak›m / gerilim  harmoniklerin faz baş›na ölçümü 
• Entegre Ethernet arabirimi (10/100 Mbit/s)
• Opsiyonel haberleşme modülü ile Profinet, Profibus DP veya Modbus RTU haberleşmesi 
• 12 s›n›r değere kadar izleme ve s›n›r değerlerin lojik komutlarla (AND/OR/NAND,NOR,XOR,XNOR) kontrol imkan›
• Entegre gerçek zaman saati arac›l›ğ›yla Min Max değerlerin 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 işletim ve sistem olay›n›n kayd›, Yük Profili özelliği
• Ölçüm değerlerinin bar grafik olarak gösterilebilme imkan›, kullanıcı tanımlı ekranlar
• Entegre Gateway özelliği
• Cihaz şifre koruması, IP filtreleme

7.869,007KM4212-0BA00-3AA0
SENTRON PAC4200 çok işlevli ölçüm cihaz› 95-240 V AC  ± %10 

110-340 V DC ± %10        
1
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SENTRON Ölçüm Cihazları
PAC 7KM Enerji Analizörleri
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• 96 x 96 x 100 mm pano kapak montajına uygun
• Elektriksel büyüklüklerin ölçümü ve dalga şekli kayıtları (gerilim, akım, aktif ve reaktif güç, güç faktörü, faz açısı,  
 frekans, harmonikler...)
• Ölçüm ekranlarını seçme imkanı
• 2 adet dijital ç›kış
• IP40 ön panel koruması
• Kesinti durumunda 2 ay dayanabilen dahili pil
• 400/690V'a kadar üç fazlı endüstriyel şebekelere doğrudan bağlanabilme (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. harmoniğe kadar ölçüm
• Programlanabilir izleme ve sınır değerlerin kontrolu
• Entegre ethernet arabirimi: MODBUS TCP haberleşmeli
• Entegre web sunucusu

104

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 şekli kayıtları (gerilim, akım, kırpışma, aktif ve reaktif güç, güç faktörü, 
 faz açısı, frekans, harmonikler...)
• Ölçüm ekranlarını seçme imkanı
• 2 adet dijital ç›k›ş
• IP40 ön panel koruması
• 2 GB dahili programlanabilir bellek 
• Kesinti durumunda 2 ay dayanabilen dahili pil
• 400/690V'a kadar üç fazlı endüstriyel şebekelere doğrudan bağlanabilme (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. harmoniğe kadar ölçüm
• Programlanabilir izleme ve sınır değerlerin kontrolu
• Entegre ethernet arabirimi: MODBUS TCP haberleşmeli
• 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
Sipariş

No.Malzeme Cinsi Vc
Min.

Sipariş 
Adedi

8.382,00

7.749,00

7KM5212-6BA00-1EA2

7KM5212-6CA00-1EA8

1

1

110-230 V AC  ± %20

110-230 V AC  ± %20

14.957,00

13.366,00

7KM5412-6BA00-1EA2

7KM5412-6CA00-1EA8

1

1

110-230 V AC  ± %20

110-230 V AC  ± %20

SENTRON PAC 5100

SENTRON PAC 5200

SENTRON PAC 5200

Raya Montajlı

SENTRON PAC 5100

Raya Montajlı

SENTRON Ölçüm Cihazları
PAC 7KM Enerji Analizörleri

20 Ocak 2020


	SSF103
	SSF104



