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SENTRON ölçüm cihazları
PAC 7KM enerji analizörleri

7KN POWERCENTER 3000 IoT DATA PLATFORMU 

Birim Min.
Fiyatı Sipariş

TL Adedi

Sipariş
VcMalzeme Cinsi No

Platformu

• 32 adete kadar 3WL, 3VA şalterler ve 7KM PAC ölçüm cihazları ile tek bir sistem çatısı altında entegre çalışma, 

• 10'un üzerinde büyüklüğün ölçümü (gerilim, akım, aktif-reaktif güç, güç faktörü,, …)

• 70'in üzerinde büyüklüğün ölçümü (gerilim, akım, aktif-reaktif güç, güç faktörü, THD, …)

• Powermanager, Powerconfig gibi uygulamalara Modbus TCP aracılığıyla haberleşme arayüz özelliği

• x/1 ve x/5A akım trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oranı ve akım yönü

• 2 adet dijital giriş, 2 adet dijital çıkış

• İzinsiz erişime karşı esnek IT koruma özellikleri

• Ön yüzde IP40 , arka yüzde IP20 koruma sınıfı

• Limit değer takibi(6), Boolean lojik programlama

• Entegre Ethernet arabirimi: Modbus TCP haberleşme (standart 2 port)

• Entegre RS485 arabirimi: Modbus RTU haberleşme

• Ölçüm hassasiyeti akım / gerilim / güç : 0.2% / 0.2 % / 0.5%

• Aydınlatmalı grafik LCD ekran

• Aydınlatmalı grafik LCD ekran, renkli led lamba ile durum gösterimi

7KN Powercenter 3000 IoT Data 

SENTRON PAC1020 çok işlevli

SENTRON PAC3120 çok işlevli

ölçüm cihazı

ölçüm cihazı

SENTRON PAC1020 Enerji Analizörü

SENTRON PAC3120 Enerji Analizörü

• Alçak Gerilim Dağıtım panolarının hızlı ve kolay şekilde dijitalizasyonu

• Kompakt pano tipi 96*96*46mm

• Kompakt pano tipi 96*96*56mm

• Siemens Mindsphere bulut ortamına bilgi aktarma

• 230/400V'a kadar üç fazlı endüstriyel şebekelere doğrudan bağlanabilir (CATIII)

• x/1 ve x/5A akım trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oranı ve akım yönü

 tüm bağlı cihazların web arayüzde gösterimi

• Aktif/reaktif enerji sayaç özelliği

• 400/690V'a kadar üç fazlı endüstriyel şebekelere doğrudan bağlanabilir (CATIII)

• ISO 50001 e göre bağlı cihazların enerji bilgilerinin 15dk. aralıklarla sunulması

• 1 adet dijital giriş, 1 adet dijital çıkış

• Akım/gerilim dengesizlikleri, çalışma saati ve üniversal sayaç

• DIN raya monte edilebilen, 85*85*41 mm ölçülerinde

• Ölçüm hassasiyeti akım / gerilim / güç : 0.5% / 0.5 % / 1%

• Ön yüzde IP65 , arka yüzde IP20 koruma sınıfı

• 4 menü dili seçeneği, 4 adet fonksiyon tuşu ile kolay kullanım

• Türkçe dahil 10 menü dili seçeneği, 4 adet fonksiyon tuşu ile kolay kullanım

• Cihaz şifre koruması

• Cihaz şifre koruması, mühürlenebilir yazma koruması

* Aktif satışı sona eren Sentron PAC3100 ve PAC3200 enerji analizörleri yerine muadilleri olan PAC3120 ve PAC3220 enerji

• Minimum – Maksimum değerlerin 60 güne kadar saklanması

analizörlerini kullanabilirsiniz. Eski ürünlerin temini konusunda satış birimlerimiz ile temasa geçiniz.

24V DC ± %20

100-250 V AC/DC± %10

100-250 V AC/DC± %10

22-65V DC ± %10

7KN1310-0MC00-0AA8

7KM1020-0BA01-1DA0

7KM3120-0BA01-1DA0

7KM3120-1BA01-1EA0
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SENTRON 7KN 

SENTRON PAC3120

Powercenter 3000

SENTRON PAC1020

 49.666,00 

 5.031,00 

 7.192,00 

 7.192,00 

https://mall.industry.siemens.com/mall/en/tr/Catalog/Product/7KN1310-0MC00-0AA8
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/tr/Catalog/Product/7KM1020-0BA01-1DA0
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/tr/Catalog/Product/7KM3120-0BA01-1DA0
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/tr/Catalog/Product/7KM3120-1BA01-1EA0



