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echnologia końca XX wieku pozwoliła na cyfrowy pomiar podstawowych parametrów sieci energetycznej. Zamiana wielkości analogowej napięcia i prądu na wartość cyfrową stanowi nową jakość w układach automatyki, sterowania i pomiarów. Nowoczesne układy procesorowe DSP mają wystarczającą moc obliczeniową, aby w czasie rzeczywistym
przetworzyć te podstawowe wielkości na całą gamę parametrów pozwalających na szczegółowy opis sieci
elektrycznej w danej chwili, czy
w określonym interwale czasowym.
Tak wyznaczone parametry mogą być
zapisane w wewnętrznym rejestratorze danych lub przesłane dalej według
ustalonego protokołu transmisji do
bardziej złożonych elementów automatyki lub jednostki decyzyjnej.
Cyfrowe analizatory parametrów
sieci zastępują pojedyncze mierniki
w pomiarach napięć, prądów, energii,
współczynnika mocy, mocy czynnej
i biernej, częstotliwości i temperatury, oszczędzając czas, przestrzeń i ilość
okablowania w większości typowych
aplikacji rozdzielni elektrycznych. Przyrządy te są przygotowane do pomiaru
prądu i napięć w trzech fazach, z możliwością pomiarów w jednej fazie, niesymetrycznych sieciach trójfazowych,
w sieciach z lub bez przewodu zerowego. Dodatkowo należycie skompensowany, zabudowany w tylnej części czujnik temperatury służy do pomiaru temperatury skrzynki rozdzielczej.
Włoska firma CONTREL elettronica s.r.l., mająca 20-letnie doświadczenia w tej dziedzinie, ma w swojej ofercie całą rodzinę cyfrowych analizatorów
sieci energetycznej serii EMA, spełniających wszystkie wymagania stawiane
urządzeniom tej klasy. Główne cechy
charakterystyczne tej rodziny to:
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§ pomiar wartości skutecznych
i wysoka dokładność pomiarów,

§ zarządzanie mierzonymi warto-

ściami,
§ dwukierunkowe (4-kwadrantowe)
liczniki energii czynnej i biernej,
§ pomiar prądu przewodu zerowego,
§ analiza składowych harmonicznych dla napięć i prądów
§ wizualizacja kształtu przebiegu
napięć i prądów,
§ pełne programowanie wyjść alarmowych,
§ wejścia i wyjścia cyfrowe,
§ wyjścia analogowe (max 4 0÷20
mA lub 4÷20 mA) w pełni programowalne,
§ protokół komunikacyjny ASCII
lub Modbus-RTU,
§ przyjazne oprogramowanie „NRG“
dla środowiska Windows,
§ dodatkowe wyjścia szeregowe ,
§ wbudowany zegar i kalendarz
(oraz 128 Kb wewnętrznej pamięci, służącej do rejestracji z możliwością rozszerzenia aż do 1 Mb),
§ opcjonalne karty rozszerzeń.
Charakterystyczna dla tej rodziny
urządzeń jest możliwość doboru przez
użytkownika takiego analizatora czy
multimetru, który spełniałby wszystkie stawiane mu wymagania, przy zachowaniu optymalnej ceny. Takie cechy jak 4-kwadrantowy pomiar energii, wewnętrzny rejestrator zdarzeń,
możliwość rozbudowy przez karty
rozszerzeń oraz komunikacja z urządzeniami nadrzędnymi i dostępny
program zarządzający sprawiają, że
wyroby te mogą stanowić ciekawą
ofertę nawet dla bardzo wymagającego klienta.
W ofercie firmy CONTREL są również dostępne inne, prostsze rozwiązania dla pomiaru prądów i napięć
(woltomierz/amperomierz), czy licz-
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niki energii czynnej i biernej. Wszystkie wspomniane przyrządy mogą występować w wielu wersjach, zarówno
jako montowane zatablicowo w rozmiarach DIN 96×96 mm (również

ze zmniejszoną głębokością), DIN
72×72 mm, DIN 48×48 mm, jak
również w wykonaniach do montażu na szynę o wielkości 3 lub 6 modułów 17,5 mm.
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