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Måler kWt RI-D460-EW-Modbus
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8200179

Generelt
RI-D460 Easywire 3-fase ../330mV trafomåler for-TN nett.
Reduserer installasjonstiden med opp til 90%Reduserer mulighet for feilkobling2 stk 3-fase
laster alternativt 6 stk 1-fase laster på samme målerNåtidsverdier som bl.a. strøm, spenning,
effekt og frekvensModbus RS485 kommunikasjon

Beskrivelse
RI-D460-EW er en 3-fase trafomåler ../330mV for TN-nett i Easywire-serien. Leveres i størrelse
4 moduler for skinnemontering inkludert RS485 Modbus kommunikasjon. Displayet har en hvit
bakgrunnsbelyst LCD-skjerm med høy oppløsning som gir tydelig visning av målte verdier
under alle lysforhold. RI-D460 har 2 stk trafoinnganger og kan tilkobles 2 stk 3-fase laster
alternativt 6 stk 1-fase laster på samme måler. Easywire kWt-målere brukes kun sammen med
Easywire strømtransformatorer som raskt og enkelt tilkobles via RJ45 kabler.

Informasjon
Easywire-systemet er designet for å spare opptil 90% installasjonstid sammenlignet med
tradisjonelle kWt-målere og strømtransformatorer. Systemet har en patentert løsning der
installasjon utføres som plug & play med prefabrikkerte kabler og ferdige kontakter. Kabler
leveres i lengder tilpasset installasjonen både på spenning og trafo der opp til 32 målere enkelt
og raskt kan kobles mot den samme referansespenningen. Easywire strømtransformatorer er
en 330mV, 3 i 1-trafo som kobles opp mot måler via RJ45 kabler. Easywire gir en rask og sikker
installasjon og er et perfekt valg der man ønsker å redusere installasjonskostnadene og
samtidig minimere muligheten for feilkoblinger.Easywire målere gir i tillegg til kWt og nettkvalitet
elektriske parametere som bl.a. strøm, spenning, effekt, frekvens, effektfaktor og min/maks
verdier.RI-D460-EW leveres i 2 versjoner med modbus RS485-kommunikasjon, alternativt via
Mbus.

Koblingsskjema

Målskisse

Tekniske data

Pulsutganger
Antall
Maks spenning
Maks strøm
Pulslengde
Pulsfrekvens
Kommunikasjon
Protokoll
Miljøspesifikasjoner
Driftstemperatur
Oppbevaringstemperatur
Relative fuktighet (ikke kondenserende)
Målekrets
Nominell spenning (Un)
Nominell strøm
Installasjontype
Spesifikasjoner
Nominell spenning
Frekvens
Nøyaktighet
Mekaniske egenskaper
Dimensjoner
Vekt
IP klasse
Feste
Display
Kabel tverrsnitt tilkobling
Kapsling

2
27Vdc
100mA
100ms - 2.0 sekunder
00.01 - 99.99kW/puls
Modbus
-10ºC... +55ºC
-20ºC... +70ºC
0...85%
60-300Vac (L-N), 104-520Vac (L-L)
2x ../330mV
400V TN
Selvforsynt
45-65Hz
Klasse 1
70x90x62
220gr
IP20 tilkoblinger, IP54 front
35mm DIN-feste
Høyoppløselig LCD
Prefabrikerte kabler/kontakter
Selvslukkende polykarbonat Selvslukkende
polykarbonat Selvslukkende polykarbonat
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