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- univerzální kle��ový systém -

Pøednosti:
- kompaktní konstrukce splòující platné normy a bezpeènostní pøedpisy
- automatická ochrana vstupù proti pøetí�ení
- mìøení proudù a výkonù do 2000 A/2000 kW na vodièích prùmìru a� 60 mm
- automatická volba rozsahù v�ech mìøených velièin
- stejnosmìrného proudu a napìtí
- støídavého proudu a napìtí - TRMS
- stejnosmìrného výkonu
- støídavého jedno i tøífázového èinného a zdánlivého výkonu
- úèiníku, kmitoètu proudu nebo napìtí
- odporu a teploty
- mo�nost volby zobrazení vleèeného minima, vleèeného maxima, prùmìrné hodnoty

a rozptylu na 3 ¾ LCD s bargrafem 41 dílkù
- pøímý analogový výstup údaje mìøeného proudu

Ve spojení s pøídavnými moduly:
-automatizovaný �on-line� sbìr dat pøes galvanicky oddìlené rozhraní RS 485 pod

pøenosovým protokolem kompatibilním s moduly ADAM fy AdvantechÓ.
-individuální �off-line� sbìr dat v�ech mìøených velièin s individuálním èasováním

podle u�ivatelsky snadno sestaveného programu s kapacitou modulu a� 4032 mìøení
-galvanicky oddìlený analogový výstup v�ech mìøených velièin
-externí napájení 10 a� 30 Vdc / 2W ze sí�. adaptéru nebo akumulátoru
-standardní programová podpora

Popis pøístroje:
Pøístroj je urèen k integrovanému mìøení elektrických velièin a teploty (sonda SU 66) bez nutnosti montá�ního zásahu do
mìøeného objektu. Ve spojení s pøídavnými moduly øady PM45x mù�e plnit funkci koncového mìøícího zaøízení v systému
automatizovaného sbìru dat, pøípadnì autonomnì bez pøímé návaznosti na øídící poèítaè provádìt sbìr dat podle programu
sestaveného u�ivatelem. Modul PM 452 poskytuje bezpeènì galvanicky oddìlený analogový výstup v�ech mìøených velièin
pro potøebu záznamu registraèním zaøízením. Pøipojený modul øady PM45x umo�òuje externí èasovì neomezené napájení 10
a� 30 Vdc/2W z dodávaného sí�ového adaptéru, pøípadnì z akumulátoru.
Volba mìøené velièiny se provádí klasicky otoèným pøepínaèem. Dal�í po�adavky se zadávají pomocí ètyø tlaèítek, umístìných
v blízkosti velmi dobøe èitelného 3 ¾ LCD s 41 dílkovým bargrafem. Pøístroj je vybaven pamìtí aktuálního namìøeného údaje
ovládanou tlaèítkem HOLD.
Technické údaje:
PK 430 - max.rozmìr mìøeného vodièe prùmìr 35 mm, nebo profil 50 x 10 mm
PK 435 - max.rozmìr mìøeného vodièe prùmìr 60 mm, nebo profil 70 x 30 mm

Mìøící rozsah Rozli�ovací Pøesnost mìøení
Mìøená velièina PK 435 PK 430 schopnost (z mìøícího rozsahu)
        A 39,99 A 0,01 A 1%
 (DC,AC, 399,9A 0,1A
 AC+DC) 2000 A 1000 A 1 A 2,5 %
       V 39,99 V 0,01 V
(DC,AC, 399,9 V 0,1 V 0,5%
AC+DC) 1000 V 1 V

3,999 kW 0,001 kW
      kW 39,99 kW 0,01 kW 1,5 %
(AC+DC) 399,9 kW 0,1 kW

2000 kW 1000 kW 1 kW 3,0 %
3,999 kVA 0,001 kVA

     kVA 39,99 kVA 0,01 kVA 1,5 %
399,9 kVA 0,1 kVA

2000 kVA 1000 kVA 1 kVA 3,0 %
     cos f 0,0 kapacitní a� 1,0 3,0 %  (z max

a� 0,0 induktivní mìøené hodnoty 1,00)
      Hz 10 a� 399,9 Hz 0,1 Hz 0,5 %

3999 Hz 1 Hz
399,9 W 0,1 W
3999 W 1 W

      W 39,99 kW 0,01 kW 0,5 %
999,9 kW 0,1 kW

      °C -50,0 a� + 125,0 °C 0,1 °C 2,5 %
analogový výstup 39,99 A 10 mV/A 1,0 %

399,9 A 1 mV/A
2000 A 1000 A 0,1 mV/A 2,5 % © EXIMUS  - PK430, PK435



PM 451 modul sériového rozhraní RS485
Poskytuje mo�nost pøipojení pøístroje k øídícímu PC prostøednictvím bezpeèného galvanicky oddìleného rozhraní RS485
s pøenosovým protokolem kompatibilním s moduly ADAM fy AdvantechÓ. Na jednu sbìrnici lze pøipojit a� 29 pøístrojù do
vzdálenosti 1,2 km. Mo�nosti výstavby systému automatizovaného �on-line� sbìru dat jsou naznaèeny následujícím schématem:

MP 453 modul autonomního sbìru dat
Modul PM453 je urèen k autonomnímu sbìru dat bez asistence øídícího poèítaèe. Program mìøící úlohy se vkládá do modulu
interaktivnì pomocí programu PKW95. Lze naprogramovat individuální èasování mìøení kterékoliv velièiny. Èasový interval
mìøení lze mìnit v závislosti na hodnotì mìøené velièiny ve vztahu k zadaným mezním hodnotám. Namìøená data lze pomocí
PKW95 naèíst do PC k dal�ímu zpracování nebo archivaci. Souèástí ka�dého namìøeného údaje je údaj o èasu mìøení. Kapacita
pamìti je 4032 mìøení.

PM 452 modul analogového výstupu
Je urèen k bezpeènému, galvanicky oddìlenému analogovému výstupu libovolné mìøené velièiny. Re�im mìøení a mìøená
velièina se volí prvky ruèního ovládání pøístroje PK43x. Stejnì jako v pøedchozích pøípadech PM452 poskytuje i mo�nost
trvalého napájení pomocí sí�ového adaptéru,pøípadnì z akumulátoru.

Programování mìøení / ètení namìøených dat          Autonomní sbìr dat øízení PM453
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