Измерване, мониторинг
в реално време и съхранение
на данни. Оптимизация на
потреблението и максимална
сигурност.

Оптимизирайте разходите си с
Energomonitor:

Ние предлагаме напълно интегрирано
продуктово решение:

Преглед на потреблението и производството на енергия

Отлична симбиоза между хардуер и софтуер.

в реално време.

Сигурна обработка и съхранение на данните.

Мониторинг на качеството на въздуха.

Най-добрите хардуерни решения с дълъг живот

Сигнали, уведомления и персонализирани доклади

и висока надеждност.

по електронна поща.

За
Energomonitor

Нашата цел е да предоставим онлайн достъп до информация за
енергийното потребление и най-съществените за здравето на хората
климатични фактори, като температура, влажност и СО2 по минути,
часове, дни, седмици, месеци и години. Съхраняването на исторически
данни и сравнението на текущата консумация с консумацията за
предходни периоди допринася за промяна в поведението в посока
спестяване на енергия, пари и отделянето на вредни емисии в
атмосферата. Информацията се предоставя по ясен и разбираем начин,
чрез графики и таблици и изпращане на седмични и месечни доклади по
имейл.
Локализирани в Чешката република, в сърцето на Европа, ние
поддържаме ниски разходи за производство и развитие, като наемаме
местни разработчици. Тъй като цялостната ни дейност се извършва
вътрешно в Energomonitor, ние поддържаме много висок стандарт и
гарантираме перфектна съвместимост между хардуер и софтуер.
Нашите продукти се разпространяват в цяла Европа чрез мрежата ни от
партньори и компании за комунални услуги.

2

www.energomonitor.bg

Защо да изберете
Energomonitor?
Вертикално интегрираното вътрешно производство на HW&SW осигурява по-добро качество
на производството и конкурентни цени.
Потребителски ориентирана система за енергиен мениджмънт на комуналните услуги
(електричество, газ, вода) и параметрите на микроклимата (температура, влажност и CO2
емисии).
Висока сигурност. Облачно базирано решение, достъпно по вяко време и от всеки компютър,
лаптоп, таблет или мобилен телефон.
Лесна инсталация. Energomonitor използва съществуващото оборудване и се комбинира с
повечето от вече инсталираните измервателни прибори.
Plug&Play система за лесна инсталация и употреба.
Получаване на данни на всеки 5 секунди и съхранение на всеки 90 секунди.
Неограничено съхранение на данни, позволяващо безкрайно сравнение на консумацията и
анализ на историческите данни.
Опцията за ребрандиране и персонализация е наша специалност. Ние можем да Ви
помогнем за създаването на индивидуално решение от нашия широк спектър услуги.
Използваме най-съвременните технологии (MQTT, Docker, InfluxDB, Amazon Web Services…).
Постоянно добавяне на нови функционалности към софтуера и нови хардуерни устройства.
Отлично съотношение цена - производство. Ние поддържаме ниски нива на
производствените разходи и запазваме спестяванията за Вас.

Какво измерваме и защо?
Електричество

Газ

Помагаме на хората да разберат консумацията си
по-добре, да подобрят ефективността си и да
намалят загубите. В крайна сметка, това води до
намаляване зависимостта от изкопаеми горива,
спестяване на средства и осигуряване на по-чиста
околна среда.

Мониторинг и постоянен контрол над
консумацията на природен газ и
разходите за отопление и топла вода!
Вече не е нужно да се притеснявате
дали не сте забравили газта
включена.

Вода
Риска от наводнения е сведен до
минимум. Бъдете сигурни и спокойни със
сигнали в реално време и с възможността
да управлявате разходите за потребление
на вода.
www.energomonitor.bg

Качество на въздуха
Здравето няма цена. Инвестицията в
чиста и здравословна среда за Вас и
Вашите деца сега, Ви се отплаща в
бъдеще.
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Продуктова схема

REST AP

Information, push notifications, alerts

Energomonitor app for various types of devices

Encrypted proprietary
radio protocol Chirp
433 MHz
Portasight
Portable display with
basic air quality
built-in sensors

Airsense
Monitors complex
air quality in the room

Relaysense Water
Measures water
consumption by
reading the water
meter’s impulse output

Thermosense Indoor
Measures temperatures
inside the room
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Thermosense Outdoor
Measures the outside
temperatures

PI

Data storage

Reports, statistics, suggestions

MQTT messaging
protocol via
internet connection

Powersense DIN
DIN rail submeter

W
Homebase
Wireless gateway receives
data from up to 30 sensors
Plugsense
Gives you consumption
information over concrete
appliances and can
be remotely operated

Powersense
Measures electricity consumption and production
by direct measurement of 1 phase or 3 phase by
current transformers

4
3

Optosense
Measures electricity
consumption and
production by reading
the digital electricity
meter’s optical
impulse output

2

Relaysense Gas
Measures gas
consumption
by reading
the gas meter’s
impulse output

5

Powersense DC
Measures multiple circuits
of direct current

1

396
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Energomonitor,
функции на приложението
Информация за потреблението на електроенергия, газ и вода, не
само в KWh и литри, но и в лева.
Актуализация на данните на всеки 5 секунди.
Потребителски ориентирани до 4 вида табла за контрол и управление
на данните.
Дистанционно управление на електроуреди.
Неограничена история на записите, направени на всеки 90 секунди.
Лесни за разбиране данни визуализирани чрез графики и диаграми.
Сравнение на консумацията по зададени периоди от време.
Персонализирани известия за неочаквани събития или необичайно
висока/ниска консумация.
Седмични и месечни доклади по имейл.
Данни, достъпни чрез REST API.
Извличане на данни за определени времеви периоди в XLS или CSV.
До 30 свързани устройства към една базова станция.
Възможности за няколко локации към един акаунт.
Налични мобилни приложения за браузър, Android и iOS.

Спокойствие и сигурност с
Energomonitor:
Запазете спокойствие и проверете онлайн дали сте
изключили газта, преди да напуснете дома.
Включвайте и изключвайте електроуредите си
дистанционно и се уверявайте периодично, че работят
правилно.
Информирайте се дистанционно кога служителите ви
пристигат и напускат работа или дали децата са се прибрали
от училище.
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Колко Ви струва оставянето на компютрите в офиса
включени през цялата нощ, без това да е необходимо?
Имате изчерпателен поглед върху производството и
потреблението на електроенергия от Вашата фотоволтаична
инсталация и можете да я оптимизирате ефективно.
Знаете кога качеството на въздуха в помещението Ви не е
здравословен.

www.energomonitor.bg

Demo
Вижте демо версия на
софтуера тук:

energomonitor.com/demo
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Производство
Системата Energomonitor е предназначена да следи и консумацията от
оборудването в индустриална среда
Energomonitor Ви помага да следите в реално време
консумацията от индустриалното оборудване за да
сте сигурни, че то работи при максимална ефективност
и се отчитат индивидуалните разходи.
Нашият Energomonitor Powersense може да наблюдава
фазите директно за да покаже колко енергия се
използва от отделните машини.

Energomonitor Plugsense измерва консумацията на
електроенергия от отделни електроуреди включени в
мрежата (до 14А) и може да ги управлява дистанционно.
Thermosense Tripoint е промишлен термометър,
предназначен да измерва до три топлинни потока
едновременно за оптимална ефективност.

Малък бизнес
Energomonitor е създаден в съответствие с нуждите на
бизнеса. Нашите устройства се инсталират в хотели,
ресторанти, кафенета и магазини по целия свят.
Energomonitor помага на собствениците да следят, както
общите разходи, така и разходите по отделни консуматори.
С Energomonitor за бизнес, разходите са под ваш контрол.
Следите пиковете си на потребление, подобрявате
ефективността и намалявате разходите за единица продукт.
www.energomonitor.bg
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Homebase
Homebase е сърцето на всяка
инсталация Energomonitor. Тя събира
данните от сензорите инсталирани в
нейния обхват чрез безжична връзка.
Посредством интернет комуникация
Homebase изпраща получените данни
от сензорите в облачните сървъри за
по-нататъшна обработка и
съхранение. Една Homebase може да
събира данни от до 30 сензора.

Част

gateway

Модел

EWG6

Размери

110 x 80 x 26 mm (без антена)

Тегло

128 g

Материал

пластмаса или метал*

Защита

IP20

Температура

0 to 60 °C

Влажност

< 80 %RH без кондензация

Итерфейс

1x LAN 10/100 Mb/s (RJ-45), 1x TTL RS-232
(RJ-12), 1x power (USB-B)

Антена

несменяема телескопична

Захранване

5 VDC (USB-B)

Консумация

<2W

Радио протокол

Протокол Chirp 433 MHz (868 MHz опция)

* Снимката изобразява металия вариант на Homebase.
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Portasight
Portasight е портативен дисплей, който
показва най-важната актуална
информация от свързаните сензори.
Portasight характеристики:
Portasight показва две потребителски
избрани стойности от сензорите
Energomonitor на икономичен LCD екран.
Всеки Portasight съдържа собствени
сензори за измерване на вътрешна
температура и влажност.
Всеки Portasight е елегантно проектиран
с анодирано алуминиево шаси и дървен
гръб.
Може да се поставя почти навсякъде: с
практична стойка за бюра или да се
закрепя чрез магнити към всяка метална
повърхност.
Дълъг живот на батерията, който
продължава минимум 1 година.

Част

Трансмитер

Модел

EDI1

Размери

устройство: 103 x 92 x 14 mm, активен дисплей: 90 x 65 mm

Тегло

135 g

Материал

метал и дърво

Защита

IP40

Температура

0 to 60 °C

Влажност

< 80 %RH без конденз

Aнтена

вътрешна

Захранване

2× заменяема AAA алкална батерия 1,5 V

Консумация

живот на батерията > 1 година

Радио протокол

Протокол Chirp 433 MHz (868 MHz опция)

Вградени сензори

температура, влажност

Резолюция на измерване

температура: 0,1 °C, влажност: 1 %RH

Точност на измерване

температура: ± 0,5 °C, влажност: ± 4 %RH

Обхват на измерване

температура: 5 to 50 °C, влажност: 0 to 80 %RH

www.energomonitor.bg
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Мониторинг на
електричество
Powersense
Energomonitor Powersense измерва потреблението и
производството на електроенергия чрез директно измерване на 1
или 3 фази посредством токови трансформатори.
За променлив ток до 80 A
Част

Трансмитер без сонда

Сменяема сонда

Сменяема сонда

Модел

EOS6-PS_80

ECT1-CLIP_80

ECT1-CLAMP_80

Размери

45 × 92 × 29 mm (без антена)

26x40x23 mm, Ø 10mm, клипс

55 x 60 x 30 mm, Ø 12 mm, скоба

Тегло

150 g

60 g

78 g

Материал

метал и пластмаса

пластмаса

пластмаса

Защита

IP20

IP40

IP40

Температура

-20 to 60 °C

-20 to 60 °C

-20 to 60 °C

Влажност

< 80 %RH без кондензация

< 80 %RH без кондензация

< 80 %RH без кондензация

Интерфейс

3x порт за сонда (DC connector 3.5/1.3 mm),

1x порт

1x порт

1x антена (SMA female)

(DC connector 3.5/1.3 mm)

(DC connector 3.5/1.3 mm)

Антена

сменяема (SMA male)

–

–

Захранване

2x сменяеми AAA алкални батерии 1,5V

–

–

Консумация

живот на батерията > 2 години

–

–

Радио протокол

Протокол Chirp 433 MHz (868 MHz опция)

–

–

Вградени сензори

–

ток

ток

Резолюция на измерване

1W

–

–

Точност на измерване

до 10 %

–

–

Обхват на измерване

3x < 80 A

< 80 A, 20 W to 20 kW

< 80 A, 20 W to 20 kW

Константа на
преобразуване

190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235,

–

–

240, 245, 250 [V]

За променлив ток до 300 A
Част

Трансмитер без сонда

Сменяема сонда

Модел

EOS6-PS_300

ECT1-CLIP_300

Размери

45 × 92 × 29 mm (без антена)

60 x 85 x 45 mm, Ø 36 mm, clip

Тегло

150 g

390 g

Материал

метал и пластмаса

пластмаса

Защита

IP20

IP40

Температура

-20 to 60 °C

-20 to 60 °C

Влажност

< 80 %RH без конденз

< 80 %RH без конденз

Интерфейс

3x порта (DC connector 3.5/1.3 mm), 1x антена (SMA female)

1x порт (DC connector 3.5/1.3 mm)

Антена

сменяема (SMA male)

–

Захранване

2x сменяеми AAA алкални батерии 1,5V

–

Консумация

живот на батерията > 2 години

–

Радио протокол

Протокол Chirp 433 MHz (868 MHz опция)

–

Вградени сензори

–

ток

Резолюция на измерване

1W

–

Точност на измерване

до 10 %

–

Обхват на измерване

3x < 300 A

< 300 A, 200 W to 72 kW

Константа на
преобразуване

190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 [V]

–
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Optosense
Energomonitor Optosense измерва потреблението и производството на
електроенергия чрез отчитане на оптичния импулсен изход на цифров
електромер.
Част

Трансмитер без сонда

Сменяема сонда

Модел

EOS6-OS

EOC2

Размери

45 × 92 × 29 mm (без антена)

1 m кабел

Тегло

150 g

25 g

Материал

метал и пластмаса

пластмаса

Защита

IP20

IP20

Температура

-20 to 60 °C

-20 to 60 °C

Влажност

< 80 %RH без конденз

< 80 %RH без конденз

Интерфейс

1x порт (RJ-9), 1x antenna (SMA female)

1x порт (RJ-9)

Антена

сменяема (SMA male)

–

Захранване

2x сменяеми AA алкални батерии 1,5V

от трансмитера

Консумация

живот на батерията > 2 years

–

Радио протокол

Протокол Chirp 433 MHz
(868 MHz optionally)

–

Вграден сензор

–

импулс

Резолюция на измерване

зависи от коефициента на трансформация
[imp/kWh]

Точност на измерване
Обхват на измерване
Коефициент на
трансформация

1 imp

1 imp
1 imp

2^32 impulse counter; > 1 ms pulse width

–
100, 400, 500, 600, 800, 1000, 1250, 1600, 3200,
–
4000, 5000, 10000 [imp/kWh]

Plugsense
Energomonitor Plugsense измерва консумацията от конкретни електроуреди,
които след това могат да се управляват дистанционно.
Част

трансмитер

Модел

ESO5

Размери

103 x 86 x 62 mm

Тегло

138 g

Материал

пластмаса

Защита

IP20

Температура

-20 to 60 °C

Влажност

< 80 %RH без конденз

Интерфейс

тип гнездо E CEE 7/5-6 (French) or F CEE 7/3-4 (Schuko)

Антена

вътрешна

Захранване

100 to 240 VAC / 50Hz

Консумация

1,5 W (вкл.) / 0.5 W (изкл.)

Радио протокол

Протокол Chirp 433 MHz (868 MHz опция)

Вграден сензор

ток, напрежение

Резолюция на измерване

1W

Точност на измерване

± 2%

Обхват на измерване

< 13 A, 0 to 3 kW (240 V)

www.energomonitor.bg
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Energomonitor
в полза на бизнеса

Фотоволтаици
Извлечете максимума от Вашата фотоволтаична
инсталация с мониторинг в реално време.
Наблюдавате колко електроенергия произвеждат
фотоволтаичните панели в реално време.

Сензорите Energomonitor измерват
едновременно, както производството на
електроенергия от фотоволтаиците, така и
Имате отдалечен контрол върху производството и
консумацията от мрежата и изпращат данните
консумацията на електроенергия от мрежата.
в облака. Можете да свържете Energomonitor
Комбинирате измерване от фотоволтаичните панели с
към съществуваща инсталация или към нова
данни за потребление на газ, вода и фактори на климата. инсталация, без необходимост от прекъсване
процеса на работа на инсталацията.
Идентифицирате къде имате най-големи разходи и
подобрявате ефективността си.

Как работи?
1
Инсталирайте сензорите
Energomonitor
самостоятелно или с
помощта на специалист!

2
Свържете ги безжично към
Homebase Energomonitor,
създайте си акаунт и се
насладете на данните в
реално време!

3
Наблюдавайте
потреблението си на
енергия и качеството на
въздуха отвсякъде и
спестявайте!

Powersense DC за постоянен ток
Energomonitor Powersense DC следи консумацията на електроенергия
от DC захранващо оборудване, използвайки до 5 преобразувателя на
постоянен ток.
Скобите се предлагат поотделно и са съвместими с проводници със
следните диаметри:
small - 8.5mm

medium - 21mm

large - 40mm

Примери за използване:
Фотоволтаици - мониторинг от DC изхода, индивидуални
кръгове.
Мониторинг на потреблението на електроенергия в
телекомуникационния сектор.
Центрове за данни - следене на състоянието на батерията на
UPS и мониторинг на мощността.
Акумулаторни батерии - наблюдение на зареждането и
разреждането.
Базова приемо-предавателна станция (BTS) - мониторинг на
радиооборудване.
Ключови характеристики:
Мощността се изчислява като продукт на измерен ток и напрежение. Измереното напрежение е еднакво за
всичките пет сензора на токовия преобразувател (същото захранване като на релсите).
Висока ефективност и лесна инсталация, без необходимост от нарушаване целостта на съществуващата
инсталация.
Захранването е защитено от неправилна инсталация. Ако сте нарушили поляритета при инсталацията,
устройството ще бъде защитено от късо съединение.
Стойностите се измерват на всеки 5 секунди (опция за друга честота на измерване).
Възможност за ръчно калибриране на DC преобразувателя за още по-голяма точност.
Обхватът на радиовръзката е до100 м, в зависимост от ограждащите стени и електромагнитните смущения.
Част

Трансмитер без сонда

Сменяема сонда

Сменяема сонда

Сменяема сонда

Модел

EHT1

EHT1-CLIP_50

EHT1-CLIP_100

EHT1-CLIP_400

Размери

110 x 80 x 26 mm

37 x 33 x 20 mm (без кабел)

61 x 60 x 16 mm (без кабел)

100 x 100 x 25 mm (без кабел)

Тегло

140 g

21 g

65 g

300 g

Материал

пластмаса

пластмаса

пластмаса

пластмаса
IP20

Защита

IP20

IP20

IP20

Температура

-20 to 60 °C

-20 to 60 °C

-20 to 60 °C

-20 to 60 °C

Влажност

< 80 %RH без конденз

< 80 %RH без конденз

< 80 %RH без конденз

< 80 %RH без конденз

Инерфейс

5x порта за сонда (RJ-12)

1x порт (RJ-12)

1x порт (RJ-12)

1x порт (RJ-12)

Антена

вътрешна

–

–

–

Захранване

24 до 55 V DC от наблюд. релса

от трансмитера

от трансмитера

от трансмитера

Консумация

<2W

–

–

–

–

–

–

Радио протокол

Протокол Chirp 433 MHz
(868 MHz опция)

Вградени сензори

напрежение

DC ток

DC ток

DC ток

Резолюция на измерване

1W

–

–

–

Точност на измерване

± 2%

< 50 A

< 100 A

< 400 A

Обхват на измерване

5x < 400 A
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Мониторинг на
потреблението на газ
Relaysense Gas
Energomonitor Relaysense Gas измерва
консумацията на природен газ чрез прочитане на
даннни от импулсния брояч на съвместим
разходомер.

Част

Трансмитер без сонда

Сменяема сонда

Модел

EOS6-GS

ESC2

Размери

45 × 92 × 29 mm (без антена)

1 m кабел

Тегло

150 g

18 g

Материал

метал и пластмаса

пластмаса

Защита

IP20

IP40

Температура

-20 to 60 °C

-20 to 60 °C

Влажност

< 80 %RH без конденз

< 80 %RH без конденз

Интерфейс

1x порт за сонда (RJ-9), 1x антена (SMA female)

1x port (RJ-9)

Антена

подвижна (SMA male)

–

Захранване

2x заменяеми AA алкални батерии 1,5 V

от трансмитера

Консумация

живот на батерията > 2 години

–

Радио протокол

Протокол Chirp 433 MHz (868 MHz опция)

–

Вградени сензори

–

импулс

Резолюция на измерване

в зависимост от коефициента на трансформация [imp/m3]

1 imp

Точност на измерване

1 imp

1 imp

Обхват на измерване

2^32 импулсен брояч> 1 ms продължителност на импулса

–

Коефициент на
трансформация

10, 100, 1000, 10000 [imp/m3]

–

www.energomonitor.bg

15

Мониторинг на водата
Relaysense Water
Energomonitor Relaysense Water измерва консумацията на вода чрез
прочитане на данните от импулсния брояч на съвместим водомер
Част

Трансмитер без сонда

Сменяема сонда

Модел

EOS6-WM

EWC1

Размери

45 × 92 × 29 mm (без антена)

0,5 m кабел

Тегло

150 g

10 g

Материал

метал и пластмаса

пластмаса

Защита

IP20

IP20

Температура

-20 to 60 °C

-20 to 60 °C

Влажност

< 80 %RH без конденз

< 80 %RH без конденз

Интерфейс

1x порт за сонда (RJ-9), 1x антена (SMA female)

1x порт (RJ-9)

Антена

сменяема (SMA male)

–

Захранване

2x заменяеми AAA алкални батерии 1,5V

–

Консумация

живот на батерията > 2 години

–

Радио протокол

Протокол Chirp 433 MHz (868 MHz опция)

–

Вградени сензори

–

импулс

Резолюция на измерване

0,5 L

1 imp

Точност на измерване

1 imp

1 imp

Обхват на измерване

2^32 импулсен брояч > 45 ms продължителност на
импулса

–

Relaysense Water запечатан
Част

Трансмитер без сонда

Модел

EWM3-P

Размери

65 × 60 × 40 mm (без антена)

Тегло

92 g

Материал

пластмаса

Защита

IP66

Температура

-20 to 60 °C

Влажност

< 100 %RH

Интерфейс

1x не потенциален импулсен вход (през терминалите)
1x антена (SMA female)

Антена

сменяема (SMA male)

Захранване

2x сменяеми AAA алкални батерии 1,5V

Консумация

живот на батерията > 2 години

Радио протокол

Протокол Chirp 433 MHz (868 MHz опция)

Резолюция на измерване

зависи от коефициента на трансформация [imp/m3]

Точност на измерване

1 imp

Обхват на измерване

2^32 импулсен брояч >1 ms продължителност на имп.

Коефициент на трансформация 1, 2, 4, 10, 20, 40, 100, 200, 400, 1000 [imp/m3]
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Мониторинг на
качеството на
въздуха
Airsense Canary / Airsense Industrial
Energomonitor Airsense следи качество на въздуха в помещението концентрация на въглероден двуокис (CO2), температура и влажност.

Част

Трансмитер

Модел

EAS1

Размери

140 x 66 x 50 mm

Тегло

150 g

Материал

пластмаса

Защита

IP20

Температура

от +5 до +50 °C

Влажност

< 80 %RH без конденз

Антена

вътрешна

Захранване

3x заменяеми AA алкални батерии 1,5 V

Консумация

живот на батерията > 1 година

Радио протокол

Протокол Chirp 433 MHz (868 MHz опция)

Вградени сензори

CO2, температура, влажност

Резолюция на измерване

CO2: 1 ppm, температура: 0,1 °C, влажност: 1 %RH

Точност на измерване

CO2: ±50 ppm ±3 % от измереното,температура: ±0,5 °C,
влажност: ± 4 %RH

Обхват на измерване

www.energomonitor.bg

CO2: 5000 ppm, температура: 5 to 50 °C, влажност: 0 to 80 %RH
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Thermosense
Energomonitor Thermosense измерва вътрешна, външна температура или три точки едновременно.
Thermosense Indoor

Thermosense Outdoor

Thermosense Tripoint

Част

Трансмитер

Трансмитер

Трансмитер с фиксирани сонди

Модел

ETM3-IN

ETM3

ETM3-3

Размери

75 × 75 × 20 mm

65 × 60 × 40 mm (без антена)

65 × 60 × 40 mm (без антена),

Тегло

66 g

92 g

130 g

Материал

пластмаса

пластмаса

пластмаса

Защита

IP20

IP66

IP66

Температура

-20 to 60 °C

-20 to 60 °C

-20 to 60 °C, -40 to 120 °C за сонди

Влажност

< 80 %RH без конденз

< 100 %RH

< 100 %RH

Интерфейс

–

1x антена (SMA female)

1x антена (SMA female)

Антена

вътрешна

сменяема (SMA male)

сменяема (SMA male)

Захранване

2x заменяеми AAA алкални батерии 1,5V 2x заменяеми AAA алкални батерии 1,5V

2x заменяеми AAA алкални батерии 1,5V

Консумация

живат на батерията > 2 години

живат на батерията > 2 години

живат на батерията > 2 години

Радио протокол

Протокол Chirp 433 MHz

Протокол Chirp 433 MHz

Протокол Chirp 433 MHz

1.5m дължина на сондите

(868 MHz опция)

(868 MHz опция)

(868 MHz опция)

Вграден сензор

вътрешна температура

външна температура

3x външна температура

Резолюция на измерване

0.1 °C

0.1 °C

0.1 °C

Точност на измерване

±1 °C

±1 °C

±1 °C

Обхват на измерване

-20 to 60 °C

-20 to 60 °C

-40 to 120 °C
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Очаквайте
Powersense DIN Rail
Powersense DIN Rail измерва потреблението или производството на
електроенергия AC в 1- или 3-фазови инсталации.
Най-прецизното измерване на
потреблението на електроенергия,
включително точните стойности на
тока, напрежението, фактора на
мощността и посоката на енергийния
поток.
Измерване на производството и
потреблението на електроенергия от
фотоволтаици свързани с мрежата,
където мощността се движи и в двете
посоки в зависимост от търсенето.
Дистанционно превключване на
свързани вериги.
Измерване на всеки 5 сек.
Plug&Play свързаност - работи,
независимо от мобилните мрежи изисква минимална конфигурация на
мрежата.

Част

Трансмитер

Трансмитер

Модел

EDM2-1

EDM2-3

Размери

40 x 27 x 30 mm

40 x 85 x 30 mm

(без антена)

(без антена)

Материал

пластмаса

пластмаса

Защита

IP20

IP20

Температура

-20 to 60 °C

-20 to 60 °C

Влажност

< 80 %RH без конденз

< 80 %RH без конденз

Захранване

100-240 VAC / 50Hz

100-240 VAC / 50Hz

Консумация

<2W

<2W

Радио протокол

Протокол

Протокол

Chirp 433 MHz, (868 MHz,

Chirp 433 MHz, (868 MHz,

NB-IoT опция)

NB-IoT опция)

Вградени сензори

1 x ток, 1 x напрежение

3 x ток, 3 x напрежение

Резолюция на измерване

1W

1W

Точност на измерване

± 2%

± 2%

Обхват на измерване

< 63 A, 0 to 15 kW

3x < 63 A, 3x 0 to 15 kW

* Всички параметри са само предварителни с информационна цел и могат да се различават в крайния продукт.

Съвместим със системата
Energomonitor с включени други
сензори на Energomonitor.
Налични са различни радио
конфигурации: собствен протокол
Chirp, NB-IoT и други според нуждите
на клиента.
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