
 
folha de dados o produto 7KM2112-0BA00-3AA0

Similar à ilustração

SENTRON PAC3200;
LCD;
96X96MM POWER MONITORING DEVICE PANEL MOUNT
TYPE FOR MEASUREMENT OF ELECTR. VALUES VAUX:
110-340VDC / 95-240VAC VIN: MAX.690/400V;
45-65HZ AMPIN: X/1A OR X/5A AC COMPRESSION TYPE
TERMINALS

Dados técnicos gerais:

Designação do produto aparelho de medição multifunções

Nome da marca do produto SENTRON

Designação do tipo de produto PAC3200

Tamanho do aparelho de medição multifunções / específico da firma tamanho 96

Execução do produto Basic

Funcionamento do produto

• medição da tensão Si

• medição de corrente Si

• medição da potência de actuação Si

• medição da potência reactiva Si

• medição do impulso Si

• medição da frequência Si

Distância média de falha (MTBF) a 185,8

Indicadores de referência

• de acordo com a norma DIN 40719 ampliada segundo a norma
IEC 204-2 / em conformidade com a norma IEC 750

P

• de acordo com a norma DIN EN 61346-2 P

Medição:
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Processo de medição

• para medição de tensão RMS

• para medição de corrente TRMS

Tipo de registo dos valores de medição sem espaços

Forma de onda da tensão sinusoide ou distorcida

pode ser medida a frequência de rede Hz 45 … 65

Tipo de funcionamento do registo dos valores de medição

• registo automático da frequência de rede Si

• fixação para 50Hz No

• fixação para 60Hz No

Entradas de medição para tensão:

Tensão de rede possível de medir

• entre (PE)N e L / na CA / valor nominal máximo V 400

• entre os condutores externos / na CA / valor nominal máximo V 690

• entre (PE)N e L / na CA V 40 … 480

• entre os condutores externos / na CA V 70 … 831

Tensão de rede / entre os condutores externos / na CA

• permitido no máximo V 831

Categoria de medição / para medição de tensão CATIII

Resistência interior dos condutores externos e condutores neutros

• em caso de medição de tensão MΩ 1,05

Absorção de potência / em caso de medição de tensão

• cada fase mW 220

Expansão de faixa de medição para tensões

• com conversor de tensão externo Si

Entradas de medição para corrente:

Corrente medível

• 1 / na CA / valor nominal A 1

• 2 / na CA / valor nominal A 5

Corrente relativa que pode ser medida / na CA % 1 … 120

Corrente de regime permanente / na CA / permitido no máximo A 10

Resistência à corrente de curta duração admissível (Icw) / limitada a
1 ms / valor de referência

A 100

Supressão do ponto zero / na medição de corrente 0,1 ... 10 %

Categoria de medição / para medição de corrente CATIII

Expansão da faixa de medição para correntes

• com conversor externo de corrente Si

Limites de erro máximos:
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Condição de referência / para exactidão de medição segundo IEC62053-22 e IEC62053-23

Fórmula para insegurança relativa da medição total

• no caso de tamanho de medição de tensão +/- 0,3 %

• no caso de tamanho de medição de corrente +/- 0,2 %

• no caso de tamanho de medição de potência +/- 0,5 %

• no caso de tamanho de medição do factor de potência +/- 0,5 %

• no caso de tamanho de medição de energia activa Classe 0,5 conf... IEC62053-22

• no caso de tamanho de medição de energia reactiva Classe 2 seg. IEC61557-12 e IEC62053-23

Tensão de alimentação:

Versão do fornecimento de tensão fonte de alimentação de tensão alargada

Tipo de tensão / da tensão de alimentação CA/CC

Tolerância simétrica relativa / da tensão de alimentação % 10

Categoria de medição / para tensão de alimentação CATIII

Tensão de alimentação / 1 / na CA V 95 … 240

Alojamento da potência aparente

• sem módulo(s) de expansão / típico V·A 6

• com módulo(s) de expansão / máximo V·A 8

Tensão de alimentação / 1 / na CC V 110 … 340

Entrada digital:

Quantidade de entradas digitais 1

Tensão de entrada / na entrada digital

• na CC / valor de medição V 24

• valor final para identificação do sinal <0> V 8

• valor inicial para identificação do sinal <1> V 13

Corrente de entrada / na entrada digital

• a um sinal <1> mA 7

Tempo de retardamento de entrada / na entrada digital

• em caso de sinal <1>depois <0> / máximo ms 5

• em caso de sinal <0>depois <1> / máximo ms 5

Saída digital:

Quantidade de saídas digitais 1

Versão das saídas digitais função lógica ou de saída de impulsos

Norma / para dispositivo de impulsos segundo IEC62053-31

Duração do impulso ms 30 … 500

Faixa horária ajustável / mínimo ms 10

Tensão de funcionamento / como tensão de saída / na CC /
permitido no máximo

V 30

Corrente de saída
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• na saída digital

• a um sinal <1> / mA 27

• em caso de sinal <0> / máximo mA 0,2

• nas saídas digitais / na CC / máximo mA 100

Tempo de retardamento da saída / na entrada digital

• em caso de sinal <1>depois <0> / máximo ms 5

• em caso de sinal <0>depois <1> / máximo ms 5

Resistência interior / nas saídas digitais Ω 55

Frequência de comutação / na entrada digital / máximo Hz 17

Característica da saída / resistente a curto-circuitos Si

Categoria de medição / para sinais digitais CATII

Comunicação:

Quantidade de interfaces / de acordo com Fast Ethernet 1

Execução de ligação eléctrica

• da interface Fast Ethernet RJ45 (8P8C)

Versão do cabo / conectável

• Twisted Pair Si

Protocolo / na interface Ethernet / é suportado MODBUS TCP

Protocolo / é suportado canal SEA TCP / MODBUS TCP (comutável)

Débito binário/ mínimo kbit/s 10.000 … 10.000

Período de actualização

• na interface s 0,33 … 1

Indicação e operação:

Quantidade das teclas 4

Versão do visor LCD, gráfico, monocromático

Cor / do fundo da indicação branco

Idioma do país / na indicação do visor / é suportado de, en, fr, spa, ita, por, tur, chi

Resolução de imagem horizontal 128

Resolução de imagem vertical 96

Largura / do visor mm 72

Altura / do visor mm 54

Período de actualização / no visor s 0,33 … 3

Elementos de ligação e bornes:

Tipo de secções de condutor conectáveis / nas entradas de medição
para tensão

• cabo de um fio 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²)

• de cabo fino / com tratamento de terminal de fio 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²)

• nos cabos AWG / cabo de um fio 2x 20 até 14
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Tipo de secções de condutor conectáveis / nas entradas de medição
para corrente

• cabo de um fio 1x (0,5 ... 4 mm2), 2x (0,5 ... 2,5 mm2)

• de cabo fino / com tratamento de terminal de fio 1x (0,5 ... 2,5 mm2), 2x (0,5 ... 1,5 mm2)

• nos cabos AWG / cabo de um fio 2x 20 até 14

Tipo de secções de condutor conectáveis

• nas entradas para tensão de alimentação

• cabo de um fio 1x (0,5 ... 4 mm2), 2x (0,5 ... 2,5 mm2)

• de cabo fino / com tratamento de terminal de fio 1x (0,5 ... 2,5 mm2), 2x (0,5 ... 1,5 mm2)

• nos cabos AWG / cabo de um fio 2x 20 até 14

• nas entradas digitais / cabo de um fio 1x (0,2 ... 2,5 mm2), 2x (0,2 ... 1,0 mm2)

Tipo de secções de condutor conectáveis

• nas entradas digitais / de cabo fino / com tratamento de terminal
de fio

1x (0,25 ... 2,5 mm2), 2x (0,25 ... 1,0 mm2)

• nas entradas digitais / nos cabos AWG / cabo de um fio 2x 24 ... 18

Tipo de secções de condutor conectáveis / nas saídas digitais

• cabo de um fio 1x (0,2 ... 2,5 mm2), 2x (0,2 ... 1,0 mm2)

• de cabo fino / com tratamento de terminal de fio 1x (0,25 ... 2,5 mm2), 2x (0,25 ... 1,0 mm2)

• nos cabos AWG / cabo de um fio 2x 24 ... 18

Medidas e pesos:

Aptidão para a utilização montagem em quadros de comando estacionários
dentro de salas fechadas

Tipo de fixação / montagem do painel de distribuição Si

Posição de montagem vertical

Largura mm 96

Altura mm 96

Profundidade mm 56

Profundidade da montagem mm 51

Altura do corte mm 92

Largura do corte mm 92

Tipo de protecção e categoria de protecção:

Classe de protecção dos materiais

• em estado montado II

Classe de protecção IP

• na parte frontal IP65

• na parte traseira IP20

Condições ambientais:

Temperatura ambiente

• durante o funcionamento °C -10 … +55
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• durante o armazenamento °C -25 … +70

Humidade relativa do ar / com 25 °C / sem condensação

• durante a fase de funcionamento % 5 … 95

Altura de colocação / em caso de altura pelo NN / máximo m 2.000

Norma

• para avaliação ambiental frio IEC 60068-2-1

• para avaliação ambiental calor seco IEC 60068-2-2

• para avaliação ambiental calor húmido, cíclico IEC 60068-2-30

Certificados/Homologações:

Qualificação

• como Declaração de Conformidade CE IEC 61010-1: 2001 (2ª ed.) com corr. 1, EN 61010-1:
2001 (2ª ed.) e DIN EN 61010-1:2002 com "Correcção
1"

• como autorização para os E.U.A. UL 61010-1, 2ª ed. CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04

• como autorização para o Canadá UL 61010-1, 2ª ed. CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04

Certificados/Homologações:

General Product Approval EMC Declaration of Conformity

other

Confirmation PROFINET-
Certification

Mais informações:

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (encomendar online)
https://eb.automation.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/Product/7KM2112-0BA00-3AA0

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/7KM2112-0BA00-3AA0/all

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, ... )
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM2112-0BA00-3AA0

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
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