
 
productdatablad 7KM4212-0BA00-3AA0

Afbeelding analoog

SENTRON PAC4200;
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

Algemene technische gegevens:

Productbenaming multifunctioneel meetinstrument

Productmerknaam SENTRON

Producttypebenaming PAC4200

Bouwgrootte van het multifunctionele meetinstrument / firmaspecifiek van 96

Uitvoering van het product compact

'Productfunctie

• spanningsmeting Ja

• stroommeting Ja

• meting werkelijk vermogen Ja

• meting blindvermogen Ja

• impulsmeting Ja

• frequentiemeting Ja

Gemiddelde uitvalafstand (MTBF) a 169,7

Referentiemarkering

• volgens DIN 40719 uitgebreid volgens IEC 204-2 / volgens IEC
750

P

• volgens EN 61346-2 P

Meting:
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Meetmethode

• voor spanningsmeting TRMS

• voor stroommeting TRMS

Aard van de meetwaardedetectie compleet

Curvevorm van de spanning Sinusvormig of vervormd

Meetbare netfrequentie Hz 45 … 65

Modus voor meetwaardedetectie

• automatische netfrequentiedetectie Ja

• fixatie op 50 Hz Nee

• fixatie op 60 Hz Nee

Meetingangen voor spanning:

Meetbare netspanning

• tussen (PE)N en L / bij AC / maximale nominale waarde V 400

• tussen de buitenste geleiders / bij AC / maximale nominale
waarde

V 690

• tussen (PE)N en L / bij AC V 11,5 … 480

• tussen de buitenste geleiders / bij AC V 20 … 828

Netspanning / tussen de buitenste geleiders / bij AC

• maximaal toegestaan V 831

Meetcategorie / voor spanningsmeting CATIII

Inwendige weerstand buitenste geleider en nulleider

• bij spanningsmeting MΩ 1,05

Vermogensopname / bij spanningsmeting

• per fase mW 220

Uitbreiding meetbereik voor spanningen

• met externe spanningstransformator Ja

Meetingang voor stroom:

Meetbare stroom

• 1 / bij AC / nominale waarde A 1

• 2 / bij AC / nominale waarde A 5

Relatieve meetbare stroom / bij AC % 1 … 120

Continue stroom / bij AC / maximaal toegestaan A 10

Opname schijnbaar vermogen / bij stroommeting

• bij meetbereik 1 A / per fase mVA 4

• bij meetbereik 5 A / per fase mVA 115

Kortstondige stroomvastheid (Icw) / beperkt tot 1 s / toegekende
waarde

A 100

Nulpuntonderdrukking / bij stroommeting 0 ... 10 %

Meetcategorie / voor stroommeting CATIII
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Uitbreiding meetbereik voor stromen

• met externe stroomtransformator Ja

Foutgrenzen:

Referentievoorwaarde / voor meetnauwkeurigheid Conform IEC61557-12

Formule voor relatieve globale onzekerheid bij de meting

• bij meetgrootte spanning +/- 0,2 %

• bij meetgrootte stroom +/- 0,2 %

• bij meetgrootte vermogen +/- 0,5 %

• bij meetgrootte vermogensfactor +/- 2 %

• bij meetgrootte THD +/- 2 %

• bij meetgrootte werklastenergie Klasse 0,2 conform IEC61557-12 c.q. klasse 0,2S
conform IEC62053-22

• bij meetgrootheid blindlastenergie Klasse 2 conform IEC61557-12 c.q. IEC62053-23

Voedingsspanning:

Uitvoering van de spanningsvoorziening Voedingseenheid wijde spanning

Type spanning / van de voedingsspanning AC/DC

Relatieve symmetrische tolerantie / van de voedingsspanning % 10

Meetcategorie / voor voedingsspanning CATIII

Voedingsspanning / 1 / bij AC V 95 … 240

Voedingsspanningsfrequentie

• 1 / toegekende waarde Hz 50

• 2 / toegekende waarde Hz 60

Opname schijnbaar vermogen

• zonder uitbreidingsmodule(s) / typisch V·A 11

• met uitbreidingsmodule(s) / maximaal V·A 32

Voedingsspanning / 1 / bij DC V 110 … 340

Opgenomen werkelijk vermogen

• zonder uitbreidingsmodule(s) / typisch W 5,5

• met uitbreidingsmodule(s) / typisch W 11

Digitale ingang:

Aantal digitale ingangen 2

Bedrijfsvoorwaarde voor digitale ingangen / externe
spanningsvoorziening

Ja

Ingangsspanning / aan de digitale ingang

• bij DC / nominale waarde V 24

• bij DC / maximaal V 30

• eindwaarde voor detectie signaal<0> V 10

• beginwaarde voor detectie signaal<1> V 19

Ingangsstroom / aan de digitale ingang
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• bij signaal <1> mA 4

Ingangsvertragingstijd / aan de digitale ingang

• bij signaal <1> na <0> / maximaal ms 5

• bij signaal <0> na <1> / maximaal ms 5

Digitale uitgang:

Aantal van de digitale uitgangen 2

Uitvoering van de schakeluitgang elektronica

Uitvoering van de digitale uitgangen functie "Schakel- of impulsuitvoer"

Norm / voor impulsinrichting signaalgedrag conform IEC62053-31

Impulsduur ms 30 … 500

Instelbaar tijdrooster / minimaal ms 10

Bedrijfsspanning / als uitgangsspanning / bij DC / maximaal
toegestaan

V 30

Uitgangsstroom

• aan de digitale uitgang

• bij signaal <1> mA 10 … 27

• bij signaal <0> / maximaal mA 0,2

• aan de digitale uitgangen / bij DC / maximaal mA 100

Uitgangsstroom / aan de digitale uitgangen / bij DC / beperkt tot 100
ms / maximaal

mA 300

Vertragingstijd uitgang / aan de digitale uitgang

• bij signaal <1> na <0> / maximaal ms 5

• bij signaal <0> na <1> / maximaal ms 5

Inwendige weerstand / aan de digitale uitgangen Ω 55

Schakelfrequentie / aan de digitale uitgang / maximaal Hz 20

Eigenschap van de uitgang / kortsluitvast Ja

Meetcategorie / voor digitale signalen CATI

Communicatie:

Aantal interfaces / conform Fast Ethernet 1

Uitvoering elektrische aansluiting

• van het Fast Ethernet-interface RJ45 (8P8C)

Uitvoering van de leiding / aansluitbaar

• Twisted Pair Ja

Protocol / aan het Ethernet-interface / wordt ondersteund MODBUS TCP

Overdrachtsnelheid

• 1 / bij Ethernet Mbit/s 10

• 2 / bij Ethernet Mbit/s 100

Aantal actieve verbindingen

• aan het Ethernet-interface 3
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Aantal poorten logische / aan het Ethernet-interface

• wordt ondersteund 2

Productfunctie / aan het Ethernet-interface

• autonegotiatie Ja

• auto-MDI(X) Ja

• seriële Gateway Ja

Protocol / wordt ondersteund MODBUS TCP

Overdrachtsnelheid kbit/s 10.000 … 100.000

Actualisatietijd

• aan het interface / voor huidige waarden / typisch ms 200

Weergave en bediening:

Aantal toetsen 4

Uitvoering van het display LCD, grafisch, monochroom

Kleur / van de achtergrond van het display wit

Landstaal / aan de weergave van het display / wordt ondersteund de, en, fr, spa, ita, por, tur, rus, chi, pol

Horizontale beeldresolutie 128

Verticale beeldresolutie 96

Breedte / van het display mm 72

Hoogte / van het display mm 54

Actualisatietijd / aan het display s 0,33 … 3

Productfunctie

• contrast van het display instelbaar Ja

• weergave van het display omkeerbaar (positief <=> negatieve
modus)

Ja

• verlichtingssterkte van de achtergrondverlichting aan het display
is instelbaar

Ja

• verlichtingssterkte van de achtergrondverlichting van het display
is gestuurd in de tijd reduceerbaar

Ja

Wachttijd / voor verduistering van de achtergrondverlichting van het
display

min 1 … 99

Aansluitelementen en klemmen:

Uitvoering elektrische aansluiting

• aan de meetingangen voor spanning schroefaansluiting

Aard van de aansluitbare aderdiameter / aan de meetingangen voor
spanning

• met één draad 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²)

• met fijne draden / met adereindhuls 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²)

• bij AWG-leidingen / met één draad 2x 20 tot 14

Uitvoering elektrische aansluiting

• aan de meetingangen voor stroom schroefaansluiting
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Aard van de aansluitbare aderdiameter / aan de meetingangen voor
stroom

• met één draad 1x (0,5 ... 4 mm2), 2x (0,5 ... 2,5 mm2)

• met fijne draden / met adereindhuls 1x (0,5 ... 2,5 mm2), 2x (0,5 ... 1,5 mm2)

• bij AWG-leidingen / met één draad 2x 20 tot 14

Uitvoering elektrische aansluiting

• aan de ingangen voor voedingsspanning schroefaansluiting

Aard van d aansluitbare aderdiameters

• aan de ingangen voor voedingsspanning

• met één draad 1x (0,5 ... 4 mm2), 2x (0,5 ... 2,5 mm2)

• met fijne draden / met adereindhuls 1x (0,5 ... 2,5 mm2), 2x (0,5 ... 1,5 mm2)

• bij AWG-leidingen / met één draad 2x 20 tot 14

• aan de digitale ingangen / met één draad 1x (0,2 ... 2,5 mm2), 2x (0,2 ... 1,0 mm2)

Uitvoering elektrische aansluiting

• aan de digitale ingangen schroefaansluiting

Aard van de aansluitbare aderdiameters

• aan de digitale ingangen / met fijne draden / met adereindhuls 1x (0,25 ... 2,5 mm2), 2x (0,25 ... 1,0 mm2)

• aan de digitale ingangen / bij AWG-leidingen / met één draad 1x 24 ... 12

Uitvoering elektrische aansluiting

• aan de digitale uitgangen schroefaansluiting

Aard van de aansluitbare aderdiameter / aan de digitale uitgangen

• met één draad 1x (0,2 ... 2,5 mm2), 2x (0,2 ... 1,0 mm2)

• met fijne draden / met adereindhuls 1x (0,25 ... 2,5 mm2), 2x (0,25 ... 1,0 mm2)

• bij AWG-leidingen / met één draad 1x 24 ... 12

Maten en gewichten:

Gebruiksgeschiktheid Inbouw in stationaire schakelpanelen binnen gesloten
ruimten

Bevestigingswijze / inbouw bedieningspaneel Ja

Inbouwpositie verticaal

Breedte mm 96

Hoogte mm 96

Diepte mm 82

Inbouwdiepte mm 77

Inbouwdiepte / met uitbreidingsmodule(s) / maximaal mm 99

Uitsnijdhoogte mm 92

Uitsnijdbreedte mm 92

Materiaaldikte

• van het schakelpaneel / mm 4

Veiligheidsklasse en beschermingsniveau:
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Beschermingsniveau apparatuur

• in de ingebouwde toestand II

Beschermingsgraad IP

• aan de voorzijde IP65

• aan de achterzijde IP20

Omgevingsomstandigheden:

Omgevingstemperatuur

• tijdens de werking °C -10 … +55

• tijdens opslag °C -25 … +70

Relatieve luchtvochtigheid / bij 25 °C / zonder condensatie

• tijdens bedrijf % 5 … 95

Opstellingshoogte / bij hoogte boven gemiddeld zeeniveau /
maximaal

m 2.000

Vervuilingsgraad 2

Norm

• voor milieu-inspectie koude IEC 60068-2-1

• voor milieu-inspectie droge warmte IEC 60068-2-2

• voor milieu-inspectie vochtige warmte, periodiek IEC 60068-2-30

Approbaties/ certificaten:

Goedkeuring

• als EG-conformiteitsverklaring IEC 61010-1: 2001 (2nd Ed.) with Corr. 1, EN 61010-
1: 2001 (2nd Ed.) and DIN EN 61010-1:2002 with
"Rectificatie 1"

• als goedkeur voor VS UL 61010-1, 2nd Ed. CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-
04

• als goedkeur voor Canada UL 61010-1, 2nd Ed. CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-
04

• vergunning Australië Ja

• vergunning Rusland Ja

Approbaties/ certificaten:

General Product Approval EMC Declaration of Conformity

other

Confirmation PROFINET-
Certification

other

Bijkomende informatie:
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Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (online-bestelsysteem)
https://eb.automation.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/Product/7KM4212-0BA00-3AA0

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,…)
http://support.automation.siemens.com/NL/view/nl/7KM4212-0BA00-3AA0/all

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM4212-0BA00-3AA0

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

Laatste wijziging: 12-aug-
2014
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