
Display & Programmeringsoversigt.

HPL110 programmeres ved hjælp af kun tre taster placeret på frontpanelet, se afsnit om pro-
grammering på side 2. Alle parametre samt deres variationsområde er listet i ovenstående funktion-
stabel. Parametre lagres i EEPROM. Hvis ingen tast er blevet aktiveret i ca. 5 sekunder, returne-
rer displayet til kW [%] positionen. Bemærk at tasternes funktion repeteres, hvis de holdes nede.

LED-indikeringer:
HPL110 har et antal lysdioder, som benyttes til
at indikere overfor brugeren, hvilken tilstand
apparatet befinder sig i - det være sig grænse-
overskridelse eller alarmtilstand. I skemaet her-
under vises HPL110’s LED-indikeringer og de-
res betydning.
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Tekniske Specifikationer
Mekaniske spec.

Kabinet
Makrolon 8020 (30% GV), UL94V-1
(hus).
Makrolon 2800, UL94V-2 (konnektor
+ front).

Montage
Snap-Montage til 35mm DIN-skinne
eller vægmontage.

Beskyttelsesklasse
IP40 (kabinet).
IP20 (konnektor).

Temperaturområde
-15 - +50 °C.

Vægt: Ca. 400g.
Dimensioner

D 110 x B 56 x H 75 mm.

Elektriske spec.
Forsyning/Måleområde

Se sidetryk på modulet.
Leveringsomfang:
3 x 120 VAC -> 3 x 575 VAC

Strømområde
Intern max, 8 Amp.
Ekstern: N/1 eller N/5 strømtrafo.

Cos(ϕϕϕϕϕ)-område: 0-1
Frekvensområde: 50 / 60 Hz.
Forbrug

2 VA
Relæ-spec.

250 VAC/5 Amp.

CE-mærket efter:
EN50081-1, EN50082-2, EN61010-1

UL certificeret:
UL 508 - Industrial Control Equipment
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KONCEPTET
Unipower HPL110 er et „low-cost“ med-
lem af en familie af „Intelligente
Powerkontrol Units“. Modulet måler ef-
fekt i kW efter formlen:

Modulets primære funktion er overvågning
og regulering af maskineri drevet af 3-fa-
sede motorer. Unipower HPL110 er ken-
detegnet ved at indeholde en programmer-
bar Max.- og/eller Min.-grænseværdi-
melder, samt de funktioner, der er nødven-
dige, for at etablere en kompakt beskyt-
telse eller styring af maskiner, f.eks. pum-
per, transportbånd, snegletransportører
m.v. Ud over hjælpefunktionerne Ts, Tr og
hysterese indeholder HPL110 en
strømtrafo, der måler op til 8 Amp.

P = √3 x U x I x Cosϕ

Bemærk! En ekstern strømtransformer skal altid monteres i L3-fasen for
korrekt måling. Transformerens polaritet er uden betydning.



Generelt

Effekt-målemetoden er baseret på en integra-
tion af effekten, taget over hver periode (20ms
ved 50Hz), og derfor måler HPL110 også sand
effekt for ikke sinus-formede belastninger så-
som f.eks. frekvensomformere

Programmering:
HPL110 programmeres ved hjælp af kun tre
taster placeret på frontpanelet. „Mode“-tasten
bruges til at vælge en af de syv programmer-
bare parametre. Når en parameter er valgt, kan
værdien ændres ved hjælp af de to pil-taster.

Måleområder:
HPL110 indeholder en intern strømtrafo op til
8A. Der kan vælges mellem 4 interne strøm-
områder: 1, 3, 5 og 8A. Hvis apparatet skal måle
på belastninger, hvor strømmen er større end
8A, skal en ekstern strømtrafo tilsluttes. Dette
gøres ved at forbinde sekundersiden på strøm-

trafoen til klemme 7 og 8, og herefter indstille
strømområdet til 1A eller 5A afhængigt af den
eksterne strømtrafos sekundærstrøm (N/1A el-
ler N/5A). Måleområdet i kW = 1.73 x U x I, hvor
U er nominel spænding og I er valgte strøm-
område eller nominel primærstrøm for en eks-
tern strømtrafo. Eks. for 1A og 400V fås et måle-
område på 0,692kW svarende til 100%.

Funktioner

Nedenstående figur viser en typisk effektkurve
for en AC-motor (eks. pumpe) lige efter tilslut-
ningen af spænding til motoren. Nederst på fi-
guren er vist en bjælke, der indikerer, hvornår
relæet er trukket/faldet ud.

Valg af grænseværdier:
Bestemmelse af grænseværdier kan gøres på
to måder: Teoretisk eller ved hjælp af
peakdetektorerne i HPL110.

Teoretisk:
Md = P2 x 60 / 2πn, hvor
Md: Moment hvor alarm skal gives.
P2: Tilsvarende akseleffekt.
n: Omløbstal i omdr./min.
P1 = P2 + Po (eller udfra motorens
virkningsgradskurve).
Grænseværdi [%]= 100 x P1/P, hvor
P: Måleområde for HPL110.
Grænserne kan deaktiveres ved at sætte Min.-
grænsen til 0 og Max.-grænsen til 101%. Når
grænsen er inaktiv, skrives der „Off“ på displayet.

Peak-detektorer:
Lad motoren køre ved normal belastning og
aflæs peak-værdier ved i kW[%]-mode at akti-
vere pil-op og -nedtasterne. Læg Max.-græn-
sen et passende stykke over og Min.- grænsen
et passende stykke under. Peak-detektorerne
kan resettes ved at aktivere den relevante pil-
tast og samtidigt aktivere Reset-tasten.

Ts: Start-timer
Den programmerbare start-timer (Ts) bruges til
at undgå alarmer ved motorstart. Når effekt-kur-
ven når 5%, aktiveres Ts. Efter udløb af Ts bli-
ver grænse, hysterese, Tr osv. aktive. Hvis ef-
fekten igen kommer under 5%, slås overvåg-
ningen fra.

Tr: Reaktions-timer
På tegningen ses, hvorledes reaktionstimeren
(Tr) aktiveres, efter grænsen er overskredet. Tr
bruges til at undgå alarmer, med mindre græn-
sen har været overskredet i et bestemt stykke
tid. Sættes Tr = 0, er reaktionstiden identisk med
måleintervallet på 20ms (16,7ms ved 60Hz).

Reset af alarmer:
Alarmer kan resetes via „Reset“-tasten på front-
pladen eller via indgang S1.

Indgang S1: Auto- eller ekstern reset
Ekstern reset: S1 lægges til Gnd v.h.a. tryktast
eller optocouplerudgang. Se fig. 2.
Auto-reset: Forbindes S1 til Gnd, etableres Auto
Reset Mode, hvilket medfører reset af alarmer
v.h.a. hysterese.

Hysterese:
Af figuren til venstre fremgår det, hvordan even-
tuelle Maximum- og Minimum-hysterese bånd
placeres relativt til grænserne. Hysteresebåndet
ligger altid over en Min.-grænse og under en
Max.-grænse. Hysterese aktiveres, når der ge-
nereres en alarm, og den externe reset er aktiv
(Indgang S1, Auto-Reset mode). Hvis Auto-
Reset er valgt, og begge grænser er aktive, føl-
ger hysteresebåndet Max.-grænsen, da der kun
er et relæ i HPL110.

Indgang S2: Blokering af alarmer
Ligesom Ts blokerer for alarmer under opstart,
kan der blokeres for alarmer ved at forbinde S2
til Gnd.
Eks 1: Forventes en kortvarig overlast i et for-
løb, kan en PLC-udgang el. lign. anvendes til at
blokere i et givet tidsrum.
Eks 2: Er min-grænsen aktiv, skal en bryde-
kontakt på motorkontakten forbindes mellem S2
og Gnd, ellers vil HPL110 generere en Min.-
alarm, når motoren stoppes forsætligt. Alterna-
tivt se under DIP switch.

DIP-switch:
Dip-switchen er tilgængelig umiddelbart under
frontpladen (se figur 3).
SW1-Programmeringsspærring: Parametrene
kan aflæses men ikke ændres, når SW1 er On.
SW2: Er denne switch On, gives ingen Min.-
alarm ved overskridelse af Min.-grænse, hvis
kW[%]<5% før Tr udløber.
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Figur 2


