
Спецификация на
продукт
Характеристики

M8800A1C0B5C1E0A
M8800A energy meter - 10 MB - клас A - 5 A
input - 50 Hz

Заглавна страница
Обхват PowerLogic
Съкратено наименование на
устройството

ION8800A

Product or component type Energy and power quality meter

Допълнителни устройства
Power quality analysis conforming to IEC 61000-4-15 flicker

magnitude harmonic up to the 50th
conforming to IEEE 519: 1992 harmonic control
conforming to IEEE 1159: 1995 power quality monitoring
symmetrical component
transient detection (20 µs)
voltage sag and swell detection
programmablity (logic and math functions)
up to the 63rd harmonic
conforming to IEC 61000-4-30: class A power quality measurement
conforming to EN 50160 compliance report

Приложение на устройството Equipment monitoring and control
Contract optimisation
Power monitoring
Co-generation and IPP monitoring
Instrument transformer correction
Demand and power factor control
Energy pulsing and totalisation
Tariff metering
Load curtailment

Тип измервания Ток
Захранване
Честота
Активна мощност тотал
Power factor тотал
Активна мощност на фаза
Power factor на фаза
Активна мощност тотал
Активна мощност на фаза
Реактивна мощност тотал
Реактивна мощност на фаза

Supply voltage 85...240 V AC 47...63 Hz
110...270 V DC
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Честотна мрежа 50 Hz
[In] номинален ток 5 A
Type of network 1P + N

3P + N
3P

Консумация на енергия в VA 19 VA
Максимална консумация на
мощност в VA

32 VA

Тип дисплей FSTN transflective LCD
Sampling rate 1024 samples/cycle
Измервателен ток 0…5 A
Input type Current 0.001...10 A (impedance 0.01 Ohm)
Измервателно напрежение 57…288 V AC phase to neutral

99…500 V AC phase to phase
Frequency measurement range 47…63 Hz
Брой входове 3 digital 80...280 V AC/DC
Точност при измерване Current 0.1 %

Voltage 0.1 %
Power 0.2 %
Power factor 0.1 %
Frequency 0.005 Hz
Energy 0.2 %

Клас на точност Клас 0.2S активна енергия в съответствие с IEC 62053-22
Class 0.2S reactive energy conforming to IEC 62053-23

Брой изходи 1 alarm output
4 form C solid state output
2 IEC 1107 pulse

Протокол на комуникационния порт DLMS
ION
TCP/IP at 10/100 Mbit/s
DNP3
Modbus RTU, master/slave at <= 19200 bauds
Modbus RTU, master/slave at 300...57600 bauds
Modbus RTU, master/slave at 300...115200 bauds
Modbus RTU, master/slave at 56 kbit/s maximum
Modbus TCP, master/slave at 10/100 Mbit/s
IEC 1107 at <= 19200 bauds

Поддръжка комуникационния порт Screw terminal block: RS485
RJ45: Ethernet
Infrared
RJ11: modem
DB9: RS485/RS232

Протокол за синхронизация IRIG-B
Записване на данни Min/max of instantaneous values

Data logs
Transient logs
Waveform logs
GPS synchronisation
Alarms
Historical logs
Time stamping

Скорост на предаване 300...115200 bauds
10/100 Mbit/s
56 kbit/s maximum
<= 19200 bauds
300...57600 bauds

Капацитет на паметта 10 MB
Уеб услуги Уеб сървър
Tamperproof of settings Protected by access code
Код за съвместимост ION8800A

Околна среда
Електромагнитна съвместимост Conducted RF disturbances в съответствие с IEC 61000-4-6

Immunity to impulse waves в съответствие с IEC 61000-4-12
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Electrical fast transient/burst immunity test в съответствие с IEC 61000-4-4
Електростатичен разряд в съответствие с IEC 61000-4-2
Susceptibility to electromagnetic fields conforming to IEC 61000-4-3
1.2/50 µs shock waves immunity test conforming to IEC 61000-4-5
Conducted and radiated emissions B conforming to CISPR 22

Монтажен режим Rack-mounted
Тип табло 19" рак
Тип инсталация Вътрешна инсталация
Категория на защита III
Степен на защита IP IP51 conforming to IEC 60529
Относителна влажност 5…95 %
Ниво на замърсяване 2
Температура на околния въздух при
работа

-10…45 °C

Температура на околния въздух за
складиране

-25…70 °C

Допустима надморска височина 0...2000 m
Product certifications EGR

ESKOM
GOST
NMI

Стандарти IEC 62052-11
IEC 60950

Широчина 202,1 mm
Дълбочина 261,51 mm
Височина 132,2 mm
Тегло на продукта 6 kg

Packing Units
Пакет 1 Тегло 6,000 kg

Offer Sustainability
Директивата за ограничението на
опасните вещества на ЕС

Съвместим
Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС

WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара
на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци,
така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора
Гаранция 18 months
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=468900106&lang=en-us

