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 DC  5Vיציאת  SE 85.1 בקרל יציאות 

 SE 85.1 בקרל

 REV5.0-GESמפרט טכני והוראות התקנה מערכת 

ניתן לשינוי לסלילי ) mA 0-100כניסות משני זרם:

 (A5רוגובסקי או התאמה למשני זרם 

  24V/1Aמגעים יבשים       

 USBחיבור 

 בקרמ חיבור
PS 505.1 

 כניסת רשת
RJ-45 

 V380/400 כניסת מתח רשת

 

 חיבורים  תיאור :1איור 

  DC 5Vכניסת מתח 

 PS505.1מבקר 
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 חיבור    סכמת  1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סכמת חיבורים  :2איור 

 GES-REV5.0מערכת התקנת  1.1.1

 הבא: תעשה לפי השרטוט GES-REV5.0התקנת מערכת 

 

4X10A 

“C” 

INC=8A 
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 למדידת זרמים התקנת בקר הרחבה  1.1.2

 הבא: תעשה לפי השרטוט SE85-GES.1התקנת בקר הרחבה 
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CT-R    CT-S   CT-T    CT-C    CT-R    CT-S    CT-T    CT-C  

 2מעגל   1מעגל  

 הרחבה( )



 

 

 תנאים הכרחיים לצורך התקנה    1.1.3

 להוראות התקנת המערכת במסמך זה.יש להקפיד להתקין את המערכת אך ורק בהתאם   .1

  (מידות הבקרים מצורפות בטבלה בדף האחרון ח )ויש לוודא שיש מקום בלוח לבקר וספק הכ .2

   , לצורך כניסת כבל רשת.GES-SE85.1נא להשאיר מרווח בצידו השמאלי של בקר  

מש  ולהשת זה, יח'( בהתאם לתוכנית וההוראות בסעיף   6יש לוודא שניתן להתקין משני זרם ) .3

 מילי אמפר בלבד.  0-100במשני זרם בעלי מוצא 

 משני הזרם יותקנו בהתאם לגודל החיבור בלוח, לדוגמה     R,S,T,Nעל המוליכים   3.1

 630/0.1יותקנו משני זרם  630Aלוח בגודל        

 50/0.1על מוליך הארקה הראשי של הלוח יותקן משנה זרם   3.2

 50/0.1ן משנה זרםפזות ואפס יחד( יותק  3על המסכם )  3.3

 את משני הזרם יש להתקין על המוליכים בצורה הבאה :  3.4 

 

 

 

   יש להתקין על המוליכים בצורה הבאה:  .  את סלילי הרוגובסקי 4

 

 

 

 

   את משני הזרם יש להתקין רק לאחר ניתוק המעגל הנמדד, ובאמצעות מהדי קצר בין משני  .5

  הזרם לבקר. 

      הימנע מלהתקין את משני הזרם במקום בו ייחסמו פתחי האוורור ובמוצא רשף המפסקים  .6

 בלוח. 

ישיר למוליך חי או לפסי  שים לב! וודא כי שנאי הזרם או המוליכים מותקנים באופן המונע מגע . 7

 צבירה 

    1mm- 0.75מומלץ    GESחתך מוליכי החיבור בין בקרי  . 8

 . יש לוודא כי הלוח אטום לכניסת מים/נוזלים . 9

 מטר.  100לפחות ובאורך כללי שלא יעלה על   5CATיש להשתמש בכבלי תקשורת מסוג . 10
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 התקנה   ת דיאגרמ  1.1.4

 

 דיאגרמת התקנה לדוגמה : 4איור 
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 מאפיינים טכניים  .2
 

 PS-505.1 BOARD (HV)  SE-85.1 BOARD (LV) 

   תנאים סביבתיים

 25°C to 55°C (-13°F to 131°F)  -25°C to 55°C (-13°F to- טמפרטורת פעולה  

131°F)  

 40°C to 85°C (-40°F to 185°F)  -40°C to 85°C (-40°F to- טמפרטורת אחסון 

185°F)  

 to 95% non-condensing 0 to 95% non-condensing 0 לחות 

 indoor use, altitude (up to  מיקום התקנה 

2000m),   

 indoor use  

 pollution degree (2) pollution degree (2) איכות הסביבה 

 

     מידות

 140mm 140mm רוחב 

 120mm 85mm גובה 

 40mm 45mm עומק 

 300gr 250gr משקל

      

     חומרים 

 PC/ABS V0,UL94 V0 PC/ABS V0,UL94 V0 קופסא 

PCB FR4-Standard Tg 130-

140CFR4-Standard Tg 130-

140C 

FR4-Standard Tg 130-

140CFR4-Standard Tg 130-

140C 

  X Ethernet / USB מסופים

 Terminal blocks RJ45 USB & terminal blocks סוג חיבור  -מחברים 

     מארז אריזה 

     ספק כוח

     ספק כוח ראשי  

 4kV AC  X בידוד 

 AC/DC   230VAC to 5VDC Xספק כוח  

 25C to 60C X-  טווח טמפרטורת הפעולה  

 50-290VAC  X מתח כניסה 

   Hz 50/60 תחומי תדר הזנה 

 10W  X הספק מקסימלי 

Terminal pitch 10mm,5 pins X 

     ספק כח משני 

 4kV AC  X בידוד 

 AC/DC   230VAC to 5VDC X ספק כוח  

 AC 50-290VAC  Xמתח כניסה  

 Hz X 50/60 תדרי עבודה 

 50-290VAC 50/60 Hz X מתחי כניסה 

 1W  X הספק מקסימלי 

     כניסות מתח 

 R,S,T,N,G R,S,T,N,G כניסות מתח 

6 


