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 תכונות ויתרונות

 ן  , בשלבים הראשונים של היווצרותתקלות חשמלאיתור )בלעדי(  

 , זיהוי חריגות בנתונים  בלוח ע"י שילוב של מדידת נתונים

 המצביעים על התקלה באופן מיידי.  )מוגנים בפטנט(  והפעלת אלגוריתמים 

 שמירה בהיסטוריית תקלות: ו  SMSללקוח ע"י מייל/תקלה שליחת דו"ח ,  התרעה 

   במוליכיםעליית התנגדות  פס,חוסר א אזה, מפל מתח בפ  מתח,  שקיעות מגעים רופפים, 

 ועוד.  , זרמי קצר זרמי זליגה איפוסים כפולים,  איכות חשמל ירודה,

 באופן אוט' וייחודי   GES-LTמדידת לולאות תקלה   )בלעדי( 

 מוליך בנפרד )מצביע על ליקוי בכבל ההזנה(. ע"י מדידת כל 

 . )לאיתור תקלות(   מדידת זרמים במוליך ההארקה במוליך האפס וזרמי זליגה )בלעדי( 

 . מדידת מתח בין אפס להארקה ובין פזה להארקה )לאיתור תקלות( )בלעדי( 

 וצורות גל .  (25- )עד ההרמוניה ה   כולל ניתוח הרמוניות - אנלייזר מקצועי

 (. msec40רשם נתונים באיכות גבוהה )רזולוציה של  

  בלט או טלפון חכם. אמחשב, ט מכל   רחוקצפייה, שליטה ובקרה מ

 . מקס' דגימות למחזור  540ברזולוציה של דגימת גל הסינוס 

 הקלטת אירועים חריגים ואנומליות כולל צפייה בצורת גל 

 דגימות במחזור.   68ברזולוציה של 

   .  Excelמדידת אנרגיה )תעו"ז( , כולל גרפים, השוואת נתוני צריכה ודוחות 

   ממסרי מוצא הניתנים לתכנות ע"י תרחישים ושעון. 5

  CLASS 2  -להתקנה על פס דין 

  ,IEC/EN/UL 61010-2-030, EN 61000-3נבדקה ואושרה עפ"י התקנים הנ"ל: 

EN 61326-1, CFR 47 FCC, SI 961 part 32/24/3.2 
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 מפרט טכני 
 

 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 131°F)- טמפרטורת פעולה  

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

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

  indoor use, altitude (up to 2000m),    indoor use  מיקום התקנה 

 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

סוג חיבור  -מחברים   Terminal blocks RJ45 USB & terminal blocks 

     מארז אריזה 

     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 

   Measurement category (CAT II)   

-2- 



 

     ספק כו ח 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 

   Measurement category (CAT II) 

 

 

    

 R,S,T,N,G R,S,T,N,G כניסות מתח 

 90-400VAC 5VDC חיבור מתח כניסה 

 5-600VAC X טווח מדידה 

 Hz X 50/60 תדרי עבודה 

 4kV AC X  בידוד גלווני 

 1.5mm^2 0.75-1.5mm^2 גודל חוט מומלץ 

Terminal pitch  10 mm 5.08mm 

   

     כניסות זרם 

 R,S,T,N,G R-N, S-N, T-N, R-G, N-G כניסות מתח 

 400V 0-3.3V חיבור מתח כניסה 

 X 0-100Ma/ 0-330 mv טווח מדידה 

כניסה התנגדות   X 10/50 אין סוף  אוהם/  

Terminal pitch  10 mm 5.08mm 

   

   פלט 

 X 1 – 5 ממסרים 

 X 0.3A at 125VAC ,1A at 24VDC עומס על הממסרים 

ר מתח כניסה לממסמקס'   X 24V  AC/DC 

 5VDC X מתח מוצא 

 AC 0-3.3V Xמתח מוצא  

Terminal pitch 5.08mm 5.08mm 
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 X Modbus TCP/IP פרוטוקול  תקשורת 

 X  Ethernet  תקשורת  

   

     מיוצר לפי תקנים 

Safety EC/EN 61010-1;      

IEC/EN 61010-2-030;       

UL/CSA 61010-1;  

TUV(US+Cnada);   

UL/CSA 61010-2-030; 

CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12;  

 EC/EN 61010-1;      

IEC/EN 61010-2-030;       

UL/CSA 61010-1;  

TUV(US+Cnada);   

UL/CSA 61010-2-030; 

CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12; 

EMC  EN 61326 ;  

SI 961 Parts 32,24,12.3; 

FCC Part 15 SUBPart B 

 EN 61326 ;  

SI 961 Parts 32,24,12.3; 

FCC Part 15 SUBPart B 

 

 

 

 

 

  

ESP  בע"מ 

 בית רשתות  7רח' טוליפמן 

 7512602,ראשון לציון   2684ת"ד 
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