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1RCETM454D, 1RCETM454U
Háromfázisú aktív fogyasztásmérő /5A-es árambemenettel

Semleges vezetővel ellátott 4-vezetékes háromfázisú rendszerhez

Műszaki adatok
● Saját teljesítmény felvétel: 1VA (áram bemenet)/ 3VA (feszültség bemenet) fázisonként
● Pontossági osztály: Class A (az 1RCETM454 és 1RCETM454U típusoknál), 2 az összes többi típushoz
● Használati hőmérsékleti tartomány: -5… +50°C
● Tárolási hőmérsékleti tartomány: -25… +70°C
● Felbontás: 0.1 kWh
● Kijelzés: 999999,9 kWh (6 egész és 1 tizedesjegy)
● Villogó piros LED = aktív fogyasztás (a villogás arányos a fogyasztással)

Minden villogás 1 Wh-val egyenlő CT használatával 80A-ig; 10 Wh-val 100 és 800 A között, 100
Wh-val > 800 A-nál (csak 6 modulos és 96x96mm-es kivitelnél)

● Pulzáló piros LED = bekötési hiba, ellenőrizni kell a bekötést
● Fogyasztásmérés: cos fi  0.5… 1 között
● Választható CT primer áram: 5-10-15-20-25-30-40-50-60-80 (x10 és x100), max. 4000A modulos

kivitelhez, max 1500A a 96x96-os kivitelhez
● Névleges feszültség: Un 3x230V / 400V ± 10%, 50 ÷ 60 Hz, táplálás a mért hálózatból
● Névleges / maximális / minimális áram: 5A / Imax 6A / Imin 15 mA
● Minimális induló áram: Ist=0,10 mA
● Átmeneti áram: Itr=0.25A
● Programozható kimeneti impulzusok:

x1 = 1 impulzus 0,1 kWh-nként - felbontás 0,1 kWh
x10 = 1 impulzus 1 kWh-nként - felbontás 1 kWh
x100 = 1 impulzus 10 kWh-nként - felbontás 10 kWh
relé alaphelyzetben nyitott érintkezőkkel, 0,5 A / 100 V - impulzus időtartam 100 ms

● Méretek / Súly: 4 vagy 6 modul DIN / 0,40 kg - 96x96 mm / 0,55 kg

1RCETM454U

1RCETM454D

BEKÖTÉS ÉS AUTOMATIKUS TESZT
Először válassza ki a CT és a kimeneti impulzus kapcsolatát a megfelelő minidip kiválasztásával (kivéve a 2RCET9645U
típust). Ezt követően csatlakoztassa az áram- és feszültség bemeneteket az ábra szerint. Kapcsolja be a hálózatot és
várjon legalább 3 másodpercig, hogy a névleges áramnak megfelelő áram haladjon át az áramkörön.
Majd ellenőrizze, hogy a piros elülső LED villog-e, a helyes bekötést jelezve. Helyes bekötés esetén a felső kis panel
kinyitásával látható, hogy a zöld LED (A) be világít és a piros ledek (B = L1 fázis, C = L2 fázis és D = L3 fázis) ki vannak
kapcsolva.
Az előlapi piros led lüktetése (a fényerő fokozatosan növekszik és csökken) bekötési problémát jelez. Ebben az esetben
a készülék felső része közelében található kis panel kinyitásával láthatóvá válik, hogy a zöld LED (A)  nem világít, és
egy, kettő vagy mindhárom piros led (B, C és D) a helytelenül bekötött fázisnak megfelelően világít. Ebben az esetben
ellenőrizni kell, hogy a bekötés helyes-e. A következő rendellenességek azonosíthatók:
● az áram bemenet a CT helytelen bekötése miatt fordított (az áramnak a P1 oldalról kell befolynia és a P2 oldalról

kell kifolynia)
● az egyes CT-k nem a megfelelő fázissal vannak összerendelve (pl. CT az L1-en az L3 helyett stb.)
● világító piros lednek megfelelő fázis hiányzik
● a feszültségek nem a megfelelő fázissorrendben vannak bekötve (példa: L1 az L3 helyett stb.)

Abban az esetben, ha az L1, vagy L3 fázis hiányzik, a készülék nem
működik, mert nincs áramellátása.
MEGJEGYZÉS: Amennyiben UTF tanúsítványra van szükség, a
leolvasás kiértékelése elvégezhető a CT áttételének figyelembe vételével

Panelbe építetthető  96X96 mm keretméretű változatok
2RCET9645: energiafogyasztás közvetlen leolvasása
2RCET9645U: - lezárható sorkapocs-fedéllel UTF tanúsításhoz
● a készülékeket 5A-400V feszültségen kalibrálják az alkalmazott CT

primer értékétől függően kiszámítandó áttétel szorzóval. Ebben az
esetben az előlapi LED minden villanása 1Wh-nak felel meg.

● a készülékek az energiafogyasztás közvetlen kijelzésével is rendel-
hetők, amikor  is nincs szükség szorzótényező kiszámítására

● megrendeléskor közölni kell a feszültség/áram bemeneti értékeket,
mivel ezek a típusok minidip-es beállítással nem rendelkeznek

Bekötés
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