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Elektromĉry
Pro energetiku a prƀmysl

Elektromĵr

Landis+Gyr E650
ZMD300/400
ZFD400

Ochrana investic
prostŦednictvím
ßexibilní modularity



KomunikaĦní technologie se rozvíjejí rychlým
tempem, pŦiĦemž mĵŦicí zaŦízení musí být schopno
funkcionality po celou dobu jeho životnosti. MĵŦicí
zaŦízení vyrábĵná Þrmou Landis+Gyr nabízejí nejvyšší
ßexibilitu, a tím i ochranu vložených investic. Tato
produktová Ŧada se vyznaĦuje modularitou a vysokým
stupnĵm interoperability.
 více než 30 rƀzných možností komunikace

 možnost instalace shodného pŦístroje v rƀzných
iaplikacích

 robustní a trvanlivá elektronická i mechanická
ikonstrukce

 mnoho speciálních funkcí pro podporu instalace,
iúdržby a provozu

ŠpiĦkový produkt pro ICG mĵŦení
Od jejich uvedení na trh dodala spoleĦnost Landis+Gyr pŦes milion elektromĵrƀ E 650 (ZFD400
a ZMD300/400) zákazníkƀm ve více než 70 zemích celého svĵta. Jejich popularita nás zavazuje dále
zvyšovat kvalitu a funkcionalitu této vlajkové lodi ICG mĵŦení. Díky stálým investicím do výkonu
a funkcionality této Ŧady špiĦkových produktƀ si mohou naši zákazníci zajistit optimální Ŧešení
svých nároĦných potŦeb v oblasti ICG.
Základní funkcionalita
Kvalita a bezpeĦnost: Široká základní funkcionalita již splŚuje
všechny hlavní normy IEC vztahující se k pŦíslušným požadavkƀm.

Elektronika

Širokorozsahové vstupy napĵtí a proudu
Velký LCD displej
TlaĦítka pro listování dat na displeji
Optické tlaĦítko pro displej
Resetovací tlaĦítko zajištĵné plombou
energetické spoleĦnosti
Optické rozhraní (IEC 62056)
Optický zkušební výstup
Základní verze má 3 Ŧídicí vstupy a 2 výstupní

Záznam

kontakty, lze rozšíŦit až na 5 Ŧídicích vstupƀ
a 8 výstupƀ
8 mĵŦicích kanálƀ se souĦtovými registry
24 registrƀ energie a 24 registrƀ výkonu,
vzájemnĵ oddĵlených
Registry pŦedhodnot

Funkce

9 registrƀ doby trvání tarifƀ
Deník událostí
Podpora instalace na displeji
Nastavení módu tlaĦítky
Hodiny v reálném Ħase se záložním napájením
Monitoring napĵtí, proudu, frekvence, úĦiníku,
Ħinného a jalového výkonu

Kryt

Gregoriánský a perský kalendáŦ
Dálkové ovládání výstupních kontaktƀ
Tvrzený sklolaminát, antistatický materiál
Štítky jsou chránĵny prƀhledným plastem
Schéma zapojení na Ħelním panelu
Pouzdro pro baterie zajištĵné plombou
energetické spoleĦnosti

Základní konÞgurace

Rozšíŀená funkcionalita

Landis+Gyr E650 (ZMD300/400 a ZFD400) jsou odpovĵdí na vaše
konkrétní potŦeby: od spolehlivého komerĦního elektromĵru po
všestranné mĵŦicí zaŦízení s komplexní doplŚkovou funkcionalitou
pro moderní zpƀsoby poŦizování dat a ßexibilní Ŧízení tarifƀ velkých
prƀmyslových zákazníkƀ.
Modulární komunikaĦní jednotky zajišŰují kdykoli správnou volbu
nejlepšího datového kanálu. Moduly „Plug+Play“ také nabízí úplnou
svobodu volby pŦi implementaci nových komunikaĦních technologií.

Tarifní funkce

Externí Ŧízení tarifƀ
Tarifní spínací tabulky (TOU - time of use)

MĵŦené hodnoty

Kombinované funkce pomocí TOU a externĵ
Energie a výkon pro odbĵr a dodávku
– (+A, -A, +R, -R, +Ri, - Ri, +Rc, -Rc)

Záznam

Okamžité hodnoty pro proud, napĵtí, Ħinný a
jalový výkon, fázový úhel, frekvenci, úĦiník
24 tarifních registrƀ energie a výkonu oddĵlenĵ
8 registrƀ celkové energie

E650 (ZFD402C)
E650 (ZFD405C)
E650 (ZFD410C)
E650 (ZMD402C)
E650 (ZMD405C)
E650 (ZMD410C)
E650 (ZMD310C)
E650 (ZFD410A)
E650 (ZMD410A)
E650 (ZMD310A)

Speciální funkce

Použití

Vysoké napĵtí

14- kanálová pamĵŰ profilƀ
Monitoring výkonu, proudu, úĦiníku
Displej s podsvícením
Korekce chyby CT/VT
Detekce silných magnetických polí

RozšiŦující moduly
(možný pouze jeden)

Detekce otevŦení krytu svorkovnice
4 Ŧídicí vstupy + 2 výstupní kontakty
2 Ŧídicí vstupy + 4 výstupní kontakty
6 výstupních kontaktƀ

StŦední napĵtí

RCR161 pŦijímaĦ pro hromadné dálkové
ovládání

Nízké napĵtí

RCR161 + 4 výstupní kontakty
Typ zapojení

PŦes mĵŦ. trafo

Pomocné napájení + 4 výstupní kontakty

PŦímé zapojení
PŦesnost
mĵŦení
(Ħinná/jalová
energie)

TŦída 0.2/0.5

Softwarové nástroje

TŦída 0.5/1.0
MID C
TŦída 1.0/1.0
MID B
Kombin.

Typ energie

áinná energie

áinná

MAP 120

Parametrizace

MAP 110

Podpora instalace
OdeĦet dat elektromĵru
Analýza zátĵžového profilu
Vizualizace bezpeĦnostního systému
Nastavení komunikace

Jalová energie
Zdánlivá energie

Kombinace IEC 1107 a DLMS
pro celkovou komunikaĦní kapacitu
Maximální úûinnost komunikace
Podmínkou úĦinného procesu fakturace je spolehlivost a stoprocentní
dostupnost pŦesných namĵŦených dat. Ćada elektromĵrƀ Landis+Gyr E650
(ZMD300/400 and ZFD400) pracuje se dvĵma komunikaĦními protokoly
- s dŦívĵjším protokolem IEC1107 i nyní obecnĵ zavedeným DLMSTM,
pŦiĦemž oba odpovídají normĵ IEC62056.
Optimální tok dat je zajišŰován integrovaným komunikaĦním rozhraním
nebo snadno vymĵnitelnými komunikaĦními jednotkami.
To vám zajistí ßexibilitu potŦebnou k optimalizaci investic do komunikace
pro mĵŦení.

Pozoruhodná funkcionalita pro nároûné aplikace ICG

 S pomocí speciálních registrƀ lze využít široký výbĵr mĵŦených veliĦin

 Vyhodnocení pŦekroĦení mezních hodnot smĵrem nahoru i dolƀ umožŚuje
komplexní analýzu a Ŧízení zatížení a tarifƀ
 Detekce mimoŦádných provozních stavƀ, které lze zaznamenat do deníkƀ

 Optimalizované provozní a instalaĦní nástroje pomáhají zmenšit chybovost
uživatelƀ a zjednodušit instalaci a údržbu
 Alarmy pro nové možnosti servisu a údržby

 Volitelné doplŚkové napájení pro dálkový odeĦet elektromĵru pŦi absenci
napĵtí v mĵŦicím obvodu
 Servisní nástroje MAP slouží pro pŦizpƀsobení standardních funkcí, jako
jsou tarifní spínací tabulky, seznamy registrƀ pro fakturaci, pamĵŰ proÞlƀ
nebo impulzní výstupy a pro dálkovou úpravu parametrƀ

