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Energia átjáró

• Az energia átjáró egy központi eszköz az energiafogyasztás (villany, víz, gáz) ki-

értékeléséhez.

• Interfészként működik az RFTM-1 impulzus átalakító és az okostelefon között.

• A LAN hálózathoz Ethernet kábelen vagy vezeték nélküli Wi-Fi kapcsolattal csat-

lakozik.

• A felügyelt adatokat belső memóriában tárolja.

• Az iHC alkalmazás és a felhő kapcsolat segítségével lehetőség van az adatok és 

a felügyeleti naplók online hozzáférésére.

• A villamosenergia-fogyasztás akár 4 tarifa szerint is leolvasható kWh vagy pénz-

ügyi költségek formájában.

• Lehetőség van reakció beállítására konkrét fogyasztásnál, - kimenet be- vagy 

kikapcsolása (RFSA-6x és CU3).

• A készülékhez max. három CT50 áramváltó csatlakoztatható a villamos energia 

méréshez.

• A CIB csatlakozók közvetlen kapcsolatot biztosítanak az iNELS BUS rendszerrel.

• 3-modul széles, DIN sínre, kapcsolószekrénybe telepíthető.

• A csomag tartalmaz egy AN-I belső antennát, melyet fém szekrénybe telepítés-

kor külső, AN-E típusú antennára kell cserélni.

• A készülék tápfeszültségét a fi gyelt fázisok biztosítják.

• Hatótávolság 100 m-ig (328‘) (nyílt terepen), ha a jel a vezérlő és a feldolgozó 

egység között gyenge, használható az RFRP-20 jelismétlő.

• Kommunikáció kétirányú iNELS RF Control protokollal.

Bekötés

router

(potenciálmentes kontaktusok)

Áramváltó transzformátorok

(Figyelem! Ne csatlakoztasson HDO kontaktust)

Wi-Fi kommunikáció 

jelzése

- piros LED

Wi-Fi antenna

RF kommunikáció 

jelzése - piros LED

RESET

RF antenna

Tarifa visszajelző

Mérés visszajelzése

fázisonként

Sorkapcsok az árammérő szondák bekötéséhez

Impulzus és tarifa bemenetek

Tápellátó és feszültség-

mérő hálózati

csatlakozók Tápellátó és 

feszültségmérő 

hálózati csatlakozókRelé kimenet

Tápfeszültség / CIB állapot jelzése

- zöld LED

Ethernet 

csatlakozás

Az antenna csatlakozó meghúzási nyomatéka max. 0,56 Nm.

.

Lásd az 63. oldalon.

Áramváltó transzformátor

Az eszköz részei

Energia átjáró

Tarifa jelzések - RGB LEDTARIF

L1. L2. L3 fázis állapotjelzők - R/G LED

Technikai paraméterek

Tápfeszültség:

Tápfeszültség tűrése:

Zárt relé felvett teljesítménye:

RELÉ kimenet

Érintkezők száma:

Max. áram:

Kapcsolható teljesítmény:

Mechanikai élettartam:

Elektromos élettartam:

Relay reakció:

RF Control interfész

Kommunikációs protokoll:

Sugárzási frekvencia

Způsob přenosu signálu:

Wi-Fi frekvenciatartomány:

Wi-Fi antenna:

Hatótávolság nyílt terepen:

Vezérlés

Vezérlés:

RST nyomógomb:

Wi-Fi interfész

Wi-Fi mód:

Szabványok:

Wi-Fi biztonság:

Wi-Fi frekvenciatartomány:

Wi-Fi antenna:

Hatótávolság:

Ethernet interfész

Kapcsolat:

Átviteli sebesség:

Csatlakozó:

Beállított IP-cím:

Mérés

Impulzus bemenetek:

Tarifa bemenetek:

Bemenetek kapcsolási opciói:

Szigetelés a táp és vezérlő

áramkörök között:

Árammérő szondák:

Vezeték nélküli fogyasztás érzékelő:

Mérési intervallum

Hálózat:

Frekvencia:

Mérési pontosság:

Árammérő tekercs:

Huzal átmérője:

Egyéb adatok

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Működési pozíció:

Beépítés:

Védettség:

Túlfeszültség kategória:

Szennyezettségi fok:

Vezeték keresztmetszet 

(mm2):

Méretek:

Tömeg:

230 V AC / 50-60Hz

+15/-20%

5 VA

1NO/NC, L1 kapcsolása

16 A / AC1

4000 VA (AC1)

3 x 107

0.7 x 105

programozható beállítások, lásd a használati utasításban

RF Touch Compatible

866 MHz, 868 MHz, 916 MHz, 922 MHz 

Kétirányú címzett üzenet

SMA - ANYA**

1 dB (tartozék)

max. 100 m

WEB / mobil applikáció

Eszköz reset (10 mp nyomva tartásra)

AP / Client

IEEE 802.11 b/g/n / 2.4 GHz

WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

RP - SMA - FEMALE*

1 dB (tartozék)

max. 20 m

LAN (statikus IP / DHCP Client)

10 / 100 Mbit / s

RJ45

192.168.1.2

PULS1 (S0), PULS2 (S0)

TARF1, TARF2 - bináris kombináció

kapcsolt kontaktus / nyitott kollektor

megerősített szigetelés

3 x CT-50

RFTM-1

1f-3f

50 - 60 Hz /±10 %

1.0 Osztály

max. 50 A (CT50)

max. 16 mm

-20 .. + 35°C

-30 .. +70°C

függőleges

DIN sínre EN60715

IP20 az előlap felöl / IP40 fedőlappal

II.

2

max. 1x 2.5, max. 2x 1.5 / 

érvéggel max. 1.5

90 x 52 x 65 mm

125 g

TARIF 1:

TARIF 2:

TARIF 3:

TARIF 4:

piros

zöld

kék

sárga

hiba (áramszünet):

aktív fázis:

piros

zöld

Zárt relé jelzése

- piros LED

Érzékelési módszerek a méréshez

Villogó LED RFPM-2M

energia átjáró

RFTM-1 Vezeték nélküli

impulzus konverter

RFTM-1 Vezeték nélküli

impulzus konverter

RFTM-1 Vezeték nélküli

impulzus konverter

RFTM-1 Vezeték nélküli

impulzus konverter

RFPM-2M

energia átjáró

RFPM-2M

energia átjáró

RFPM-2M

energia átjáró

Gázmérőbe épített mágnes

Érzékelő helye a gázmérőn

Szenzos elhelyezése mágneses 

vízmérőre *

RFPM-2M

energia átjáró

RFTM-1 Vezeték nélküli

impulzus konverter

RFPM-2M

energia átjáró

Impuzus kimenet

A LED-es érzékelő fi gyeli a mérőn lévő fogyasztást jelző LED villogásait.

       LS (LED érzékelő)

A nyitható befogókkal a mérendő áramkör meglévő vezetékére helyezhetők, 

- a leggyakoribb villamos fogyasztásméréseknél használható.

       CT (áramváltó transzformátor)

A mágneses érzékelő fi gyeli a mérőn lévő szám mozgását, melyre egy állandó 

mágnes van felszerelve.

       MS (Mágneses érzékelő)

Az IR érzékelő fényvisszaverődéssel érzékeli a mérőn lévő számnak vagy a vízmé-

rők forgó mutatójának mozgását.

       IRS (Infravörös érzékelő)

Az impulzus kimenettel rendelkező mérők „SO“ kimenetei vezetékkel kapcsolód-

nak az RFTM-1 GND és DATA1 csatlakozóihoz.

                    IMP („S0“ kimenet)

A mágneses szenzor a mérő forgó tárcsájára elhelyezett mágnes impulzusait ér-

zékeli (pl. Maddalena - typ TCM 142/08-4627).

       WS (Mágneses szenzor vízórákhoz)
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Silikon
PVC

Pt100

 4.6 mm

24 mm

TC

20 mm

TZ

22.65 mm

 6.2 mm

 8.2 mm

TC TZ Pt100

20 14.7 107.8

30 9.8 111.7

40 6.6 115.5

50 4.6 119.4

60 3.2 123.2

70 2.3 127.1

TC-0:

TC-3:

TC-6:

TC-12:

8595188110075

8595188110617

8595188110082

8595188110099

TZ-0:

TZ-3:

TZ-6:

TZ-12:

8595188140591

8595188110600

8595188110594

8595188110587

Pt100-3:

Pt100-6:

Pt100-12:

8595188136136

8595188136143

8595188136150

TC, TZ, Pt100 |

LS           MS            WS           IRS

CT50

CT50 |

LS, MS, WS, IRS |

CT50: 8595188155908

LS:   8595188155762

MS: 8595188155779

WS: 8595188157940 

IRS: 8595188155786

PVC - reakciója a levegő hőmérséklet változására 22.5 °C - 58 °C között.

Szilikon -reakciója a levegő hőmérséklet változására 22.5 °C - 63.5 °C között.

Az NTC érzékelő pontossága: 12 kΩ ± 5%, 25 ˚C-on.

A PT100 érzékelő ellenállásának hosszú távú stabilitása 0.05% (10.000 óra).

τ65  (95): az az időtartam, mely alatt az érzékelő 65 (95) %-ban eléri környezete hő-

mérsékletét.

Az érzékelők ellenállásértékei a hőmérséklet függvényében

Az érzékelők reakcióideje levegőben

Hőmérséklet érzékelők

Méretek

Hőmérséklet (°C) Érzékelő Pt100 (Ω)Érzékelő NTC (kΩ)

0..+70 °C

NTC 12K  5 %

(τ65)          92 s / 23 s

(τ95)       306 s / 56 s

magas hőállóságú 

PVC

magas hőállóságú 

PVC

IP67

-

-40..+125 °C

NTC 12K  5 %

(τ65)          62 s / 8 s

(τ95)     216 s / 23 s

szilikon

nikkelezett réz

IP67

-

-30.. +200 °C

PT 100

(τ0.5)               - / 7 s

(τ0.9)              - / 19 s

szilikon

sárgaréz

IP67

kettős szigetelésű 

szilikon

Tartomány:

Érzékelő elem:

τ65 - levegő/víz:

τ95 - levegő/víz:

Kábel anyag:

Mérőfej anyaga:

Védettségi fok:

Hőmérséklet érzékelő típusok

 - hossza:

 - tömege:

 - hossza:

 - tömege:

 - hossza:

 - tömege:

 

 - hossza:

 - tömege:

EAN kód

Technikai paraméterek

TC-0

100 mm

5 g

TC-3

3 m

108 g

TC-6

6 m

213 g

TC-12

12 m

466 g

TZ-0

110 mm

4.5 g

TZ-3

3 

106 g

TZ-6

6 m

216 g

TZ-12

12 m

418 g

-

-

-

Pt100-3

3 m

68 g

Pt100-6

6 m

149 g

Pt100-12

12 m

249 g

Hőmérséklet érzékelők

Tartozékok

* Szállítva standard, 1.5 m hosszú vezetékkel, egyedileg rendelhető hossz max. 5 m.

Áramváltó transzformátor

Szenzorok

LS (LED érzékelő):

• A LED-érzékelő fi gyeli a mérőn lévő LED impulzusait, amelyik villogással jelzi 

a fogyasztást.

• Az érzékelő szkenner a mérő fogyasztást jelző LED diódája főlé ragasztással rögzíthető.

• Az érzékelőt az RFTM -1 konverter sorkapocsába kell bekötni.

MS (Mágneses érzékelő):

• A mágneses érzékelő fi gyeli a szám mozgását, amelyre egy állandó mágnes van 

elhelyezve.

• Az érzékelő szkennert ragasztással lehet rögzíteni a mérő tárcsája fölé.

• Az érzékelőt az RFTM -1 konverter sorkapocsába kell bekötni.

WS (mágneses szenzor vízmérőkhöz):

• A mágneses érzékelő észleli az impulzust, melyet a mérő tárcsájára elhelyezett 

mágnes hoz létre minden egyes fordulatnál.

• Az érzékelő szenzor ragasztással van rögzítve a mérőóra tárcsája felett.

• Az érzékelő az RFTM-1 konverter sorkapcsához csatlakozik az egységen belül.

IRS (IR érzékelő):

• Az infravörös érzékelő fényvisszaverődéssel érzékeli a mérőn lévő szám vagy 

a forgó mutató mozgását (elsősorban a vízmérőknél).

• Az érzékelő szkennert ragasztással lehet rögzíteni a mérő forgótárcsája vagy 

a szám fölé.

• Az érzékelőt az RFTM -1 konverter sorkapocsába kell bekötni.

Technikai paraméterek

Technikai paraméterek

Áram:

Kimenet:

Pontosság:

Frekvencia:

Szigetelési feszültség:

Működési hőmérséklet:

Méretek:

Működési hőmérséklet:

Bekötő vezeték keresztmetszete:

Vezeték hossza:

Védettség:

• Áramváltó - a CT50 kábel átvezető nyílása nyitható és csukható, mely 

lehetővé teszi a meglévő vezetékre - jellemzően fő áramkörbe - 

történő elhelyezését a vezeték csatlakozásának megbontása nélkül.

50 A

0.333 V

1.0

50/60 Hz

3 KV

-15 .. 60 °C

31 x 46 x 32 mm

-20.. +50°C

max. 3.5 mm

1.5 m*

IP65

EAN kód

EAN kód

Tartozékok

• NTC termisztor hőmérséklet érzékelők fém hüvely fejjel és hővezető 

tömítésel (TZ) vagy PVC fejjel (TC)

• TC érzékelő:

- CYSY 2D x 0.5 mm / 0,02 “ vezetékkel szerelve.

• TZ érzékelő:

- VO3SS-F 2D x 0.5 mm /0.02 “ szilikon szigetelésű vezetékkel szerelve.

- Használható magasabb hőmérsékletű alkalmazásokhoz

• PT100 érzékelő:

- 2x 0,22 mm2 (AWG 21) árnyékolt szilikon vezeték, az árnyékolás nincs 

összekötve a fém hüvellyel.

• A hőmérséklet érzékelőközvetlenül a sorkapocsba köthető.


