
 PQSys

Power Quality.
•	 Dispozitiv	de	înregistrare	perturbări	rețea
• Monitor calitate energie
• Calitate tensiune în conformitate cu EN 50160
• IEC 61000-4-30 Ed. 3 Clasa A
•	 Analiza	frecvenței	până	la	20	kHz
•	 Dispozitiv	de	înregistrare	permanentă
• Traductoare
• Conexiune SCADA în conformitate cu IEC 
 61850/104 / Modbus

Noi	avem	grijă.

Calitatea	tensiunii	și	perturbările	de	rețea	examinate	
în	siguranță.	PQI-D,	PQI-DA	și	PQI-DA	smart
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WinPQ și bază de date – Sistemul de monitorizare a calitații energiei 

PQSys

Autoraportarea
Sistemul	 semnalizează	 automat	 înregistrările	 de	
eroare	și	le	trimite	pe	acestea	pe	adresele	de	e-mail	
și	la	imprimantă.	Rapoartele	de	calitatea	a	energiei	și	
statisticile	pe	termen	lung	vor	fi	arhivate	automat	de	
către	 soft-ul	 sistemului.	Grafica	3D	ajută	 urmărirea	
multor	dispozitive	într-o	zonă	de	rețea	sau	la	un	nivel	
de tensiune.

WinPQ
Soft-ul	server-client	cu	bază	de	date	WinPQ	este	o	
soluție	inteligentă	de	monitorizare	complet	automată	
a	 calității	 rețelei	 pentru	 un	 număr	 mare	 de	 instru-
mente	de	măsură.	Sunt	disponibile	diverse	versiuni	
de	dispozitive	pentru	diverse	cerințe.	Soft-ul	superior	
de	evaluare	suportă	toate	analizoarele	instalate	per-
manent,	precum	și	pe	cele	mobile	și	dispozitivele	de	
înregistrare	a	perturbărilor	de	la	A.Eberle.

Dispozitiv de înregistrare a perturbărilor
PQSys-urile	includ	mai	multe	dispozitive	de	înregis-
trare	 cu	 diferite	 frecvențe	 de	 eșantionare.	 Acestea	
diferă	 în	 nivelul	 de	 detaliere	 a	 informației	 și	 durata	
timpului	 de	 înregistrare.	 Sistemul	 oferă	 un	 spectru	
foarte	mare	de	criterii	de	declanșare		pentru	pornirea	

dispozitivelor de înregistrare. Timpul de înregistrare 
și	 perioada	 de	 pre-declanșare	 sunt	 selectabile,	 cu	
funcția	 «retrigger»	 (re-declanșare)	 analizorul	 pu-
tand	 regla	automat	 timpul	de	 înregistrare	 la	 fiecare	
perturbație.

Urmele osciloscopului
Valorile	instantanee	(valori	24	μs)	sunt	înregistrate	cu	
o	frecvență	de	41	kHz.	Acest	lucru	permite	înregistra-
rea unei amprente a erorii.

Dispozitiv de înregistrare RMS
Dispozitivul	de	înregistare	RMS	înregistrează	cu	un	
interval	 de	 timp	 de	 10	ms	 toate	 valorile	 TRMS	 ale	
tensiunilor	(linie	la	linie	și	linie	la	pământ),	curenților,	
reale,	aparente,	energiei	reactive	și	frecvenței.



Calitatea	tensiunii	examinată	în	siguranță
Familia	PQSys:	Analizor	de	rețea,	Dispozitiv	de	înregistrare	perturbări	și	Traductor,	toate	într-unul	singur.

PQSys	este	disponibil	și	ca	analizor	de	rețea	mobil	PQ-Box	100,	
PQ-Box	150	și	PQ-Box	200

Înregistrator 
perturbări

Traductor

Analiza energiei

EN 50160
IEC	61000-2-2
IEC	61000-2-12

Valoare	declanșare	RMS
Valoare	½	perioadă

Canale digitale
Toate	 intrările	 binare	 pot	 fi	 înregistrate	 cu	 până	 la	
10,24	kHz.	Aceste	canale	pot	fi	utilizate	pentru	a	în-
registra	evenimente	externe	(poziții	de	cuplare,	relee	
de	protecție)	sau	pentru	a	porni	și	opri	înregistrarea	
perturbărilor.

Dispozitiv de înregistrare evenimente PQ
Toate	 încălcările	 valorilor	 limitate	 EN	 50160,	
împreună	cu	identificarea	mărcii	de	timp,	sunt	înre-
gistrate în dispozitivul de înregistrare evenimente.

Dispozitiv de înregistrare permanentă
Cu	funcția	de	înregistrare	continuă	este	posibilă	în-
registrarea	de	până	la	3.000	de	valori	de	măsurare	
diferite	cu	 timpi	de	 înregistrare	diferiți	si	 în	paralel.	

Aceste	 înregistrări	 diferite	 sunt	 posibile:	 200	 ms;	
1	sec;	n	x	sec;	3	sec;	1	min;	n	x	min;	10	min;	2	h.	
În	 plus,	 sunt	 disponibile	 valorile	 extreme	 la	 ½	 din	
perioadă	din	cadrul	intervalului	de	măsurare.

Traductor
PQSys	 poate	 fi,	 de	 asemenea,	 utilizat	 și	 ca	 traductor	
pentru	măsurare	multiplă,	care	poate	furniza	până	la	opt	
ieșiri	de	valori	mA	cu	peste	3.000	de	valori	de	măsurare.

Intrare analogică
Intrări	 analogice	 suplimentare,	 programabile	 de	
către	utilizator,	oferă	posibilitatea	pentru	măsurători	
de	 temperatură,	 viteza	 vântului	 sau	 orice	 semnale	
de	 nivel	 scăzut	 în	 paralel	 cu	 intrările	 de	 curent	 și	
tensiune.

Control	ondulațieÎnregistrator

η

Parametrii IEC 61000-4-30 Ed. 3

Parametru Clasa

Precizia	de	măsurare	a	tensiunii A

Determinarea intervalor de timp A

Semnalarea	măsurătorilor	eveniment A

Armonice,	interarmonice A

Fluctuaţii A

Frecvenţă A

Asimetrie de tensiune A

Înregistrare evenimente A

Sincronizare timp A
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PQI-D flexibil
Tensiune	de	alimentare	 AC/DC	88	V	...	264	V	or	DC	18	V	...	72	V
Intrări	U	și	I	 	 rezoluție	24	biți
Sincronizare	timp	 	 DCF77,	GPS,	IRIG-A,	IRIG-B,	NTP
Intrări	tensiune	 	 selectabile	pentru	intrări	de	100	V	sau	400	V
Intrări	curent	 	 selectabile	pentru	circuit	de	protecție	IA	/	5A	sau	circuit	de	contorizare	IA	/	5A
Opțiuni	 	 	 Dispozitivele	PQSys	pot	fi	conectate	cu	interfețele	REG-PE		 	
	 	 	 sau	REG-PED	la	sisteme	SCADA	prin	protocoale	IEC	61850	sau	IEC	60870-5-103.
Design	 	 	 Rack	de	19»,	cutie	de	montat	pe	perete,	carcasă	de	montat	pe	panou
Intrări	 	 	 4	x	U,	4	x	I	sau	8	x	U	pentru	fiecare	modul	cu	fișe	de	contact		
	 	 	 116	x	U,	16	x	I	sau	32	x	U	canale	maxim	pe	rack	de	19»
Opțiuni	 	 	 Intrări	binare,	ieșiri	releu
	 	 	 Ieșiri	analogice	(traductor	de	măsurare	(-20	mA	...	0	...	+20	mA))
	 	 	 Intrări	analogice	pentru	temperatură	și	semnale	suplimentare
	 	 	 Intrări	curent	pentru	cleme	de	curent	sau	bobine	Rogowski
Memorie	 	 	 64	Mb	pentru	fiecare	modul	cu	fișe	de	contact
Interfață	 	 	 2	x	RS232	/	I	x	RS485
	 	 	 2	x	E-LAN	(RS485)	sistem	bus	pentru	maxim	255	de	dispozitive
	 	 	 2	x	bus	de	timp	și	declanșare	
PC	industrial	opțional	 	 instalat	fix,	PC	industrial	robust
Memorie	opțională	 	 card	CF	16	GB
Interfețe	opționale		 	 Ethernet	TCP/IP;	modem	analogic,	GPRS,	UMTS,
	 	 	 conexiune	cu	două	fire	sau	patru	fire,	fibră	optică	

PQI-DA compact
Design	 	 	 Cutie	de	montat	pe	perete,	carcasă	cu	șine	DIN
Intrări	 	 	 4	x	U,	4	x	I	sau	8	x	U,	4	intrări	binare,	5	ieșiri	releu
Memorie	 	 	 64	MB
Interfață	 	 	 2	x	RS232	/	1	x	RS485
	 	 	 2	x	E-LAN	(RS485)	2	x	E-LAN	(RS485)	sistem	bus	pentru	maxim	255	de	dispozitive
	 	 	 2	x	bus	de	timp	și	declanșare	/	Ethernet	TCP/IP
Interfețe	opționale	 	 modem	analogic,	GPRS,	UMTS,	conexiune	cu	două	fire	sau	patru	fire,	fibră	optică

PQI-DA smart
Design	 	 	 Cutie	de	montat	pe	perete,	carcasă	de	montat	pe	panou,	cu	șine	DIN
Intrări	 	 	 4	x	U,	4	x	I,	2	x	intrări	binare,	2	x	ieșiri	releu
Memorie	 	 	 1	GB	fix	instalat;	card	CF	4/8	și	până	la	32	GB	suplimentar	disponibil
Frecvență	eșantionare		 opțional	40,96	kHz	/	10,96	kHz
Ecran	color	 	 1,7	inch
Canal	intrare	lățime	de	bandă	 DC	la	20	kHz

Date generale
Standard   IEC 61000-4-30 Ed.3 clasa A
Precizie	 	 	 <	0,1%

A. Eberle GmbH & Co. KG
Frankenstraße	160
D-90461	Nürnberg
phone	 	+49(0)911		628108-0
fax	 	+49(0)911	628108-99
e-mail   info@a-eberle.de
web	 	 	www.a-eberle.de
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