DIRIS DIGIWARE
Multifunkční měřicí a monitorovací systém
pro elektrické sítě
2019

DIRIS Digiware
Úspora času a prostoru, snížení nákladů
a zlepšení přesnosti
Systém DIRIS Digiware je inovativní způsob měření elektrických parametrů sítě. Systém poskytuje
vysokou úroveň flexibility instalací, usnadňuje jejích zapojení a konfiguraci.

Revoluční systém pro měření a
monitorování sítě
Tyto inovace, společně s nedostížným výkonem v přesnosti a funkčnosti, činí systém DIRIS Digiware
nejefektivnějším řešením pro měření spotřeby elektrické energie a monitorování její kvality.

Optimalizace parametrů sítě

Jednoduchá údržba

Pro dokonalou kontrolu elektrické sítě
systém DIRIS Digiware poskytuje:
• Sledování a vyhodnocování spotřebované
energie.
• Monitorování kvality a záznam proběhlých
událostí.
Přesnost měření je garantována v souladu
se standardem IEC 61557-12 v širokém
proudovém rozmezí od 2 % do 120 %
jmenovitého proudu.

Monitorování kvality a parametrů elektrické
sítě systémem DIRIS Digiware je snadné a
pomáhá předcházet poruchám.
Naměřené údaje jsou zobrazeny na displeji
umístěném na dveřích rozvaděče nebo
přes WiFi přeneseny na tablet.
Současně lze naměřené údaje vzdáleně
sledovat prostřednictvím software
VERTELIS SUITE.

)
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Použitelné pro nové a stávající
instalace
Malé rozměry měřicích modulů,
různé velikosti proudových senzorů a
propojovacích kabelů s konektory umožňují
systém DIRIS Digiware nainstalovat i do
omezeného prostoru, stejně tak jako do již
vybudovaných instalací.

info@oem-automatic.cz

www.oem-automatic.cz

DIRIS Digiware
Konfigurace systému

• Vícesenzorový
proudový
modul

• Proudové
senzory

• 1 displej

• 1 napěťový modul

Výhody systému DIRIS Digiware
Měření více okruhů
jedním modulem

Flexibilita

Plug & Play

Schopnost měřit několik 1 fázových vývodů
jedním proudovým modulem prostřednictvím
• Jediný displej D-50
• Společný napěťový modul pro danou instalaci nezávislých proudových vstupů.
• Společné napájení všech použitých
měřicích modulů
Sdílené funkce

Přesnost měření

Instalace modulů blízko zátěže
• Moduly a senzory mohou být
nainstalovány poblíž míst měření
• Vyloučení nebezpečného vysokého
napětí na dveřích rozvaděče
Kompaktní design
• Malý rozměr napěťových a proudových
modulů (šíře 1-2 DIN moduly)
• Řešení vhodné pro začlenění do již
existující instalace v omezeném prostoru
Rozsáhlý výběr proudových senzorů
• S pevným nebo rozebíratelným jádrem
nebo Rogowského cívkou
• Rozmanité velikosti a formáty
• Bohaté příslušenství umožňující široké
možnosti instalace na panel a DIN lištu

Přesnost měření je garantována standardem
IEC 61557-12:
• Třída 0,5 od 2% do 120% použitých
modulů a proudových senzorů jmenovitého proudu pro kompletní systém
• Třída 0,2 pro samostatné moduly

Úspora nákladů
• Instalace za čtvrtinu času v porovnání s
montáží standardních měřicích zařízení
• Úspora místa v panelu
• Zobrazení výsledků a společné měření
napětí jedním modulem pro celý měřicí
systém
• Úspora až 30 % nákladů v porovnání se
stávající technologií měření
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Připojení proudových senzorů RJ12
konektorem
• Rychlost: automatická detekce převodu
senzoru a verifikace směru proudu
• Spolehlivost: kabely jsou identifikovány
barevně označenými konektory
• Možnost odpojit sekundární vinutí
zatíženého transformátoru bez nutnosti
zkratování jeho svorek
Jednotlivé moduly jsou propojeny
konektory RJ45 (Digiware bus)
• Rychlost: snadné propojení bez použití
nástrojů
• Inteligentní: umožňuje komunikaci a
interakci mezi různými moduly
• Spolehlivost: napájení modulů je zajištěno
přes sběrnici Digiware
Auto-konfigurace parametrů
• Typ sítě (1-fázová, 3-fázová)
• Typ zátěže
• Automatická adresace zařízení
připojených ke sběrnici

info@oem-automatic.cz

www.oem-automatic.cz
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DIRIS Digiware
Sestavení měřícího systému
Lokální nebo vzdálené
zobrazení dat?

Počet měřených
proudových okruhů?

Komunikační a napájecí modul

Nová nebo stávající
instalace?

Napěťový modul

Centralizace dat?
Proudové moduly

(24 VDC)

+
DIRIS Digiware D
s diplejem

DIRIS Digiware C
bez displeje

+

TE
Průvlekový

TR
S děleným
jádrem

DIRIS
Digiware I-6x
6 proudových
senzorů

Komunikační brána s
pamětí pro uložení dat

Proudové senzory

+

DIRIS
DIRIS
Digiware I-3x Digiware I-4x
3 proudové
4 proudové
senzory
senzory

DIRIS
Digiware U-x

TF
Flexibilní

+

DIRIS G
RS485 a/nebo bezdrátové
připojení k Ethernetu

+

DIRIS D-90
Dotykový panel, možná
montáž na dveře rozvaděče

DIRIS Digiware U napěťový měřicí modul
Napěťové moduly se liší podle požadovaného
rozsahu funkcí. Základní hodnoty napětí a
frekvence měří modul U-10, modul U-20 navíc
vyhodnotí hodnoty harmonického zkreslení
THD U, THD V. Podrobnou analýzu sítě
umožní model U-30.

Reference
Aplikace
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U-20

U-30

Monitorování

Analýza

•

•

•
•
•
•

•

18 mm / 1

18 mm / 1

•
•
•
•
•
18 mm / 1

4829 0105

4829 0106

4829 0102
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• Jediný měřicí napěťový bod pro
celý systém.
• Kompletní, vyhrazené řešení:
- pro měření,
- pro monitorování napětí,
- pro analýzu kvality napětí.
• Bez nebezpečného napětí na
dveřích rozvaděče.

municatio
om

n

Multi-měření
U12, U23, U31, V1, V2, V3, f
U celkový, V celkový
Ph/N nesymetrie
Ph/Ph nesymetrie
Kvalita
THD U, THD V,
Harmonické složky U/ V ( do 63)
Podpětí, přepětí, ztráty napájení (EN50160)
Alarmy (prahové hodnoty)
Historie průměrných hodnot
Formát/ počet modulů
Reference

U-10
Měření

Výhody

C

Modul DIRIS Digiware U měří a analyzuje
napětí celého systému. S ostatními moduly
je konektorem RJ45 propojen přes sběrnici
Digiware BUS.

RJ45

info@oem-automatic.cz

RJ45 kabely (Digiware bus)
jsou dostupné v různých
délkách.

www.oem-automatic.cz

DIRIS
Digiware
Sestavení
měřícího systému
DIRIS Digiware D a C zobrazovací a
komunikační modul
DIRIS Digiware D-50 displej

Výhody

• Displej s vysokým rozlišením.
• Napájení 24 VDC: omezuje
nebezpečné napětí na dveřích
rozvaděče.
• Ergonomické a snadné ovládání
pomocí tlačítek přímého přístupu k:
- naměřeným informacím,
- volbě měřeného obvodu,
- konfiguraci zařízení.
• Centralizace měřených bodů:
- volba vývodu,
- zobrazení dat.

Displej DIRIS Digiware D-50 umožňuje:
• Zobrazení naměřených dat z DIRIS
Digiware napěťových a proudových
modulů
• Napájení pro DIRIS Digiware moduly
• Přístup ke komunikačnímu rozhraní
Ethernet (D-50) nebo RS485 (D-40)
DIRIS Digiware D-50 displej přes rozhraní
RS485 (MODBUS RTU) funguje jako
komunikační brána pro převod dat z DIRIS A,
DIRIS B a COUNTIS E do sítě Ethernet.
Napájecí napětí displeje DIRIS Digiware
D-50 je 24 VDC.

DIRIS Digiware C-31
převodníkový modul
Modul slouží pro aplikace, kde není
požadováno zobrazení měřených hodnot
na displeji. Modul DIRIS Digiware C-31
shromažďuje veškerá systémová data
a funguje jako převodník interního
protokolu DIGIWARE na RS485
(MODBUS RTU), přes který jsou data
dostupná nadřazenému systému (např.
DIRIS G). Modul DIRIS Digiware C-31 je
napájen 24 V DC distribuovanými přes
Digiware BUS k dalším modulům.

Reference
DIRIS Digiware D

Reference

DIRIS D-30 displej, jeden měřicí bod1)

4829 0200

DIRIS Digiware D-40 displej s RS485 rozhraním, vice měřicích bodů

4829 0199

Digiware D-50 displej s Ethernet rozhraním, vice měřicích bodů

4829 0201

DIRIS Digiware C-31

Reference

C-31 převodník

4829 0101

1) DIRIS D-30 displej lze připojit k proudovému modulu DIRIS Digiware I-4x a zobrazit lokální data.
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DIRIS
Digiware
Sestavení
měřícího systému
DIRIS Digiware I proudový měřící modul
Kabely s konektory RJ45 (Digiware BUS) a
RJ12 (proudové senzory) umožňují snadné,
spolehlivé a rychlé propojení všech modulů
a automatickou konfiguraci připojených
proudových senzorů, kde je nastaveno:
- komunikační adresa,
- typ zátěže,
- typ senzoru a převod,
- zjištění směru proudu procházejícího
transformátorem.

Výhody

• Snadné propojení kabely
s RJ45 a RJ12 konektory.
• Dostupné s 3, 4 a 6 vstupy.
• Kompletní, dedikované řešení:
- pro měření,
- pro monitorování spotřeby,
- pro analýzu kvality sítě.
• Garance kvality a přesnosti,
systém ve shodě s normou IEC
• IEC 61557-12
• Třída přesnosti 0,5 od 2 % do
120 % pro celý měřicí system
s proudovými sensory TE.

municatio
om

n

C

Proudový modul DIRIS Digiware I měří
proud a výkon včetně spotřebované
energie v těsné blízkosti místa spotřeby.
Přizpůsobivost modulů umožňuje rozdělit
měření dle nezávislých proudových vstupů.
Např:
-1x třífázová zátěž,
-3x jednofázová zátěž.

RJ45

RJ45 kabely (Digiware bus)
jsou dostupné v různých
délkách.

(Lze použít až 32 DIRIS Digiware I-xx v jedné větvi.
V případě požadavku na další rozšíření systému
nás kontaktujte).
I-30

I-31

I-33

I-35

I-43

I-45

I-60

I-61

3

3

Monitorování
3

Analýza
3

Monitorování
4

Analýza
4

6

6

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

36 mm / 2

36 mm / 2

4829 0112

4829 0113

Reference
Aplikace
Počet proudových vstupů
Měření
+/- kWh, +/- kvarh, kvah
Multi-tarif (8 max.)
Výkonová křivka
Multi-měření
I1, I2, I3, In, ∑P, ∑Q, ∑S, ∑FP
P, Q, S, FP po fázích
Předpokládaný výkon
Proudová nesymetrie
Phi, cos Phi, tan Phi
Kvalita sítě
THDI
Harmonické složky I ( do 63)
Indikace nadproudů
Alarmy
Prahové hodnoty
Vstupy/Výstupy
Historie průměrných hodnot
Formát/ počet modulů
Reference

27 mm / 1,5

•
•
•
•
•
2/2
•
27 mm / 1,5

4829 0129

4829 0131

2/2
18 mm / 1

18 mm / 1

18 mm / 1

•
18 mm / 1

4829 0110

4829 0111

4829 0128

4829 0130
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Měření
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Měření
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DIRIS Digiware
TE, TR a TF proudové senzory
TE pevné proudové senzory

Výhody

Vhodné pro nové instalace – shoda s roztečemi u jistících prvků.
TE-18

Jmenovitý proud
Rozměr otvoru (mm)
Rozměry (mm)
Konektor
Reference

od 5 do 20 A
Ø 8,4
28x20x45
RJ12

TE-25

TE-35

TE-45

TE-55

od 25 do 63 A od 40 do 160 A od 63 do 250 A od 160 do 630 A od 400 do 1000 A
Ø 8,4
13,5 x 13,5
21 x 21
31 x 31
41 x 41
28x20x45
25x32,5x65
35x32,5x71
45x32,5x86
55x32,5x100
RJ12
RJ12
RJ12
RJ12
RJ12

4829 0500

4829 0501

4829 0502

4829 0503

4829 0504

4829 0505

V případě zátěže větší než 1000 A, je možné použít proudový transformátor 5 A / RJ12 a standardní transformátor
proudu s převodem x/5A

Osazení vedle sebe
munica
ti
om

on

C

Osazení s přesahem

• Rychlé připojení konektorem RJ12.
• Vysoká přesnost: třída 0,5 v
souladu s normou IEC 61557-12
pro celý měřící system i
s proudovými sensory (TE, TF).
• 6 typů podle proudového zatížení
a velikosti (5 až 1000 A), otvory
senzorů korespondují s vývody
jističů (18/25/35/45/55 mm).
• 5 A/ RJ12 adaptér pro
kompatibilitu s běžnými
proudovými transformátory x/5.
• Příslušenství pro montáž na DIN
lištu nebo kabel.

RJ12

RJ12 kabely odolné proti
nesprávnému zapojení jsou
dostupné v různých délkách.

TR proudové senzory s rozebíratelným jádrem
Vhodné pro stávající instalace.
TR-10

TR-16

TR-24

TR-36

Výhody

Jmenovitý proud
od 25 do 75 A
od 32 do 100 A
od 63 do 200 A
od 200 do 600 A
Rozměr otvoru (mm)
Ø 10
Ø 16
Ø 24
Ø 36
Rozměry (mm))
25x39x71
30x42x74
45x44x95
57x42x111
Konektor
RJ12
RJ12
RJ12
RJ12
Reference
4829 0551
4829 0552
4829 0553
4829 0554
V případě zátěže větší než 600 A, je možné použít proudový transformátor 5 A / RJ12 a standardní
transformátor proudu s převodem x/5A

• Rychlé připojení konektorem RJ12
• Vysoká přesnost: třída 1.0
v souladu s normou IEC 61557-12
pro celý měřící system i
s proudovými sensory (TE, TF).
• 4 typy podle proudového zatížení
25 až 600 A.
• Rozměr otvoru 10 až 36 mm.

TF Pružné (Rogowského) proudové senzory
Vhodné pro stávající instalace s nedostatkem prostoru nebo vysoké proudové
intenzity.
TF-55

Jmenovitý proud
Rozměr otvoru (mm)
Konektor
Reference

TF-120

Výhody

TF-300

od 150 do 600 A
Ø 55
RJ12

od 500 do 2000 A
Ø 120
RJ12

od 1600 do 6000 A
Ø 300
RJ12

4829 0570

4829 0571

4829 0572
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• Rychlé připojení konektorem RJ12
• Vysoká přesnost: třída 0,5
v souladu s normou IEC 61557-12
pro celý měřicí system i
s proudovými sensory.
• 3 typy podle proudového zatížení
150 A až 6000 A.
• Rozměr otvoru 55 až 300 mm.

info@oem-automatic.cz
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DIRIS Digiware
Architektura sítě a její sledování
Digiware v zapojení s displejem DIRIS D 50

Digiware v zapojení bez displeje s
komunikačním modulem RS485 (MODBUS)

Na displeji DIRIS D-50 lze zobrazit naměřené hodnoty až pro 32
třífázových zátěží. Naměřené hodnoty lze take dálkově odečítat přes
Ethernet.

Naměřené hodnoty (max. 32 třífázových zátěží) lze prostřednictvím
modulu C-31 monitorovat přes RS485 (MODBUS).

Digiware v zapojení s DIRIS G komunikačním rozhraním pro centralizaci dat
Modul DIRIS G slouží pro centralizaci dat z více samostatně umístěných systémů DIRIS Digiware a dalších přístrojů
Socomec DIRIS B, DIRIS A a COUNTIS E. Okamžité hodnoty všech připojených modulů lze sledovat přes integrované
webové rozhraní WEBVIEW.
ANALÝZA

SBĚR DAT

MĚŘENÍ

DIRIS B-30 RF

DIRIS B-30 RF
VERTELIS
WEBVIEW

CO
UN
TIS

E Ci3

RS485
DIRIS Digiware

DIRIS A

COUNTIS E

DIRIS B-30 RS

DIRIS G-40 nebo G-60

Ethernet

VERTELIS
HYPERVIEW

Sledování sítě
Vzdálené sledování měřených údajů a následnou analýzu dat umožňuje web server WEBVIEW, který je vestavěný v komunikační jednotce
DIRIS G. Přes webový prohlížeč lze sledovat až 32 připojených měřicích zařízení (měření napětí, proudu, výkonu, spotřeby, účiníku a
harmonického zkreslení). Jednotka zobrazí všechny poplachy a jejich historii (přetížení sítě, překročení mezních hodnot) a odešle varovný
email. Naměřená data jsou monitorována a uchována po dobu jednoho roku. Je možné je exportovat v CSV formátu k dalšímu zpracování.

OEM Automatic, spol. s r. o., Pražská 239, 250 66 Zdiby
Tel.: +420 241 484 940, info@oem-automatic.cz
www.oem-automatic.cz

Vyhodnocení poplachů

Stav spotřeby
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