
www.lumel.com.pl 1

ND22
  - miernik parametrów sieci
  - power network meter

ND22 mierzy najważniejsze parametry 
elektryczne w sieciach 3-fazowych (3- lub 
4-przewodowych) lub w sieciach 1-fazowych. 
kolorowy dotykowy ekran sprawia, że obsłu-
ga miernika jest bardzo wygodna i intuicyjna. 
Uniwersalna konstrukcja miernika pozwala 
użytkownikowi wybrać zakresy mierzonych 
prądów i napięć. nD22 mierzy ponad 46 róż-
nych parametrów sieci energetycznej. 

ND22 measures the most important 
parameters in 3-phase (3- or 4-wire) 
or 1-phase networks. color touch screen 
makes the use very comfortable and intuitive. 
Universal construction allows the user to 
choose the ranges of measured currents and 
voltages. nD22 measures over 46 different 
power network parameters. 

   cechy proDUktU:
•	 kolorowy ekran dotykowy LcD 3,5” o rozdzielczości 320x240 pikseli.
•	 Formy prezentacji danych: wskazania cyfrowe, wykres wektorowy, oscylogram.
•	 pomiar rzeczywistych wartości skutecznych true rms (do 15-tej harmonicznej).
•	 programowalne przekładnie: prądowa i napięciowa.
•	 programowalny układ pracy: 3-fazowy 3-przewodowy lub 3-fazowy 4-przewodowy.
•	 programowalne zakresy wejść prądowych 1 lub 5 a.
•	 Funkcja automatycznego przewijania ekranu (lub ekran stały).
•	 pamięć wartości minimalnych i maksymalnych.
•	 sygnalizacja niewłaściwej kolejność faz dla wejść napięciowych.
•	 pamięć ostatniego widoku ekranu w przypadku zaniku napięcia zasilania miernika.
•	

  wieLkości mierzone (dostępne na wyświetlaczu i opcjonalnie przez rs485):

•	 prąd i, i1, i2, i3, in, napięcie U, U1, U2, U3, U12, U23, U31 , częstotliwość f,
•	moc p, p1, p2, p3, Q, Q1, Q2, Q3, s, s1, s2, s3, współczynnik mocy pF, pF1, pF2, pF3,
•	 energia ep(+), ep(-), eQ(+), eQ(-), es, kąt przesunięcia fazowego φ1, φ2, φ3 ,
•	 pDemand(+), pDemand(-), iDemand, sDemand (wielkości uśrednione w okresie 8, 15, 20 lub 30 

minut)
•	 czas pracy, czas włączenia, ilość przerw zasilania, prędkość obrotowa generatora,
•	współczynnik thD U, thD U1, thD U2, thD U3, thD U12, thD U23, thD U31, thD i, thD i1, 

thD i2, thD i3

  specyFikacJa techniczna
weJścia napięciowe:
•	 znamionowe napięcie wejściowe a.c. rms (do określenia przy zamówieniu)

230 VL-n / 400 VL-L,  (dla sieci 3f3p lub 3f4p)
•	 napięcie pierwotne przekładnika: programowalne 100 VL-L - 692 kVL-L
•	maksymalne ciągłe napięcie wejściowe: 120% wartości znamionowej
•	 pobór mocy: < 0,2 Va na fazę

weJścia prąDowe: 
•	 znamionowy prąd wejściowy: 5 a a.c. rms
•	 prąd wtórny przekładnika: programowalny 1 lub 5 a 
•	 prąd pierwotny przekładnika: programowalny 1 - 9999 a
•	maksymalny prąd wejściowy: 120% wartości znamionowej
•	 pobór mocy: < 0,6 Va na fazę

  proDUct FeatUres:
•	 touch sensible color graphics LcD display 3.5” with resolution of 320x240.
•	 Data presentation: digital indications, vector diagram, waveform.
•	 true rms measurement (up to 15th harmonic).
•	 on site programmable pt/ct ratios.
•	 User selectable type of network: 3phase 3wire or 4wire.
•	 on site programmable ranges of current inputs: 1 or 5a.
•	 onsite selection of auto scroll / Fixed screen.
•	min and max storage of parameters possible.
•	 phase reversal indication. parameter screen recaLL.

measUreD parameters (avialable on the display and optional via rs485):

•	 current i, i1, i2, i3, in, voltage U, U1, U2, U3, U12, U23, U31 , frequency f,
•	 power p, p1, p2, p3, Q, Q1, Q2, Q3, s, s1, s2, s3, power factor pF, pF1, pF2, pF3,
•	 energy ep(+), ep(-), eQ(+), eQ(-), es, power angle φ1, φ2, φ3, 
•	 averaged over time parameters pDemand(+), pDemand(-), iDemand, sDemand  

(8, 15, 20, 30 minutes)
•	 worktime, hour run, number of interruptions, rotation speed of generator rpm,
•	 Factor thD U, thD U1, thD U2, thD U3, thD U12, thD U23, thD U31, thD i, thD 

i1, thD i2, thD i3

technicaL speciFications
inpUt VoLtage:
•	 nominal input voltage a.c. rms (to be specified while ordering) 

230 VL-n / 400 VL-L,  (for 3p3w or 3p4w)
•	 system pt primary values: 100 VL-L to 692 kVL-L programmable on site
•	max continuous input voltage: 120% of nominal value
•	 nominal input voltage burden: < 0.2 Va approx. per phase

inpUt cUrrent:
•	 nominal input current: 5 a a.c. rms
•	 system ct secondary values: 1 a / 5 a (programmable on site)
•	 system ct primary values: from 1 a up to 9999 a
•	max continuous input current: 120% of nominal value
•	 nominal input current burden: < 0.6 Va approx. per phase
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DokŁaDnośĆ: 
•	warunki odniesienia: 23°c +/- 2°c
•	 napięcie: ± 0,5% zakresu
•	 prąd: ± 0,5% zakresu
•	 częstotliwość: ± 0,15% średniej częstotliwości 
•	moc czynna:  ± 0,5% zakresu
•	moc bierna:  ± 0,5% zakresu
•	moc pozorna:  ± 0,5% zakresu
•	 energia czynna (kwh):  ± 0,5% zakresu
•	 energia bierna (kVarh):  ± 0,5% zakresu
•	 energia pozorna (kVah): ± 0,5% zakresu
•	 Dokładność wyjścia analogowego: 1% górnej wartości wyjścia 
•	współczynnik mocy pF: ±1%
•	 kąt:  ±1% zakresu
•	współczynnik zawartość harmonicznych: ±1%

zasiLanie:
•	 zewnętrzne napięcie zasilania: 100 - 250 V a.c./d.c. , 45 - 65 hz lub 12…48 V d.c.  

(±10%)
(do określenia przy zamówieniu)

•	 pobór mocy: < 4 Va dla zasilania a.c./d.c.; < 3 w dla zasilania d.c.

wyJścia: 
•	 przekaźnik (opcja): 1 lub 2 wyjścia programowalne jako alarmowe/impulsowe, 

styki przełączne beznapięciowe, 240 V d.c., 5 a (do określenia przy zamówieniu)
•	 analogowe (opcja): 1 lub 2 wyjścia analogowe 0-1ma lub 4-20ma (do określenia 

przy zamówieniu)
•	 interfejs rs485 modbus slave (opcja): prędkość 2400, 4800, 9600, 19200 b/s

inne:
•	wymiary gabarytowe: 96 x 96 x 80 mm 
•	 otwór montażowy: 92+0,8 x 92+0,8 mm
•	 stopień ochrony obudowy: ip54 od strony czołowej, ip20 od strony zacisków

accUracy:
•	 reference conditions: 23°c +/- 2°c
•	 Voltage: ± 0.5% of range
•	 current:  ± 0.5% of range
•	 Frequency:  ± 0.15% of mid frequency
•	 active power:  ± 0.5% of range
•	 re-active power:  ± 0.5% of range
•	 apparent power:  ± 0.5% of range
•	 active energy (kwh):  ± 0.5% of range
•	 re active energy (kVarh): ± 0.5% of range
•	 apparent energy (kVah):  ± 0.5% of range
•	 accuracy of analog output: 1% of output end value
•	 power Factor:  ±1% of Unity
•	 angle:  ±1% of range
•	 total harmonic Distortion:  ±1%

aUxiLiary sUppLy:
•	 external aux: 100 - 250 V a.c./d.c., 45 to 65 hz or 12 - 48 V d.c. (±10%) 
   (to be specified while ordering)
•	 auxiliary supply burden: < 4 Va for ac aux. or < 3 w for Dc aux.

oUtpUts:
•	 relay (optional): 1 or 2 outputs configured as Limit/pulse, potential free,  

240 V d.c., 5 a (to be specified while ordering)
•	 analog (optional): 1 or 2 outpurs 0-1ma or 4-20ma (to be specified while 

ordering)
•	 rs485 modbus slave (optional): baud rate 2400, 4800, 9600, 19200 bps 

other: 
•	 Dimensions: 96 x 96 x 80 mm 
•	 panel cut-out: 92 + 0.8 x 92 + 0.8 mm
•	 enclosure protection: ip54 - front, ip20 - back

schematy poDŁączeń  |  connection Diagram

sieć 3-fazowa, 4-przewodowa, niesymetrycznie obciążona/
3 phase 4 wire unbalanced load

sieć 3-fazowa, 3-przewodowa, niesymetrycznie obciążona/
3 phase 3 wire unbalanced load

sieć 1-fazowa/1 phase
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koD zamówienia  |  orDering coDe
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Miernik parametrów sieci / Power network meter nD22_

Typ sieci/ System type:

1 fazowa/ 1 phase 1

3-fazowa (3- lub 4-przewodowa)/ 3 phase (3- or 4-wire) 3

Zakresy wejściowe/ Input ranges:

230 VL-n / 400 VL-L, 1/5a (dla sieci 3f3p lub 3f4p / for 3p3w or 3p4w) D

Zasilanie/ Supply:

100...250 V a.c./d.c. U

12…48 V d.c. D

60…300 V a.c./d.c. w

Interfejs/ Interface:

brak/ none z

rs-485 modbus/ rs-485 modbus output r

ethernet e

Wyjście impulsowe/alarm / Pulse/alarm output:

brak/ none z

1 przekaźnik / 1 relay s

2 przekaźniki / 2 relays D

Wyjście analogowe/ Analog output:

brak/ none z

2 wyjścia 4…20 ma/ 2 outputs 4…20 ma 2

2 wyjścia 0…1 ma/ 2 outputs 0…1 ma 1

Język menu/ Menu language:

angielski/ english e

francuski/ French F

niemiecki/ german g

hiszpański/ spanish s

Klasa dokładności / Accuracy class:

0,5 % 0

0,2 % 2

Wykonanie/ Version:

standardowe/ standard 000

specjalne*/ custom-made* xxx

Wersja językowa/ Language:

wersja polska/angielska m

Próby odbiorcze/ Acceptance tests:

bez dodatkowych wymagań/ without extra quality requirements 0

z atestem kontroli Jakości/ with an extra quality inspection certificate 1

ze świadectwem wzorcowania/ with calibration certificate 2

wg uzgodnień z odbiorcą*/ according to customer’s request * x

Informacja techniczna:
tel.: (68) 45 75 140, 45 75 141, 45 75 142, 45 75 145, 45 75 146  
e-mail: sprzedaz@lumel.com.plLUMEL S.A.

ul. słubicka 4, 65-127 zielona góra, poland
tel.: +48 68 45 75 100, fax +48 68 45 75 508
www.lumel.com.pl

Export department:
tel.: (+48 68) 45 75 130, 45 75 132
e-mail: export@lumel.com.pl

Technical support:
tel.: (+48 68) 45 75 143, 45 75 141, 45 75 144, 45 75 140
e-mail: export@lumel.com.pl

Realizacja zamówień:
tel.: (68) 45 75 150, 45 75 151, 45 75 152, 45 75 153, 45 75 154, 
45 75 155


