
www.lumel.com.pl 1

PrzykŁad zaStOSOWania

NR30BAC - miernik ParametrÓW Sieci na Szynę  z BACnetem
• Pomiar 54  wielkości  energetycznych oraz harmonicznych prądu i napięcia (do 51-tej) 

w sieciach 1-fazowych 2-przewodowych oraz 3-fazowych 3- lub 4-przewodowych układach syme-
trycznych  lub niesymetrycznych.

•	 Podświetlany ekran Lcd w pełni konfi gurowalny przez użytkownika (22 strony,
 po 3 parametry na stronie).

• wysoka klasa dokładność (0,2S dla energii czynnej).
•	 dostosowany do pomiarów bezpośrednich (do 63a) i pomiarów pośrednich z przekładnika (x/1a 

lub x/5a).
•	 Wskazania uwzględniające wartości zaprogramowanych przekładni.
•	 Pamięć wartości maksymalnych i minimalnych.
•	 2 konfi gurowalne wyjścia alarmowe.
•	 Opcjonalnie: z dodatkowym modułem wyjść analogowych S4aO (max. 4 wyjścia prądowe lub na-

pięciowe).
•	 Wyjście cyfrowe rS-485 - protokół mOdBUS.
• nowoczesny i wygodny w użyciu interfejs bacnet/ip.
•	 Programowanie parametrów przez uSb za pomocą bezpłatnego oprogramowania econ.
•	 Podtrzymanie bateryjne zegara rtc.
•	 modułowa obudowa na szynę typu S zgodnie z normą Pn-en 62208 (miernik ma szerokość

6 modułów).
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•	 napięcie międzyfazowe średnie: Umf

•	 prąd 3-fazowy średni: iS

•	 moc czynna średnia np. 15, 30, 60 min. Pdemand

•	 moc pozorna średnia Sdemand

•	 prąd uśredniony idemand

•	 energia czynna, bierna i pozorna 3-fazowa enP, enQ, enS
•	 energia czynna, bierna, pozorna z licznika zewnętrznego : enPe
•	 całkowite współczynniki zawartości harmonicznych dla napięć 

i prądów fazowych thdU1, thdU2, thdU3, thdi1,  thdi2, thdi3  oraz 
dla napięć i prądów 3-fazowych thdU, thdi

•	 harmoniczne napięć i prądów fazowych -  do 51-ej

•	 napięcia fazowe: U1, U2, U3

•	 napięcia międzyfazowe: U12, U23, U31

•	 prądy fazowe i1, i2, i3

•	 moce czynne fazowe: P1, P2, P3

•	 moce bierne fazowe: Q1, Q2, Q3

•	 moce pozorne fazowe: S1, S2, S3

•	 fazowe współczynniki mocy czynnych: Pf1, Pf2, Pf3

•	 fazowe współczynniki mocy biernej do czynnej: tgj1, tgj2, tgj3

•	 moc czynna, bierna i pozorna 3-fazowa: P, Q, S
•	 współczynnik mocy 3-fazowych średnich: PF, tgj
•	 częstotliwość f
•	 napięcie 3-fazowe średnie: US

POmiar i WizUaLizacja ParametrÓW energetycznych
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dane techniczne

izolacja galwanicznacechy użytkowe
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NR30BAC - miernik ParametrÓW Sieci na Szynę  z BACnetem
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* - dostępność tylko z dodatkowym 
modułem S4ao

zakreSy pomiarowe
wielkość mierzona zakres pomiarowy l1 l2 l3 Σ klasa 

Prąd 1/5 a             1 a~
                                  5 a~

0,010 ..0,100..1,200 a  (tr_i=1)
0,050 ..0,500.. 6,000 a  (tr_i=1)

...20,00 ka (tr_i≠1)
• • • 0,2 (Pn-en 61557-12)

napięcie L-n    57,7 V~
                              230 V~    
                              400 V~ 

5,7..11,5 ..70,0 V   (tr_U=1)
23,0..46 .. 276,0 V (tr_U=1)
40,0..80 .. 480,0 V  (tr_U=1) 

...480,0 kV (tr_U≠1)

• • • 0,2 (Pn-en 61557-12)

napięcie L-L      100 V~
                              400 V~    
                              690 V~ 

10,0 ..20..120,0 V   (tr_U=1)
40,0..80 .. 480,0 V (tr_U=1)

69,0..138 .. 830,0 V  (tr_U=1) 
...830,0 kV (tr_U≠1)

• • • 0,5 (Pn-en 61557-12)

moc czynna Pi, moc czynna uśredniona Pdt
.. (-)1999,9 W

..(-)1999,9 mW (tr_U≠1.tr_i≠1)
• • • • 0,5 (Pn-en 61557-12)

moc bierna Qi

.. (-)1999,9 Var
..(-)1999,9 mVar (tr_U≠1.tr_i≠1)

• • • • 1 (Pn-en 61557-12)

moc pozorna Si,  
moc pozorna uśredniona Sdt

 ..1999,9 Va
..1999,9 mVa (tr_U≠1.tr_i≠1)

• • • • 0,5 (Pn-en 61557-12)

energia czynna enp
(pobierana lub oddawana)

.. (-)1999,9 Wh
..(-)1999,9 mWh (tr_U≠1.tr_i≠1)

• 0,2S  (pn-en 62053-22)

energia bierna enQ
(indukcyjna lub pojemnościowa)

 .. (-)1999,9 Varh
..(-)1999,9 mVarh (tr_U≠1.tr_i≠1)

• 1  (Pn-en 61557-12)

energia pozorna enS
.. 1999,9 Vah

..1999,9 mVah (tr_U≠1.tr_i≠1)
• 0,5 (Pn-en 61557-12)

Współczynnik mocy czynnej PFi -1,00 ..0 ..1,00 • • • • 1 (Pn-en 61557-12)

Współczynnik tg -999,99 .. 0 .. 999,99 • • • • 1

częstotliwość f 45,00..65,00 hz • 0,1 (Pn-en 61557-12)
Współczynnik zniekształceń harmonicznych 
napięcia  thdU i prądu thdi

0,0 ..100,0 % • • • • 5 (Pn-en 61557-12)

amplitudy harmonicznych napięcia  Uh1 ...Uh50 , 
prądu ih1 …  ih50

0,0 ..100,0 % • • • ii (iec61000-4-7)

tr_i - Przekładnia przekładnika prądowego = Prąd pierwotny przekładnika / Prąd wtórny przekładnika prądowego,
tr_U - Przekładnia przekładnika napięciowego = napięcie pierwotne przekładnika / napięcie wtórne przekładnika napięciowego,                
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interfejS cyfrowy
rodzaj interfejsu protokół transmisji uwagi

USB 1.1/2.0  modbus rtU 8n2                         prędkość transmisji 115.2 kbit/s; aktualizacja firmware

rS-485 modbus rtU 8n2, 8e1, 8O1, 8n1             adres 1..247 prędkość transmisji: 4.8, 9.6, 19.2 38.4, 57.6, 115.2 kbit/s

Bacnet Bacnet/iP

Bacnet Standardized device Profile (annex L): 
Bacnet application Specific controller (B-aSc);

Bacnet interoperability Building Blocks (BiBB) Support (annex k in Bacnet addendum 135d): 
dS-rP-B, dS-WP-B, dS-rPm-B, dm-ddB-B,  dm-dOB-B, dm-dcc-B, dm-rd-B;

Binding methods support: 
recive Who-is, send i-am (BiBB, dm-ddB-B); recive Who-has, send i-have (BiBB dm-dOB-B)

 wyjścia
rodzaj wyjścia właściwości

Wyjście przekaźnikowe 2 x programowalne przekaźniki, styki beznapięciowe zwierne, obciążalność 0.5 a/250 V a.c. lub 5 a/30 V d.c.

NR30BAC - miernik ParametrÓW Sieci na Szynę  z BACnetem

wymagania bezpieczeńStwa i kompatybilności

kompatybilność elektromagnetyczna
odporność na zakłócenia wg Pn-en 61000-6-2
emisja zakłóceń wg Pn-en 61000-6-4

izolacja zapewniana  przez obudowę podwójna wg Pn-en 61010-1

izolacja między obwodami podstawowa wg Pn-en 61010-1

Stopień zanieczyszczenia 2 wg Pn-en 61010-1
kategoria instalacji iii wg Pn-en 61010-1

maksymalne napięcie pracy względem ziemi
•	 dla obwodów zasilania i wyjść przekaźnikowych  300 V
•	 dla wejścia pomiarowego 500 V 
•	 dla obwodów rS-485, wyjść analogowych: 50 V

wg Pn-en 61010-1

wysokość npm < 2000 m

cechy zewnętrzne
pole odczytowe wyświetlacz Lcd znakowy 20 x 4 wiersze; białe tło, czarne znaki

wymiary gabarytowe 105 x 110 x 60 mm

masa 0,3 kg 

Stopień ochrony od strony czołowej: iP50 od strony zacisków: iP00

znamionowe warunki użytkowania
napięcie zasilania            85...253 V a.c. (40...50...400 hz), 90...300 V d.c.

           albo 20...40 V a.c., 20...60 V d.c. pobór mocy ≤ 6 Va

pobór mocy w obwodzie napięciowym ≤ 0,5 Va w obwodzie prądowym  ≤ 0,1 Va (in = 1/5 a); 
≤ 2,0 Va (in = 63 a)

Sygnał wejściowy 0...0,1...1,2 in;  0,1…0,2...1,2 Un dla prądu, napięcia, PFi, tgji częstotliwość 45...50...60...65 hz,  sinusoidalny (thd ≤ 8%)

współczynnik mocy -1…0…1

czas nagrzewania 5 min.

temperatura otoczenia -10…23…55°c, klasa k55 zgodnie z Pn- en61557-12

wilgotność 0...40...65…95% niedopuszczalne skroplenia

pozycja pracy dowolna

zewnętrzne pole magnetyczne ≤ 40…400 a/m d.c. ≤ 3 a/m a.c. 50/60 hz

przeciążalność krótkotrwała wejście napięciowe: 2 Un (5 sec.)
wejście prądowe: 
50 a dla in = 1a/5a (1 sec.)
630 a dla in = 63a (1 sec.)

Dopuszczalny współczynnik szczytu prądu: 2 napięcia: 2

Dodatkowe błędy w % błędu podstawowego od zmian temperatury otoczenia: < 50% / 10°c
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NR30BAC - miernik ParametrÓW Sieci na Szynę  z BACnetem

Opis listw przyłączeniowych w wykonaniu miernika
do podłączeń pośrednich

POdŁĄczenia eLektryczne

Opis listw przyłączeniowych w wykonaniu miernika 
do podłączeń bezpośrednich 63a

SPOSOBy WizUaLizacji danych POmiarOWych

ekran dedykowany pomiarom 
harmonicznych;  wkazania harmonicz-

nych napięcia i prądu (do 51-ej)

łatwe w obsłudze, intuicyjne menu;
pasek informacyjny: wartości min/max, 

kolejność faz, wyjścia alarmowe,
 interfejsy

do 22 programowalnych ekranów 
(3 parametry na stronę)

A1 1 2 3 A2 1 2 3 E T

U1 103.75 V

U2 99.234 V

U3 101.86 V

H05 M0 0 E

U1 3.28% I1 4.17%

U2 1.42% I2 2.38%

U3 2.35% I3 3.42%

kOnFigUracja miernika BezPŁatnym PrOgramem  econ 

możliwość konfiguracji i aktualizacji* 
nr30Bac darmowym programem eCon 

(poprzez rS-485, USB)

*- aktualizacja tylko przez port USB

Rys.2. Podłączenia miernika: a) w wykonaniu do podłączeń pośrednich (1 / 5 A)

b) w wykonaniu do podłączeń bezpośrednich / 63 A /
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NR30BAC - miernik ParametrÓW Sieci na Szynę  z BACnetem

informacja techniczna:
tel: 68 45 75 106/180/260/353
e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl

realizacja zamówień:
tel: 68 45 75 207/209 /218/341

lumel S.a.
ul. Sulechowska 1, 65-022 zielona góra
tel.: +48 68 45 75 100, fax +48 68 45 75 508
www.lumel.com.pl

zamaWianie
miernik nr30Bac - X X X X XX X X

prąd wejściowy in:
1/5 a (X/1 ; X/5) 1
63 a 2
napięcie wejściowe (fazowe/międzyfazowe) un:
3 x 57.7/ 100 V do 3 x 100/ 170 V 1
3 x 230/ 400 V do 3 x 400/ 690 V 2
interfejs:
rS-485 i Bacnet/iP 2
zasilanie:
85...253 V a.c., 90...300 V d.c. 1
20...40 V a.c., 20...60 V d.c. 2
wykonanie:
standardowe 00
z S4aO*: 4 wyjścia prądowe 0/4 .. 20 ma 01
z S4aO*: 4 wyjścia napięciowe 0 .. 10 V 02
z S4aO*: 4 wyjścia  (2 grupy 1 x 0..10 V + 1 x 0/4 .. 20 ma) 03
specjalne** XX
wersja językowa:
polska P
angielska e
inna** X
próby odbiorcze:
bez dodatkowych wymagań 0
z atestem kontroli jakości 1
ze świadectwem wzorcowania 2
wg uzgodnień z odbiorcą X

przykład zamówienia:
kod: nr30bac-1.1.2.1.00.p.0 oznacza:
                    nr30bac -  miernik nr30Bac,

1 – prąd wejściowy  1/5 a (X/1 ; X/5),
1 – napięcie wejściowe 3x57.7/100 V do 3x100/170 V,
2 – rS485 i Bacnet/iP,
1 – zasilanie 85..253 V a.c., 90..300 V d.c.
00 – wykonanie standardowe,
p – polska wersja językowa,
0 – bez wymagań dodatkowych.

*  4- kanałowy moduł wyjść analogowych S4aO zostanie wykonany z 
takim samym zasilaniem jak zamówiony miernik nr30Bac, jeżeli klient 
nie określi inaczej. moduł S4aO komunikuje się z miernikiem nr30Bac 
interfejsem rS485 modbus master, dlatego współpraca z S4aO wyklucza 
wykorzystanie rS485 miernika nr30Bac do komunikacji z innym 
masterem.   
** tylko po uzgodnieniu z producentem,
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