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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)

110 VL-N, (dla sieci 1f lub 3f4p)
230 VL-N,  (dla sieci 1f lub 3f4p)
63,5 VL-N / 110 VL-L,  (dla sieci 3f3p lub 3f4p)
127 VL-N / 220 VL-L,  (dla sieci 3f3p lub 3f4p)
133 VL-N / 230 VL-L,  (dla sieci 3f3p lub 3f4p)
220 VL-N / 380 VL-L,  (dla sieci 3f3p lub 3f4p)
230 VL-N / 400 VL-L,  (dla sieci 3f3p lub 3f4p)
239,6 VL-N / 415 VL-L,  (dla sieci 3f3p lub 3f4p)
254 VL-N / 440 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

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

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) 

110 VL-N, (for 1p or 3p4w)
230 VL-N,  (for 1p or 3p4w)
63,5 VL-N / 110 VL-L,  (for 3p3w or 3p4w)
127 VL-N / 220 VL-L,  (for 3p3w or 3p4w)
133 VL-N / 230 VL-L,  (for 3p3w or 3p4w)
220 VL-N / 380 VL-L,  (for 3p3w or 3p4w)
230 VL-N / 400 VL-L,  (for 3p3w or 3p4w)
239,6 VL-N / 415 VL-L,  (for 3p3w or 3p4w)
254 VL-N / 440 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

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

VPs50 mierzy najważniejsze parametry elektryczne 
w sieciach 3-fazowych (3- lub 4-przewodowych) 
lub w sieciach 1-fazowych. Kolorowy dotykowy ekran 
sprawia, że obsługa miernika jest bardzo wygodna i intuicyjna. 
uniwersalna konstrukcja miernika pozwala użytkownikowi 
wybrać zakresy mierzonych prądów i napięć. Vps50 mierzy 
ponad 46 różnych parametrów sieci energetycznej. 

VPs50 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 measu-
red currents and voltages. Vps50 measures over 46 different 
power network parameters. 

Vps50
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wykonAniA doStępne z mAgAzynu:

VPs50 - 271111000 
 Ŧ układ pomiarowy 3f3p/3f4p, wejscia 3 x 230/400 V oraz 1/5 A,  

zasilanie 100…250 V a.c./d.c., rs485 modbus, 1 wyjscie impulsowe/
alarmowe, 2 wyjscia analogowe 4-20mA

VPs50 - 271100000
 Ŧ układ pomiarowy 3f3p/3f4p, wejscia 3 x 230/400 V oraz 1/5 A,  

zasilanie 100…250 V a.c./d.c., rs485 modbus, bez wyjscia impulso-
wego/alarmowego, bez wyjscia analogowego

itemS AVAilAble From our Stock:

VPs50 - 271111000 
 Ŧ 3ph3w/3ph4w network, input 3x230/400V and 1/5A, 

supply 100...250 V a.c./d.c., rs485 modbus, 1 puls/alarm output,  
2 analog outputs 4-20mA

VPs50 - 271100000 
 Ŧ 3ph3w/3ph4w network, input 3x230/400V and 1/5A, supply 

100...250 V a.c./d.c., rs485 modbus, without puls/alarm output,  
without analog output

miernik parametrów sieci
power network meter

Vps50

VPS50 kod zamówienia/ordering code:
miernik parametrów sieci / power network meter Vps50 - X X X X X X XX X

typ sieci/system type:
1-fazowa / 1-phase 1
3-fazowa (3- lub 4-przewodowa) / 3-phase (3- or 4-wire) 2
Zakresy wejściowe/ input ranges:
110 VL-N, 1/5A (dla sieci 1f lub 3f4p / for 1p or 3p4w) 1
230 VL-N, 1/5A (dla sieci 1f lub 3f4p / for 1p or 3p4w) 2

63,5 VL-N / 110 VL-N, 1/5A (dla sieci 3f3p lub 3f4p / for 3p3w or 3p4w) 3

127 VL-N / 220 VL-N, 1/5A (dla sieci 3f3p lub 3f4p / for 3p3w or 3p4w) 4

133 VL-N / 230 VL-N, 1/5A (dla sieci 3f3p lub 3f4p / for 3p3w or 3p4w) 5

220 VL-N / 380 VL-N, 1/5A (dla sieci 3f3p lub 3f4p / for 3p3w or 3p4w) 6

230 VL-N / 400 VL-L, 1/5A (dla sieci 3f3p lub 3f4p / for 3p3w or 3p4w) 7

239.6 VL-N / 415 VL-L, 1/5A (dla sieci 3f3p lub 3f4p / for 3p3w or 3p4w) 8

254 VL-N / 440 VL-L, 1/5A (dla sieci 3f3p lub 3f4p / for 3p3w or 3p4w) 9
Zasilanie/ supply:
100...250 V a.c./d.c. 1
12…48 V d.c. 2
interfejs/ interface:
brak/  none 0
rs-485 modbus/ rs-485 modbus output 1
Wyjście impulsowe (alarm) / Pulse (alarm) output:
brak/ none 0
1 przekaźnik / 1 relay 1
2 przekaźniki / 2 relays 2
Wyjście analogowe/ analog output:
brak/ none 0
2 wyjścia 4…20 mA/ 2 outputs 4…20 mA 1
2 wyjścia 0…1 mA/ 2 outputs 0…1 mA 2
Wykonanie/Version:
standardowe/ standard 00
specjalne*/ custom-made* XX
Próby odbiorcze/ acceptance tests:
bez dodatkowych wymagań/ without extra quality requirements 0
z atestem Kontroli Jakości/ with an extra quality inspection certificate 1
wg uzgodnień z odbiorcą*/ according to customer’s request * X

* tylko po uzgodnieniu z producentem/ after agreeing with the manufacturer

VPs50
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

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
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Vps32/ Vps33/ 
Vps34/ Vps35

mierniki serii VPs3x są dedykowane do pomiaru energii 
oraz innych parametrów sieci energetycznych 
(pomiar do 58 parametrów).  mierniki mogą pracować 
w sieciach 3-fazowych (3- lub 4-przewodowych) 
lub w sieciach 1-fazowych.

cechy produktu:
•	 pomiar rzeczywistych wartości skutecznych true rms (do 15-tej harmonicznej).
•	 pomiar współczynników tHD (nie dotyczy Vps32).
•	 programowalne przekładnie: prądowa i napięciowa.
•	 programowalny układ pracy: 3-fazowy 3-przewodowy lub 3-fazowy 4-przewodowy.
•	 wyświetlacz LCD z podświetleniem (3 parametry na ekran).
•	 wyświetlanie określonych parametrów, dostęp do wszystkich przez rs485 (opcja)
•	 Funkcja automatycznego przewijania ekranu (lub ekran stały).
•	 pamięć ostatniego widoku ekranu w przypadku zaniku napięcia zasilania miernik.
•	 Niezależne liczniki energii pobieranej z sieci i z generatora (tylko w Vps35).

wielkości mierzone (dostępne na wyświetlaczu):
•	 miernik VPs32: energia czynna pobierana ep(+) i oddawana ep(-) 
•	 miernik VPs33: energia czynna pobierana ep(+) i oddawana ep(-) ,  

prąd i, i1, i2, i3, napięcie u, u1, u2, u3, u12, u23, u31, moc czynna p, p1, p2, p3,  
współczynnik mocy pF, pF1, pF2, pF3, prędkość obrotowa generatora rpm,  
czas pracy, czas włączenia, ilość przerw zasilania, częstotliwość f

•	 miernik VPs34: energia czynna pobierana ep(+) i oddawana ep(-) ,  
prąd i, i1, i2, i3, Napięcie u, u1, u2, u3, u12, u23, u31, moc czynna p, p1, p2, p3,  
współczynnik mocy pF, pF1, pF2, pF3, prędkość obrotowa generatora rpm,  
Czas pracy, Czas włączenia, ilość przerw zasilania, Częstotliwość f , 
wielkości uśrednione w czasie pDemand(+), pDemand(-), iDemand, sDemand,  
moc bierna Q1, Q2, Q3, moc pozorna s, s1, s2, s3, energia eQL, eQC, es,  
współczynnik tHD u, tHD u1, tHD u2, tHD u3, tHD i, tHD i1, tHD i2, tHD i3

•	 miernik VPs35: energia czynna pobierana z sieci ep(u) i z generatora ep(G) ,  
prąd i, i1, i2, i3, Napięcie u, u1, u2, u3, u12, u23, u31, moc czynna p, p1, p2, p3,  
współczynnik mocy pF, pF1, pF2, pF3, prędkość obrotowa generatora rpm,  
Czas pracy, Czas włączenia, ilość przerw zasilania, Częstotliwość f , 
wielkości uśrednione w czasie pDemand(+), iDemand, sDemand,  
moc bierna Q1, Q2, Q3, moc pozorna s, s1, s2, s3, energia eQ(u), eQ(G), es,  
współczynnik tHD u, tHD u1, tHD u2, tHD u3, tHD i, tHD i1, tHD i2, tHD i3

•	 przez rs-485 (opcja) dostępne są wszystkie powyższe wielkości mierzone
•	 w mierniku VPs32 przez rs485 (opcja) nie są dostępne współczynniki tHD

SpecyFikAcJA technicznA

weJściA nApięciowe:
•	 Znamionowe napięcie wejściowe a.c. rms (do określenia przy zamówieniu)

63,5 VL-N (dla sieci 1f lub 3f4p)
133 VL-N (dla sieci 1f lub 3f4p)
230 VL-N (dla sieci 1f lub 3f4p)
239,6 VL-N (dla sieci 1f lub 3f4p)
254 VL-N (dla sieci 1f lub 3f4p)
63,5 VL-N / 110 VL-L (dla sieci 3f3p lub 3f4p)
133 VL-N/ 230 VL-L (dla sieci 3f3p lub 3f4p)
239,6 VL-N / 415 VL-L (dla sieci 3f3p lub 3f4p)
254 VL-N / 440 VL-L (dla sieci 3f3p lub 3f4p)

•	 napięcie pierwotne przekładnika: programowalne 100 VL-L - 692 kVL-L
•	 maksymalne napięcie wejściowe: 120% wartości znamionowej
•	 pobór mocy: < 0,2 VA na fazę
•	 wejście sygnałowe z generatora: 10 - 60 V d.c. lub 20 - 300 V a.c. (tylko w Vps35)

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

dokŁAdnośĆ :
•	 warunki odniesienia: 23°C +/- 2°C (zgodnie z ieC 62053 - 21)
•	 energia czynna: klasa 1 zgodnie z normą ieC 62053 - 21
•	 energia bierna: klasa 2 zgodnie z normą ieC 62053 - 23
•	 energia pozorna: klasa 1
•	 moc czynna: ± 0,5% wartości nominalnej przy cos Ø = 1
•	 moc bierna: ± 1,0% wartości nominalnej 
•	 moc pozorna: ± 0,5% wartości nominalnej 
•	 współczynnik mocy pF / kąt fazowy: ± 3° 
•	 napięcie: ± 0,5% wartości nominalnej 
•	 prąd: ±0,5% wartości nominalnej 
•	 częstotliwość: ± 0,2% średniej częstotliwości
•	 tHD: ± 2%

product FeAtureS:
•	 true rms measurement (up to 15th Harmonic).
•	 tHD measurement (not apply Vps32).
•	 on site programmable pt/Ct ratios.
•	 user selectable type of network: 3phase 3wire or 4wire.
•	 LCD Display with Backlit (LCD shows 3 parameters at a glance).
•	 selected parameters available on the display. All parameters available via rs485 

(option).
•	 onsite selection of Auto scroll / Fixed screen.
•	 parameter screen recall.
•	 independent energy counter for utility and Generator (only for Vps35).

meASured pArAmeterS (avialable on the display):
•	 meter VPs32: imported active energy ep(+) and exported active energy ep(-) 
•	 meter VPs33: imported active energy ep(+) and exported active energy ep(-),  

current i, i1, i2, i3, voltage u, u1, u2, u3, u12, u23, u31, active power p, p1, p2, p3,  
power factor pF, pF1, pF2, pF3, rotation speed of generator rpm,  
worktime, hour run, number of interruptions, frequency f

•	 meter VPs34: imported active energy ep(+) and exported active energy ep(-) ,  
current i, i1, i2, i3, voltage u, u1, u2, u3, u12, u23, u31, active power p, p1, p2, p3,  
power factor pF, pF1, pF2, pF3, rotational speed of the generator rpm,  
worktime, hour run, number of interruptions, frequency f , 
averaged over time parameters pDemand(+), pDemand(-), iDemand, sDemand, ,  
reactive power Q1, Q2, Q3, apparent power s, s1, s2, s3, energy eQL, eQC, es,  
factors tHD u, tHD u1, tHD u2, tHD u3, tHD i, tHD i1, tHD i2, tHD i3

•	 meter VPs35: utility active energy ep(u) and generator active energy ep(G) ,  
current i, i1, i2, i3, voltage u, u1, u2, u3, u12, u23, u31, active power p, p1, p2, p3,  
power factor pF, pF1, pF2, pF3, rotational speed of the generator rpm,  
worktime, hour run, number of interruptions, frequency f , 
averaged over time parameters pDemand(+), iDemand, sDemand,   
reactive power Q1, Q2, Q3, apparent power s, s1, s2, s3, energy eQ(u), eQ(G), es,  
factors tHD u, tHD u1, tHD u2, tHD u3, tHD i, tHD i1, tHD i2, tHD i3

•	 all above mantoined parameters are available via rs-485 (optional)
•	 tHD is not available for Vps32 via rs485

technicAl SpeciFicAtionS

input VoltAge:
•	 nominal input voltage a.c. rms (to be specified while ordering) 

63,5 VL-N  (for 1p or 3p4w)
133 VL-N (for 1p or 3p4w)
230 VL-N (for 1p or 3p4w)
239,6 VL-N (for 1p or 3p4w)
254 VL-N (for 1p or 3p4w)
63,5 VL-N / 110 VL-L (for 3p3w or 3p4w)
133 VL-N / 230 VL-L (for 3p3w or 3p4w)
239,6 VL-N / 415 VL-L (for 3p3w or 3p4w)
254 VL-N / 440 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
•	 Generator sense input: 10 - 60 V d.c. or 20 - 300 V a.c. (only for Vps35)

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

AccurAcy :
•	 reference conditions: 23°C +/- 2°C (as per ieC 62053 - 21)
•	 active energy: Class 1 as per ieC 62053 - 21
•	 reactive energy: Class 2 as per ieC 62053 - 23
•	 apparent energy: Class 1
•	 active power: ±0.5% of nominal value at cos ø = 1
•	 re-active power: ±1% of nominal value 
•	 apparent power: ±0.5% of nominal value
•	 power Factor/phase angle: ±3°
•	 Voltage: ±0.5% of nominal value
•	 current: ±0.5% of nominal value
•	 Frequency: ± 0.2% of mid frequency
•	 tHD: ± 2%

miernik enerGii i parametrów sieci
enerGy anD power network meter 

VPs3x series meters are destined for the measurement 
of energy and other power network qualities (58 measured 
parameters). the meters can operate in 3-phase networks 
(3- or 4-wire) or 1-phase networks. 
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wykonAniA doStępne z mAgAzynu:

VPs33 - 281110000
 Ŧ układ pomiarowy 3f3p/3f4p, wejścia 3 x 239,6/ 415 V oraz 1/5 A,  

zasilanie 60…300 V a.c./d.c., rs485 modbus, bez wyjscia impulsowego/
alarmowego

VPs34 - 281110000
 Ŧ układ pomiarowy 3f3p/3f4p, wejścia 3 x 239,6/ 415 V oraz 1/5 A, 

zasilanie 60…300 V a.c./d.c., rs485 modbus, bez wyjscia impulsowego/
alarmowego

itemS AVAilAble From our Stock:

VPs33 - 281110000
 Ŧ 3ph3w/3ph4w network, input 3x239,6/415V and 1/5A,  

supply 60…300 V a.c./d.c., rs485 modbus, without puls/alarm output

VPs34 - 281110000
 Ŧ 3ph3w/3ph4w network, input 3x239,6/415V and 1/5A,  

supply 60…300 V a.c./d.c., rs485 modbus, without puls/alarm output

zASilAnie:
•	 napięcie zasilania: 60 - 300 V a.c./d.c., 45 - 65 Hz
•	 pobór mocy: < 4 VA

wyJściA: 
•	 wskaźnik LeD: wskaźnik impulsowy licznika energii 
•	 przekaźnik (opcja): programowalny jako wyjście alarmowe lub impulsowe,  

styki przełączne beznapięciowe, 240 V d.c., 5 A 
•	 interfejs rs485 modbus slave (opcja): prędkość 4800, 9600, 19200, 38400 b/s

inne:
•	 wymiary gabarytowe: 96 x 96 x 41 mm 
•	 wymiary gabarytowe: 96 x 96 x 61 mm (opcja  - z modułem wyjść dodatkowych)
•	 otwór montażowy: 92+0,8 x 92+0,8 mm
•	 stopień ochrony obudowy: ip54 od strony czołowej, ip20 od strony zacisków

AuxiliAry Supply:
•	 external aux: 60V - 300 V a.c./d.c., 45 to 65 Hz
•	 auxiliary supply burden: < 4 VA approx

outputS:
•	 impulse Led: For energy Calibration at front
•	 relay (optional): configured as Limit/pulse output, potential free, 240 V d.c., 5 A
•	 rs485 modbus (optional): baud rate 4800, 9600, 19200, 38400 bps

other: 
•	 Dimensions: 96 x 96 x 41 mm 
•	 Dimensions: 96 x 96 x 61 mm (with optional output pluggable module) 
•	 panel cut-out: 92 + 0.8 x 92 + 0.8 mm
•	 enclosure protection: ip54 - front, ip20 - back

miernik enerGii i parametrów sieci
enerGy anD power network meter 

VPs32/ VPs33/ VPs34/VPs35
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, 4-przewodowa/

3 phase 4 wire 

5 6

- +
~~

Generator

tylko/only 
VPS35

5 6

- +
~~

Generator

tylko/only 
VPS35

5 6

- +
~~

Generator

tylko/only 
VPS35

VPS32/VSP33/ VSP34/VPS35 kod zamówienia/ordering code:
miernik parametrów sieci / power network meter Vps3 - X X X X X X X XX X
Wykonanie/Version:                              
Vps32 2
Vps33 3
Vps34 4
Vps35 5
typ sieci/system type:
1-fazowa / 1-phase 1

3-fazowa (3- lub 4-przewodowa/ 3-phase (3- or 4-wire) 2

napięcie wejściowe/ input voltage:
63,5 VL-N (dla sieci 1f lub 3f4p / for 1p or 3p4w) 1

133 VL-N (dla sieci 1f lub 3f4p / for 1p or 3p4w) 2

230 VL-N (dla sieci 1f lub 3f4p / for 1p or 3p4w) 3

239,6 VL-N (dla sieci 1f lub 3f4p / for 1p or 3p4w) 4

254 VL-N (dla sieci 1f lub 3f4p / for 1p or 3p4w) 5

63,5 VL-N / 110 VL-L (dla sieci 3f3p lub 3f4p / for 3p3w or 3p4w) 6

133 VL-N / 230 VL-L (dla sieci 3f3p lub 3f4p / for 3p3w or 3p4w) 7

239,6 VL-N / 415 VL-L (dla sieci 3f3p lub 3f4p / for 3p3w or 3p4w) 8

254 VL-N / 440 VL-L (dla sieci 3f3p lub 3f4p / for 3p3w or 3p4w) 9
Prąd wejściowy/ input current:
1/5 A 1
Zasilanie/ supply:
60...300 V a.c./d.c. 1
interfejs/ interface:
brak/  none 0
rs-485 modbus/ rs-485 modbus output 1
Wyjście impulsowe (alarm) / Pulse (alarm) output:
brak/ none 0
1 przekaźnik / 1 relay 1
Wykonanie/Version:
standardowe/ standard 00
specjalne*/ custom-made* XX
Próby odbiorcze/ acceptance tests:
bez dodatkowych wymagań/ without extra quality requirements 0
z atestem Kontroli Jakości/ with an extra quality inspection certificate 1
wg uzgodnień z odbiorcą*/ according to customer’s request * X

* tylko po uzgodnieniu z producentem/ after agreeing with the manufacturer

Vps32/ Vps33/ 
Vps34/ Vps35
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Vps11 miernik parametrów sieci
power network meter

cechy produktu: 
•	 pomiar rzeczywistych wartości skutecznych true rms (do 15-tej harmonicznej).
•	 programowalne przekładnie: prądowa i napięciowa.
•	 programowalny układ pracy: 3-fazowy 3-przewodowy lub 4-przewodowy.
•	 programowalne zakresy wejść pomiarowych.
•	 ultra jasny wyświetlacz LeD, 4 cyfry w 1 lub 3 rzędach (wskazania do 9999).
•	 Funkcja automatycznego przewijania ekranu (lub ekran stały).
•	 pamięć wartości minimalnych i maksymalnych.
•	 Cztery klawisze funkcyjne umożliwiające natychmiastowy dostęp  

do żądanego ekranu parametrów.

wielkości mierzone (dostępne na wyświetlaczu):
•	 prąd i, i1, i2, i3, napięcie u, u1, u2, u3, u12, u23, u31 , częstotliwość f
•	 Czas pracy, czas włączenia, ilość przerw zasilania, prędkość obrotowa generatora

SpecyFikAcJA technicznA

weJściA nApięciowe:
•	 Znamionowe napięcie wejściowe: (290 V L-N) 500 V L-L a.c. rms
•	 napięcie wtórne przekładnika: programowalne 100 VL-L - 500 VL-L
•	 napięcie pierwotne przekładnika: programowalne 100 VL-L - 692 kVL-L
•	 Maksymalne ciągłe napięcie wejściowe: 120% wartości znamionowej
•	 Pobór mocy: < 0,3 VA na fazę (w przypadku zewnętrznego napięcia zasilania)

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 ciągły prąd wejściowy: 120% wartości znamionowej
•	 Pobór mocy: < 0,2 VA na fazę

dokŁAdnośĆ:
•	 napięcie: ±1% zakresu (w przedziale 20...100% wartości nominalnej)
•	 Prąd: ±1% zakresu (w przedziale 10...100% wartości nominalnej)
•	 Częstotliwość: 0,5% średniej częstotliwości

zASilAnie:
•	 Zewnętrzne napięcie zasilania: 40 - 300 V a.c./d.c. (±5%), 45 - 65 Hz  

lub 12…48 V d.c.  (do określenia przy zamówieniu)
•	 Zasilanie z obwodu pomiarowego: 80 - 100% napięcia wejściowego, 45 - 65 Hz  

(dostępne tylko w wykonaniu 3-fazowym 4-przewodowym oraz 1-fazowym,  
miernik jest zasilany z fazy 1) 

•	 Pobór mocy: < 3 VA

wyJściA: 
•	 przekaźnik (opcja): programowalny jako wyjście alarmowe lub impulsowe, styki 

przełączne beznapięciowe, 240 V d.c., 5 A (dostępne tylko dla wersji 3-wierszowej) 

inne:
•	 wymiary gabarytowe: 96 x 96 x 59 mm 
•	 wymiary gabarytowe: 96 x 96 x 66 mm (opcja - z modułem wyjść dodatkowych)
•	 otwór montażowy: 92+0,8 x 92+0,8 mm
•	 stopień ochrony obudowy: ip50 od strony czołowej, ip20 od strony zacisków

product FeAtureS:
•	 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 inputs.
•	 3 Line 4 Digits ultar bright LeD Display (up to 9999).
•	 onsite selection of Auto scroll / Fixed screen.
•	 min max storage of parameters possible.
•	 Four function keys enables instant access to the desired parameter screen.

meASured pArAmeterS (avialable on the display):
•	 current i, i1, i2, i3, voltage u, u1, u2, u3, u12, u23, u31 , frequency f
•	 worktime, hour run, number of interruptions, rotation speed of generator

technicAl SpeciFicAtionS

input VoltAge:
•	 nominal input voltage (a.c. rms): phase-Neutral 290 V L-N , Line-Line 500 V L-L
•	 system pt secondary values: 100 VL-L to 500 VL-L programmable on site
•	 system pt primary values: 100 VL-L to 692 kVL-L programmable on site
•	 max continuous input voltage: 120 % of rated value
•	 nominal input voltage burden: < 0.3 VA approx. per phase (for external auxiliary meter)

input current:
•	 nominal input current: 5 A a.c. rms
•	 system ct secondary Values: 1A / 5A (programmable on site.)
•	 system ct primary values: from 1A up to 9999A 
•	 max continuous input current: 120% of rated value
•	 nominal input current burden: < 0.2 VA approx. per phase

AccurAcy:
•	 Voltage: ±1% of range (for 20...100% of nominal value)
•	 current: ±1% of range (for 10...100% of nominal value)
•	 Frequency: ± 0.5% of mid frequency

AuxiliAry Supply:
•	 external aux: 40 V - 300V a.c./d.c. (±5 %), 45 to 65 Hz  

or 12…48 V d.c. (to be specified while ordering)
•	 self powered: input voltage range from 80% to 100% of rated value, 45 to 65 Hz  

(self powered meter is available only in 3 phase 4 wire and single phase network. 
Auxiliary input is derived from phase 1)

•	 Va burden: < 3 VA

outputS:
•	 relay (optional): configured as Limit/pulse output, potential free, 240 V d.c., 5 A 

(available only for 3 lines version)

other: 
•	 Dimensions: 96 x 96 x 59 mm 
•	 Dimensions: 96 x 96 x 66 mm (with optional output pluggable module) 
•	 panel cut-out: 92 + 0.8 x 92 + 0.8 mm
•	 enclosure protection: ip50 - front, ip20 - back

VPs11 mierzy podstawowe parametry elektryczne 
w sieciach 3-fazowych (3- lub 4-przewodowych) 
lub w sieciach 1-fazowych. ten funkcjonalny miernik 
pozwala zastąpić wiele analogowych mierników tablicowych. 

VPs11 measures the basic network parameters in 3-phase 
networks  (3- or 4-wire) or 1-phase networks. the meter can 
replace many analogue instruments. 
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wykonAniA doStępne z mAgAzynu:

VPs11 - 21221000
 Ŧ wyświetlacz 3 wiersze po 4 cyfry, układ pomiarowy 3f3p/3f4p,  

wejścia 3 x 290/500 V oraz 1/5 A, zasilanie 40…300 V a.c./d.c., 
1 przekaźnik alarmowy

itemS AVAilAble From our Stock:

VPs11 - 21221000
 Ŧ 3 lines 4 digits display, 3ph3w/3ph4w network, input 3x290/500V and 1/5A, 

supply 40…300 V a.c./d.c., 1 relay output (alarm)

Vps11miernik parametrów sieci
power network meter

VPs11
Zasilanie z obwodu pomiarowego/ self powered Aux Zasilanie zewnętrzne/ external powered aux

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

nie dotyczy/ not applicable

1-fazowa, 2-przewodowa/

1 phase 2 wire

L1
L2
L3

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3

L1
L2
L3
N N

L1
L2
L3

VPS11 kod zamówienia/ordering code:
miernik parametrów sieci / power network meter Vsp11 - X X X X X XX X

typ wyświetlacza/ Display type:
1 wiersz i bargraf/ 1 line and bargraph 1
3 wiersze/ 3 lines 2
napięcie wejściowe/ input voltage:
57.7…290 VL-N / 100…500 VL-L   1
Zasilanie/ supply:
z obwodu pomiarowego* / from measuring circuit* 1
zewnętrzne 40 V...300 V a.c./d.c./ external 40 V...300 V a.c./d.c. 2
zewnętrzne 12…48 V d.c./ external 12…48 V d.c. 3
typ sieci/ system type:
1-fazowa / 1 phase 1
3-fazowa (3- lub 4-przewodowa)/ 3 phase (3- or 4-wire) 2
Wyjście alarmowe/ alarm output:
brak/ none 0
1 przekaźnik**/ 1 relay** 1
Wykonanie/Version:
standardowe/ standard 00
specjalne***/ custom-made*** XX
Próby odbiorcze/ acceptance tests:
bez dodatkowych wymagań/ without extra quality requirements 0
z atestem Kontroli Jakości/ with an extra quality inspection certificate 1
wg uzgodnień z odbiorcą***/ according to customer’s request* ** X

*      niedostępne w wykonaniu 3-fazowym 3-przewodowym/ not available for 3-phase 3-wire version
**    dostępne tylko dla wersji 3-wierszowej/ available only for 3 lines version
***  tylko po uzgodnieniu z producentem/ after agreeing with the manufacturer
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Vps10 miernik parametrów sieci
power network meter

cechy produktu: 
•	 pomiar rzeczywistych wartości skutecznych true rms (do 15-tej harmonicznej).
•	 programowalne przekładnie: prądowa i napięciowa.
•	 programowalny układ pracy: 3- lub 4-przewodowy.
•	 programowalne zakresy wejść pomiarowych.
•	 ultra jasny wyświetlacz LeD, 3 cyfry w 3 rzędach (wskazania do 999).
•	 Funkcja automatycznego przewijania ekranu (lub ekran stały).
•	 pamięć wartości minimalnych i maksymalnych.
•	 pamięć ostatniego widoku ekranu w przypadku zaniku napięcia zasilania miernika.

wielkości mierzone:
•	 prąd i, i1, i2, i3, napięcie u, u1, u2, u3, u12, u23, u31 , częstotliwość f
•	 Czas pracy, czas włączenia, ilość przerw zasilania, prędkość obrotowa generatora rpm

SpecyFikAcJA technicznA

weJściA nApięciowe:
•	 Znamionowe napięcie wejściowe (a.c. rMs): 100 VL-L - 500 VL-L (57.7 VL-N - 290 VL-N)
•	 napięcie wtórne przekładnika: programowalne 100 VL-L - 500 VL-L
•	 napięcie pierwotne przekładnika: programowalne 100 VL-L - 799 kVL-L
•	 Maksymalne ciągłe napięcie wejściowe: 120% wartości znamionowej
•	 Pobór mocy: < 0,3 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 - 799 kA (dla 1 lub 5 A)
•	 Maksymalny ciągły prąd wejściowy: 120% wartości znamionowej
•	 Pobór mocy: < 0,2 VA na fazę

dokŁAdnośĆ: 
•	 napięcie: ±1% wartości nominalnej
•	 Current: ±1% wartości nominalnej
•	 Frequency: ±0,5% średniej częstotliwości

zASilAnie:
•	 napięcie zasilania: 40 - 300 V a.c./d.c. (±5%) 45 - 65 Hz  
•	 Pobór mocy: < 4 VA

wyJściA: 
•	 przekaźnik (opcja): programowalny jako wyjście alarmowe lub impulsowe,  

styki przełączne beznapięciowe, 240 V d.c., 5 A 

inne:
•	 wymiary gabarytowe: 96 x 96 x 59 mm 
•	 wymiary gabarytowe: 96 x 96 x 66 mm (opcja - z modułem wyjść dodatkowych)
•	 otwór montażowy: 92+0,8 x 92+0,8 mm
•	 stopień ochrony obudowy: ip50 od strony czołowej, ip20 od strony zacisków

product FeAtureS:
•	 true rms measurement (up to 15th Harmonic).
•	 on site programmable pt/Ct ratios.
•	 user selectable type of network: 3phase 3wire/4wire. 
•	 on site programmable ranges of inputs.
•	 3 Line 3 Digits ultar bright LeD Display (up to 999).
•	 onsite selection of Auto scroll / Fixed screen.
•	 min max storage of parameters possible.
•	 parameter screen recall: in case of power failure, the instrument  

memorizes the last displayed screen.

MeasureD quantities:
•	 current i, i1, i2, i3, voltage u, u1, u2, u3, u12, u23, u31 , frequency f
•	 worktime, hour run, number of interruptions, rotation speed of generator rpm

technicAl SpeciFicAtionS

input VoltAge:
•	 nominal input voltage (a.c. rms): 100 VL-L - 500 VL-L (57.7 VL-N - 290 VL-N)
•	 system pt secondary values 100 VL-L to 500 VL-L programmable on site.
•	 system pt primary values 100 VL-L to 799 kVL-L programmable on site.
•	 max continuous input voltage 120% of Nominal value
•	 nominal input voltage burden: < 0.3 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 1A up to 799 kA programmable on site
•	 max continuous input current: 120% of Nominal value
•	 nominal input current burden: < 0.2 VA approx. per phase

AccurAcy: 
•	 Voltage ±1% of Nominal Value
•	 current ±1% of Nominal Value
•	 Frequency ±0.5% of mid Frequency

AuxiliAry Supply:
•	 external aux: 40 V - 300V a.c./d.c. (±5% ), 45 to 65 Hz 
•	 auxiliary supply burden: < 4 VA approx

outputS:
•	 relay (optional): configured as Limit/pulse output, potential free, 240 V d.c., 5 A

other: 
•	 Dimensions: 96 x 96 x 59 mm 
•	 Dimensions: 96 x 96 x 66 mm (with optional output pluggable module) 
•	 panel cut-out: 92 + 0.8 x 92 + 0.8 mm
•	 enclosure protection: ip50 - front, ip20 - back 

VPs10 mierzy podstawowe parametry elektrycz-
ne w sieciach 3-fazowych (3- lub 4-przewodowych) 
lub w sieciach 1-fazowych. ten funkcjonalny miernik pozwala 
zastąpić wiele analogowych mierników tablicowych.

VPs10 measures the basic network parameters in 3-phase 
networks  (3- or 4-wire) or 1-phase networks. the meter can 
replace many analogue instruments. 
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wykonAniA doStępne z mAgAzynu:

VPs10 - 2110000
 Ŧ wyświetlacz 3 wiersze po 3 cyfry, układ pomiarowy 3f3p/3f4p, wejścia 3 x 290/500 V 

oraz 1/5 A, zasilanie 40…300 V a.c./d.c., bez wyjścia alarmowego

itemS AVAilAble From our Stock:

VPs10 - 2110000
 Ŧ 3 lines 3 digits display, 3ph3w/3ph4w, input 3x290/500 V and 1/5 A, 

supply 40…300 V a.c./d.c., without alarm output

VPs10
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, 2-przewodowa/

1 phase 2 wire 

L
N

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3

VPS10 kod zamówienia/ordering code:
miernik parametrów sieci / power network meter Vsp10 - X X X X XX X

typ sieci/ system type:

1-fazowa / 1-phase 1

3-fazowa (3- lub 4-przewodowa)/ 3-phase (3- or 4-wire) 2

napięcie wejściowe/ input voltage:

57.7…290 VL-N / 100…500 VL-L 1

Zasilanie/ supply:
40...300 V a.c./d.c. 1

Wyjście alarmowe/ alarm output:

brak/ none 0

1 przekaźnik/ 1 relay 1

Wykonanie/Version:

standardowe/ standard 00

specjalne*/ custom-made XX
Próby odbiorcze/ acceptance tests:

bez dodatkowych wymagań/ without extra quality requirements 0

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

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

* tylko po uzgodnieniu z producentem/ after agreeing with the manufacturer

Vps10miernik parametrów sieci
power network meter
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cechy produktu: 
•	 pomiar rzeczywistych wartości skutecznych true rms (do 15-tej harmonicznej).
•	 programowalna przekładnia: prądowa lub napięciowa.
•	 programowalny układ pracy: 3-przewodowy lub 4-przewodowy (dla wersji 3 A/3 V).
•	 Funkcja automatycznego przewijania ekranu lub ekran stały (dla wersji 3A/3V).
•	 ultra jasny wyświetlacz LeD, 4 cyfry 14mm.
•	 sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego.
•	 pamięć ostatniego widoku ekranu w przypadku zaniku napięcia zasilania miernika.
•	 Dostępne gabaryty miernika: 48 x 96 mm lub 48 x 96 mm.

wielkości mierzone:
•	 Wersja 1a: prąd i w sieci 1-fazowej
•	 Wersja 1V: napięcie u w sieci 1-fazowej
•	 Wersja 3a: prąd i, i1, i2, i3 w sieci 3-fazowej (3- lub 4-przewodowej)
•	 Wersja 3V: napięcie u, u1, u2, u3 w sieci 3-fazowej (3- lub 4-przewodowej)

SpecyFikAcJA technicznA

weJście/weJściA nApięciowe (tylko wersja 1V/ 3V):
Znamionowe napięcie wejściowe a.c. rMs: 
64 VL-N (tylko sieć 1-fazowa)
110 VL-N (tylko sieć 1-fazowa)
240 VL-N (tylko sieć 1-fazowa)
600 VL-N (tylko sieć 1-fazowa)
64 VL-N /110 VL-L (tylko sieć 3-fazowa)
133 VL-N / 230 VL-L (tylko sieć 3-fazowa)
239,6 VL-N / 415 VL-L (tylko sieć 3-fazowa) 
(do określenia przy zamówieniu)

•	 napięcie pierwotne przekładnika: programowalne  
wersja 3V: 100 VL-L - 999 kVL-L , wersja 1V: 60 VL-N - 999 kVL-N

•	 Maksymalne ciągłe napięcie wejściowe: 120% wartości znamionowej
•	 Pobór mocy: < 0,3 VA na fazę 

weJście/weJściA prądowe (tylko wersja 1A/ 3A): 
•	 Znamionowy prąd wejściowy: 1 lub 5 A  a.c. rms (do określenia przy zamówieniu)
•	 Prąd pierwotny przekładnika: programowalny 1 - 999 kA (dla 1 lub 5 A)
•	 Maksymalny ciągły prąd wejściowy: 120% wartości znamionowej
•	 Pobór mocy: < 0,2 VA na fazę

dokŁAdnośĆ 
•	 napięcie ±1.0% wartości nominalnej (opcjonalnie ±0.5%)
•	 Prąd ±1.0% of wartości nominalnej (opcjonalnie ±0.5%)

zASilAnie:
•	 napięcie zasilania: 40 - 300 V a.c./d.c. ± 5%, 45 - 65 Hz  

lub 20 - 60 V a.c. / d.c. (±5%) lub 80 - 300 V a.c., 45 - 65 Hz
•	 Pobór mocy: < 4 VA

inne:
•	 Wymiary gabarytowe: 96 x 48 x 73 mm lub 96 x 96 x 41 mm  
•	 Otwór montażowy: 92+0,8 x 43,5+0,6 mm lub 92+0,8 x 92+0,8 mm
•	 stopień ochrony obudowy: ip50 od strony czołowej, ip20 od strony zacisków,  

(ip65 od strony czołowej - opcja)

VMC20 umożliwia pomiar prądu lub napięcia przemiennego. 
miernik został zaprojektowany do pracy w sieciach 3-fazo-
wych (3- lub 4-przewodowych) lub w sieciach 1-fazowych. 
VmC20 może zastąpić kilka analogowych mierników prądu 
lub napięcia przemiennego. 

product FeAtureS: 
•	 true rms measurement (up to 15th Harmonic).
•	 on site programmable pt/Ct ratios.
•	 user selectable 3ph3wire or 3ph4wire Network (for 3A/3V).
•	 onsite selection of Auto scroll / Fixed screen (for 3A/3V).
•	 4 Digits 14mm ultra bright LeD Display.
•	 parameter screen recall: in case of power failure, the instrument memorizes 

the last displayed screen.
•	 Available in two sizes - 96x96 and 48x96.

meASured quAntitieS:
•	 Version 1a: current i in single phase system
•	 Version 1V: voltage u in single phase network
•	 Version 3a: current i, i1, i2, i3 in 3-phase network (3- or 4-wire)
•	 Version 3V: voltage u, u1, u2, u3 in 3-phase network (3- or 4-wire)

technicAl SpeciFicAtionS

input VoltAge (for 1V/ 3V):
•	 nominal input voltage ranges (a.c. rms) 

64 VL-N (only 1 phase network). 
110 VL-N (only 1 phase network). 
240 VL-N (only 1 phase network). 
600 VL-N (only 1 phase network). 
64 VL-N /110 VL-L (only 3 phase network). 
133 VL-N / 230 VL-L (only 3 phase network). 
239,6 VL-N / 415 VL-L (only 3 phase network). 
(to be specified while ordering)

•	 system pt primary values:  
for 3V versions: 100 VL-L to 999 kVL-L programmable on site 
for 1V versions: 60 VL-N to 999 kVL-N programmable on site

•	 max continuous input voltage: 120% of rated value
•	 nominal input voltage burden: < 0.3 VA approx. per phase.

input current (for 1A/ 3A):
•	 nominal input current: ranges 1A or 5A a.c. rms (to be specified while ordering)
•	 system ct primary values: from 1A up to 999kA (for 1 or 5 Amp )
•	 max continuous input current: 120% of rated value
•	 nominal input current burden: < 0.2 VA approx. per phase

AccurAcy:
•	 Voltage ±1.0% of Nominal value (optional ±0.5% Available)
•	 current ±1.0% of Nominal value (optional ±0.5% Available)

AuxiliAry Supply: 
•	 auxiliary supply: 40 - 300 V a.c./d.c. ± 5%, 45 - 65 Hz  

or 20 - 60 V a.c./ d.c. (±5%) or 80 - 300 V a.c., 45 - 65 Hz 
•	 Va burden: < 4 VA

other: 
•	 Dimensions: 96 x 48 x 73 mm or 96 x 96 x 41 mm   
•	 panel cut-out: 92+0,8 x 43,5+0,6 or 92+0,8 x 92+0,8 mm
•	 enclosure protection: ip50 - front, ip20 - back  (ip65 - front)

miernik cyFrowy ac
ac DiGitaL meter 

VMC20 measures AC voltage and current. the meter 
is designed to work in 3-phase networks  (3- or 4-wire)  
or 1-phase networks. VmC20 can replace many AC analogue 
meters. 

VMC20
VMC20 96x96

pomiar napięcia w sieci 3-fazowej, 4-przewodowej/ 
Voltage measurement in 3 phase 4 wire network

pomiar napięcia w sieci 3-fazowej, 3-przewodowej/ 
Voltage measurement in 3 phase 3 wire network

pomiar napięcia w sieci 1-fazowej, 2-przewodowej/ 
Voltage measurement in 1 phase 2 wire network
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wykonAniA doStępne z mAgAzynu:

VMC20 - 1126200000 
 Ŧ układ pomiarowy 1f, klasa 0,5, wejście 600 V, zasilanie 40…300 V 

a.c./d.c., 48x96 

VMC20 - 1112200000
 Ŧ układ pomiarowy 1f, klasa 0,5, wejście 5 A, zasilanie 40…300 V 

a.c./d.c., 48x96 

VMC20 - 1229200000
 Ŧ układ pomiarowy 3f3p/3f4p, klasa 0,5, wejścia 3 x 239,6/415 V,  

zasilanie 40…300 V a.c./d.c., 48x96

VMC20 - 1212200000
 Ŧ układ pomiarowy 3f3p/3f4p, klasa 0,5, wejścia 3 x 5A, zasilanie 

40…300 V a.c./d.c., 48x96

itemS AVAilAble From our Stock:

VMC20 - 1126200000 
 Ŧ 1ph network, cl. 0,5, input 600V, supply 40…300 V a.c./d.c., 48x96

VMC20 - 1112200000
 Ŧ 1ph network, cl. 0,5, input 5A, supply 40…300 V a.c./d.c., 48x96

VMC20 - 1229200000
 Ŧ 3ph3w/3ph4w network, cl. 0,5, input 3 x 239,6/ 415 V,  

supply 40…300 V a.c./d.c., 48x96

VMC20 - 1212200000
 Ŧ 3ph3w/3ph4w network, cl. 0,5, input 3x5A, supply 40…300 V 

a.c./d.c., 48x96 

VMC20
VMC20 96x96

pomiar prądu w sieci 3-fazowej, 4-przewodowej/ 
Current measurement in 3 phase 4 wire network

pomiar prądu w sieci 3-fazowej, 3-przewodowej/ 
Current measurement in 3 phase 3 wire network

pomiar prądu w sieci 1-fazowej, 2-przewodowej/ 
Current measurement in 1 phase 2 wire network

VMC20 48x96

pomiar napięcia w sieci 3-fazowej, 4-przewodowej/ 
Voltage measurement in 3 phase 4 wire network

pomiar napięcia w sieci 3-fazowej, 3-przewodowej/ 
Voltage measurement in 3 phase 3 wire network

pomiar napięcia w sieci 1-fazowej, 2-przewodowej/ 
Voltage measurement in 1 phase 2 wire network

pomiar prądu w sieci 3-fazowej, 4-przewodowej/ 
Current measurement in 3 phase 4 wire network

pomiar prądu w sieci 3-fazowej, 3-przewodowej/ 
Current measurement in 3 phase 3 wire network

pomiar prądu w sieci 1-fazowej, 2-przewodowej/ 
Current measurement in 1 phase 2 wire network

Vmc20 kod zamówienia/ordering code:
miernik cyfrowy AC / AC Digital meter VmC20 - X X X X X X X XX X

Wymiar cześci czołowej/ Dimensions of the frontal side:
48 x 96 mm 1
96 x 96 mm 2
typ sieci/ system type:
1-fazowa / 1 phase 1
3-fazowa (3- lub 4-przewodowa)/ 3 phase (3- or 4-wire) 2
rodzaj mierzonego sygnału/ type of measuring:
prąd a.c. / a.c. current 1
napięcie a.c. / a.c. voltage 2
sygnał wejściowy/ input signal:
1 A 1
5 A 2

64 VL-N (tylko sieć 1-fazowa / only 1 phase network) 3

110 VL-N (tylko sieć 1-fazowa / only 1 phase network) 4

240 VL-N (tylko sieć 1-fazowa / only 1 phase network) 5

600 VL-N (tylko sieć 1-fazowa / only 1 phase network) 6

64 VL-N  / 110 VL-L (tylko sieć 3-fazowa / only 3 phase network) 7

133 VL-N / 230 V L-L (tylko sieć 3-fazowa / only 3 phase network) 8

239,6 VL-N / 415 VL-L (tylko sieć 3-fazowa / only 3 phase network) 9
Zasilanie/ supply:
80…300 V a.c. 1
40…300 V a.c. /d.c. 2
20…60 V a.c./d.c. 3
Klasa dokładności/ accuracy class:
klasa 0,5/ class 0.5 0
klasa 1,0/ class 1.0 1
stopień ochrony obudowy iP/ iP protection:
ip50 / ip20 0
ip65 / ip20 1
Wykonanie/ Version:
standardowe/ standard 00
specjalne*/ custom-made XX
Próby odbiorcze/ acceptance tests:
bez dodatkowych wymagań/ without extra quality requirements 0
z atestem Kontroli Jakości/ with an extra quality inspection certificate 1
wg uzgodnień z odbiorcą*/ according to customer’s request * X

* tylko po uzgodnieniu z producentem/ after agreeing with the manufacturer

Vmc20miernik cyFrowy ac
ac DiGitaL meter 
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Vtr10 prZetwornik ac
ac transDucer

cechy produktu:
•	 przetwarzanie wartości skutecznej sygnałów sinusoidalnych (nieodkształconych).
•	 wysoka dokładność przetwarzania, klasa 0,2.
•	 szybkie przetwarzanie, czas reakcji wyjścia < 250 ms.
•	 wyjście analogowe izolowane galwanicznie (prądowe lub napięciowe). 
•	 szybki i wygodny montaż na szynie DiN (lub na płycie przy użyciu opcjonalnego 

uchwytu).

SpecyFikAcJA technicznA

weJście nApięciowe: 
•	 Znamionowe napięcie wejściowe a.c.: 

0...63.5 V, 0...100 V, 0...110 V, 0...150 V, 0...220 V, 0...230 V, 0....240 V, 0...250 V, 0...300 V  
(do określenia przy zamówieniu)

•	 Częstotliwość: 50 lub 60 Hz
•	 Maksymalne ciągłe napięcie wejściowe: 120% wartości znamionowej
•	 Pobór mocy: < 0,6 VA  

weJście prądowe: 
•	 Znamionowy prąd wejściowy a.c.: 0...1 A lub 0...5 A   

(do określenia przy zamówieniu)
•	 Częstotliwość: 50 lub 60 Hz
•	 Maksymalny ciągły prąd wejściowy: 120% wartości znamionowej
•	 Pobór mocy: < 0,2 VA

wyJście AnAlogowe:  
•	 Zakresy wyjścia: 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0...10V, 0...5 V, 0...10 mA, 2 ... 10 mA 

(do określenia przy zamówieniu) 
•	 rodzaj wyjścia: aktywne prądowe lub napięciowe d.c., sygnał proporcjonalny  

do wartości skutecznej sygnału wejściowego   
•	 Obciążenie wyjścia prądowego: 0 ≤ r ≤ 15V / Y 
•	 Obciążenie wyjścia napięciowego: Y / 2 mA ≤ r ≤ ∞ 
•	 tętnienia sygnału wyjściowego: ≤ 1% p.p.
•	 Czas odpowiedzi: < 250 ms 

Y - wartość końcowa wyjścia analogowego; r - rezystancja obciążenia wyjścia

dokŁAdnośĆ (wg normy pN-eN 60688):  
•	 Wartość odniesienia: wartość końcowa wyjścia Y (napięcia lub prądu) 
•	 Klasa dokładności 0,2 

zASilAnie: 
•	 napięcie zasilające wysokie: 40 - 300 V a.c./d.c., 45...50...60...65 Hz 
•	 Pobór mocy: < 4 VA 
•	 napięcie zasilające niskie: 24 - 60 V a.c./d.c. ± 10%,  40...50...60...400 Hz 
•	 Pobór mocy: < 3 VA

inne:
•	 Wymiary gabarytowe: 22,5 x 65,5 x 106,5 mm 
•	 sposób montażu: montaż na szynie ts35 (opcjonalnie montaż na ścianie)
•	 stopień ochrony obudowy: ip40 od strony czołowej, ip20 od strony zacisków 

Vtr10 przetwarza wartość skuteczną prądu lub napięcia sinu-
soidalnego na standardowy sygnał d.c. wejście, wyjście i obwód 
zasilania przetwornika są od siebie galwanicznie separowane. 
Konstrukcja przetwornika gwarantuje dokładne i szybkie przetwa-
rzanie sygnałów.

PrODuCt Features:
•	 Converting a sinusoidal AC signal into a DC standard signal.
•	 Accuracy class 0.2.
•	 output response time < 250 ms.
•	 isolated analog output, which can be Voltage or Current. 
•	 Fast and easy installation on DiN rAiL or onto a wall or in panel using optional 

screw hole bracket.

teChniCal sPeCiFiCatiOns

VoltAge input: 
•	 nominal input voltage a.c.: 

0...63.5 V, 0...100 V, 0...110 V, 0...150 V, 0...220 V, 0...230 V, 0....240 V, 0...250 V, 0...300 V 
(to specified while ordering)

•	 Frequency: 50 or 60 Hz
•	 Max continuous input voltage: 120% of the rated value
•	 nominal input burden: < 0,6 VA  

current input: 
•	 nominal input current a.c.: 0...1A or 0...5 A   

(to specified while ordering)
•	 Frequency: 50 or 60 Hz
•	 Max continous input current: 120% of the rated value
•	 nominal input burden: < 0.2 VA

AnAlog output:  
•	 Output ranges: 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0...10V, 0...5 V, 0...10 mA, 2 ... 10 mA 

(to specifie while ordering)
•	 Output type: active DC Current or DC Voltage,  output signal proportional to the 

measured value   
•	 Output burden with DC current output: 0 ≤ r ≤ 15V / Y 
•	 Output burden with DC voltage output: Y / 2mA ≤ r ≤ ∞ 
•	 residual ripple in Output signal: ≤ 1% p.p.
•	 response time: < 250 ms 

Y - end value of output;  r - output load resistance

AccurAcy (acc. to ieC 60688): 
•	 reference value: end value of output Y (voltage or current)
•	 accuracy class: 0.2 

Supply: 
•	 high auxiliary supply: 40 - 300 V a.c./d.c., 45...50...60...65 Hz 
•	 Power consumption: < 4 VA 
•	 low auxiliary supply: 24 - 60 V a.c./d.c. ± 10%,  40...50...60...400 Hz 
•	 Power consumption: < 3 VA

other:
•	 Dimensions: 22.5 x 65.5 x 106.5 mm 
•	 Mounting:  DiN rAiL (or onto a wall or in panel using optional screw hole bracket)
•	 enclosure protection: ip40 - front , ip20 - terminal

Vtr10 transforms the rms value of AC current and voltage 
into standard DC signal.  input, output and supply of the trans-
ducer are galvanic insolated. the construction of the transducer 
ensures accurate and fast signal transformation. 
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wykonAniA doStępne z mAgAzynu:

Vtr10 - 10212000
 Ŧ wejście 0...5 A a.c., wyjście 0...20 mA, zasilanie 40…300 V a.c./d.c.

Vtr10 - 10213000
 Ŧ wejście 0…5 A a.c.; wyjście 4…20 mA; zasilanie 40…300 V a.c./d.c.

itemS AVAilAble From our Stock:

Vtr10 - 10212000
 Ŧ input 0...5 A a.c., output 0...20 mA, supply 40…300 V a.c./d.c.

Vtr10 - 10213000
 Ŧ input 0...5 A a.c., output 4...20 mA, supply 40…300 V a.c./d.c.

Vtr10
podłączenia elektryczne/ electrical connections

VTr10 kod zamówienia/ordering code:
przetwornik AC/ AC transducer Vtr10 - X XX X X XX X

Wielkość mierzona/ Measured parameter:
prąd a.c./ a.c Current 1
Napięcie a.c./ a.c. Voltage 2
sygnał wejściowy/ input signal:
0…1 A 01

0…5 A 02

0...63.5 V 03
0...100 V 04
0...110 V 05
0...150 V 06
0...220 V 07
0...230 V 08
0....240 V 09
0...250 V 10
0...300 V 11

Zasilanie/ Power supply:

40...300 V a.c./d.c. 1

24...60 V a.c./d.c. 2

sygnał wyjściowy/ Output signal:
0...10 mA 1
0...20 mA 2
4…20 mA 3
2…10 mA 4
0…5 V 5
0…10 V 6
Wykonanie/ Version:
standardowe/ standard 00
specjalne*/ custom-made* XX
Próby odbiorcze/ acceptance tests:
bez dodatkowych wymagań/ without extra quality requirements 0
z atestem Kontroli Jakości/ with an extra quality inspection certificate 1
wg uzgodnień z odbiorcą*/ according to customer’s request * X

* tylko po uzgodnieniu z producentem/ after agreeing with the manufacturer

Vtr10prZetwornik ac
ac transDucer
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Vtr06

Vtr06 zapewnia separację galwaniczną pomiędzy wejściem, 
dwoma wyjściami oraz obwodem zasilania.  
przetwornik spełnia wszystkie wymogi dotyczące  
kompatybilności elektromagnetycznej emC i bezpieczeństwa  
zgodnie z pN-eN 61010 oraz pN-eN 61326-1. 

cechy produktu: 
•	 separacja galwaniczna zestandaryzowanych sygnałów d.c. 
•	 rozwiązuje problemy obwódów pomiarowych o wspólnych masach.  
•	 wytrzymałość izolacji między wejściem a wyjściem wynosi 2,3 kV.
•	 wytrzymałość izolacji między zasilaniem a pozostałymi obwodami wynosi 3 kV.

SpecyFikAcJA technicznA

weJście: 
•	 Zakresy prądowe d.c.: 0...20 mA, 4...20 mA, 1...5 mA 
•	 rezystancja wewnętrzna: ≤ 15,5 ohm 

wyJście 1 i  wyJście 2: 
•	 Zakresy prądowe d.c.: 0...20 mA, 4...20 mA
•	 napięcie na wyjściu: 12 V 
•	 Zewnętrzna rezystancja reXt MaX [kohm] = 12V / iAN [mA] 
•	 Ograniczenie napięcia dla reXt = ∞ : ok. 15 V na wyjściu prądowym 
•	 tętnienia prądu wyjściowego: < 0,5% p.p.     

iAN - górna wartość zakresu prądowego
•	 Czas odpowiedzi: < 50 ms

dokŁAdnośĆ (wg normy pN-eN 60770):  
•	 Błąd podstawowy: < ± 0,2%, w tym liniowość i powtarzalność pomiarów. 

zASilAnie: 
•	 napięcie zasilające wysokie: 60 - 300 V a.c. / d.c., 40 do 400 Hz
•	 napięcie zasilające niskie: 20 - 40 V a.c., 40 do 400 Hz, 20 - 60 V d.c. 
•	 Pobór mocy: ≤ 4 VA, ≤ 2 w (odpowiednio)

inne:
•	 Wymiary gabarytowe: 22,5 x 65,5 x 106,5 mm 
•	 sposób montażu: montaż na szynie ts35 lub na ścianie
•	 stopień ochrony obudowy: ip40 od strony czołowej, ip20 od strony zacisków 

product FeAtureS:
•	 electric isolation for standard DC signals.
•	 solves grounding problem in meshed signal networks.
•	 High electric isolation between input and output 2.3 kV and power supply

versus all other circuits 3 kV.

teChniCal sPeCiFiCatiOns

input:
•	 d.c. current ranges: 0...20 mA, 4...20 mA, 1...5 mA 
•	 internal resistance: ≤ 15,5 ohm

output 1 And output 2:
•	 d.c. current ranges: 0...20 mA, 4...20 mA
•	 Burden voltage: 12 V
•	 external resistance reXt MaX [kohm] = 12V / iAN [mA] 
•	 Voltage limiter at reXt = ∞ : 15V for current output
•	 residual ripple in Output current: < 0.5% p.p.
    iAN - output full scale value
•	 response time: < 50 ms

aCCuraCY (acc. to ieC 60770):  
•	 Basic accuracy:  limit error < ± 0.2 % including linearity and reproducibility errors

power Supply :
•	 high auxiliary supply: 60 - 300 V a.c. / d.c., 40 do 400 Hz
•	 low auxiliary supply: 20 - 40 V a.c., 40 do 400 Hz, 20 - 60 V d.c. 
•	 Power consumption: ≤ 4 VA, ≤ 2 w (respectively) 

other:
•	 Dimensions: 22.5 x 65.5 x 106.5 mm 
•	 Mounting:  DiN rail (ts35) or onto a wall or in panel
•	 enclosure protection: ip40 - front , ip20 - terminal

prZetwornik/separator Dc z dwoma wyjściami
Dc transDucer/separator with two outputs

Vtr06 ensures galvanic isolation between input, two outputs 
and the supply circuit. the transducer meets all the requirements 
concerning emC according to ieC 61010 and ieC 61326-1 standard. 
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wykonAniA doStępne z mAgAzynu:

Vtr06 - 03221000
 Ŧ wejście 4...20 mA, 2 wyjścia 4...20 mA, zasilanie 60...300 V a.c./d.c.

itemS AVAilAble From our Stock:

Vtr06 - 03221000
 Ŧ input 4...20 mA, 2 outputs 4...20 mA, supply 60...300 V a.c./d.c.

Vtr06
podłączenia elektryczne/ electrical connections

Vtr06prZetwornik/separator Dc z dwoma wyjściami
Dc transDucer/separator with two outputs

VTr06 kod zamówienia/ordering code:
przetwornik DC/ DC transducer Vtr06 - XX X X X XX X

sygnał wejściowy d.c./ d.c. input signal:

0...20 mA 01

1...5 mA 02

4...20 mA 03

sygnał wyjścia 1/ Output 1 signal:

0...20 mA 1

4...20 mA 2

sygnał wyjścia 2/ Output 2 signal:
0...20 mA 1

4...20 mA 2

Zasilanie/ Power supply:

60...300 V a.c./d.c. 1

20...40 V a.c./ 20...60 V d.c. 2
Wykonanie/ Version:
standardowe/ standard 00

specjalne*/ custom-made* XX

Próby odbiorcze/ acceptance tests:
bez dodatkowych wymagań/ without extra quality requirements 0
z atestem Kontroli Jakości/ with an extra quality inspection certificate 1

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

* tylko po uzgodnieniu z producentem/ after agreeing with the manufacturer

1
1

2
2

7 8
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Vtr05

Vtr05 zapewnia separację galwaniczną pomiędzy wejściem, 
wyjściem i obwodem zasilania. przetwornik spełnia wszystkie 
wymogi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej emC  
i bezpieczeństwa zgodnie z pN-eN 61010. 

cechy produktu: 
•	 separacja galwaniczna zestandaryzowanych sygnałów d.c.
•	 Konfigurowalne rodzaj i zakres wejścia. 
•	 rozwiązuje problemy obwódów pomiarowych o wspólnych masach.  
•	 wytrzymałość izolacji między wejściem, a wyjściem wynosi 2,3 kV.
•	 wytrzymałość izolacji między zasilaniem, a pozostałymi obwodami wynosi 3,7 kV.

SpecyFikAcJA technicznA

weJście: 
•	 Zakresy standardowe prądowe d.c.: 0...20 mA, 4...20 mA, 1...5 mA 
•	 Zakresy standardowe napięciowe d.c.: 0...10 V, 2...10 V, 1...5 V
•	 Zakresy niestandardowe prądowe dc: 0...0,1 mA, 0...0,2 mA, 0...0,5 mA, 

0...1 mA, 0...2 mA, 0...5 mA, 0...10 mA, 0...40 mA, 0...80 mA. 0...100 mA
•	 Zakresy niestandardowe napięciowe: 0...75 mV, 0...60 mV, 

0...100 mV, 0...200 mV, 0...500 mV, 0...1 V, 0...2 V, 0...5 V, 
0...20 V, 0...40 V, 4...20 V, 0...48 V, 0...60 V, 0...150 V

wyJście: 
•	 Zakresy prądowe d.c.: 0...20 mA, 4...20 mA
•	 napięcie na wyjściu: 12 V 
•	 Zewnętrzna rezystancja reXt MaX [kohm] = 12V / iAN [mA] 
•	 Ograniczenie napięcia dla reXt = ∞ : 15 V na wyjściu prądowym 
•	 tętnienia prądu wyjściowego: < 0,5% p.p.     

iAN - górna wartość zakresu prądowego 

•	 Zakresy napięciowe d.c.: 0...10 V, 2...10 V 
•	 Obciążenie reXt Min [kohm] = uAN [V] / 5 mA 
•	 Ograniczenie prądu dla reXt = 0 : 30 mA dla wyjścia napięciowego
    uAN - górna wartość zakresu napięciowego  
•	 Czas odpowiedzi: < 50 ms

dokŁAdnośĆ (wg normy pN-eN 60770):  
•	 Błąd podstawowy: < ± 0,2%, w tym liniowość i powtarzalność pomiarów. 

zASilAnie: 
•	 napięcie zasilające wysokie: 60 - 300 V a.c. / d.c., 45 do 400 Hz
•	 Pobór mocy: <1,6 w
•	 napięcie zasilające niskie: 24 - 60 V a.c. / d.c., 45 do 400 Hz
•	 Pobór mocy: < 3,4 VA

inne:
•	 Wymiary gabarytowe: 22,5 x 65,5 x 106,5 mm 
•	 sposób montażu: montaż na szynie ts35 (opcjonalnie montaż na ścianie)
•	 stopień ochrony obudowy: ip40 od strony czołowej, ip20 od strony zacisków 

product FeAtureS:
•	 electric isolation for standard DC signals.
•	 user selectable type and range of input.
•	 solves grounding problem in meshed signal networks.
•	 High electric isolation between input and output 2.3 kV, and power supply

versus all other circuits 3.7 kV.

teChniCal sPeCiFiCatiOns

input :
•	 d.c. current standard ranges: 0...20 mA, 4...20 mA, 1...5 mA 
•	 d.c. voltage standard ranges: 0...10 V, 2...10 V, 1...5 V 
•	 d.c. current custom ranges: 0...0,1 mA, 0...0,2 mA, 0...0,5 mA, 0...1 mA, 0...2 mA,

0...5 mA, 0...10 mA, 0...40 mA, 0...80 mA, 0...100 mA
•	 d.c. voltage custom ranges: 0...75 mV, 0...60 mV, 0...100 mV, 0...200 mV, 

0...500 mV, 0...1 V, 0...2 V, 0...5 V, 0...20 V, 0...40 V, 4...20 V, 0...48 V, 0...60 V, 0...150 V.

output:
•	 d.c. current ranges: 0...20 mA, 4...20 mA
•	 Burden voltage: 12 V
•	 external resistance reXt MaX [kohm] = 12V / iAN [mA] 
•	 Voltage limiter at reXt = ∞ : 15V for current output
•	 residual ripple in Output current: < 0.5% p.p.
    iAN - output full scale value
 
•	 d.c. voltage ranges: 0...10 V, 2...10 V
•	 Burden reXt Min [kohm] = uAN [V] / 5 mA
•	 Current limiter at reXt = 0: 30 mA for voltage output
    uAN - output full scale value
•	 response time: < 50 ms

aCCuraCY (acc. to ieC 60770):  
•	 Basic accuracy:  limit error < ± 0.2 % including linearity and reproducibility errors

power Supply :
•	 high auxiliary supply: 60 - 300 V a.c. / d.c., 45 do 400 Hz
•	 Power consumption: < 1,6 w 
•	 low auxiliary supply: 24 - 60 V a.c. / d.c., 45 do 400 Hz
•	 Power consumption: < 3,4 VA 

other:
•	 Dimensions: 22.5 x 65.5 x 106.5 mm 
•	 Mounting:  DiN rAiL (or onto a wall or in panel using optional screw hole bracket)
•	 enclosure protection: ip40 - front , ip20 - terminal

prZetwornik Dc
Dc transDucer

Vtr05 ensures galvanic isolation between input, output 
and the supply circuit. the transducer meets all the requirements 
concerning emC according to pN-eN 61010 standard. 
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wykonAniA doStępne z mAgAzynu:

Vtr05 - 1431000
 Ŧ wejście 0...10 V, wyjście 0...10 V, zasilanie 60...300 V a.c./d.c.

Vtr05 - 0111000
 Ŧ wejście 0...20 mA, wyjście 0...20 mA, zasilanie 60...300 V a.c./d.c.

itemS AVAilAble From our Stock:

Vtr05 - 1431000
 Ŧ input 0...10 V, output 0...10 V, supply 60...300 V a.c./d.c.

Vtr05 - 0111000
 Ŧ input 0...20 mA, output 0...20 mA, supply 60...300 V a.c./d.c.

Vtr05
podłączenia elektryczne/ electrical connections

Vtr05prZetwornik Dc
Dc transDucer

VTr05 kod zamówienia/ordering code:
przetwornik DC/ DC transducer Vtr05 - XX X X XX X

sygnał wejściowy d.c./ d.c. input signal:

0...20 mA 01

1...5 mA 02

4...20 mA 03

0...0.1 mA 04

0...0.2 mA 05

0...0.5 mA 06

0...1 mA 07

0...2 mA 08

0...5 mA 09

0...10 mA 10

0...40 mA 11

0...80 mA 12

0...100 mA 13

0...10 V 14

2...10 V 15

1...5 V 16

0...75 mV 17

0...60 mV 18

0...100 mV 19

0...200 mV 20

0...500 mV 21

0...1 V 22

0...2 V 23

0...5 V 24

0...20 V 25

0...40 V 26

4...20 V 27

0...48 V 28

0...60 V 29

0...150 V 30

sygnał wyjściowy/ Output signal:

0...20 mA 1

4...20 mA 2

0...10 V 3

2...10 V 4

Zasilanie/ Power supply:

60…300 V a.c./d.c. 1

24...60 V a.c./d.c. 2
Wykonanie/ Version:
standardowe/ standard 00

specjalne*/ custom-made* XX

Próby odbiorcze/ acceptance tests:
bez dodatkowych wymagań/ without extra quality requirements 0
z atestem Kontroli Jakości/ with an extra quality inspection certificate 1

wg uzgodnień z odbiorcą*/ according to customer’s request * X * tylko po uzgodnieniu z producentem/ aft er agreeing with the manufacturer
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Informacja techniczna:
tel.: (68) 45 75 106, 45 75 180, 45 75 260
e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl

LUMEL S.A.
ul. Sulechowska 1, 65-022 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 75 139, 45 75 233, 45 75 321, 45 75 386
fax.: (+48 68) 32 54 091
e-mail: export@lumel.com.pl

Twój regionalny przedstawiciel:
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Please contact our distributor:


