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WM4-96 on tipptehnoloogiline seade, milles on
ühendatud energiaarvesti ja võrguanalüsaator.
WM4-96 pakub kasutajale mitmeid eeliseid ja
lahendusi, näiteks:
Kiire kasutuselevõtt ja hooldus Plug-and-Play
-moodulite abil;
Koormushäirete eelkaitse:
kõrgemate harmooniliste analüüs (A/V) ning
harmooniliste suuna tuvastus;
kuni 4 valikulist häiretaset, häire min/max
väärtuste ning kuni 8 hetkväärtuse salvestus;
Kaugjälgimiseks: kuni 4 pulss-väljundit,
RS-485-liides (Modbus RTU) või RS-232-liides;
Koormuse profiili näidu abil on lihtne jälgida
energiakulu;
Mõõdetavad energiad: kWh/kVarh nii toodetud
kui kasutatud;
Väliste vee- ja kaugkütte impulssarvestite
jälgimise võimalus.

RS-232-liides,
2 Mb mäluga

WM4-96 tähtsamad
funktsionaalsed omadused:
Elektriliste muutujate analüüs (näit.
15 min keskmine), jälgimine ning
tööstuslik kuluarvestus;
Elektriliste muutujate analüüs ning
kuluarvestus ühiskondlikes
asutustes ja ettevõtetes, (vajadus
koguda andmeid mitmetest
erinevatest allikatset WM4-Soft
tarkvara abil);
Elektriliste muutujate analüüs ja
kohalik jälgimine GSM-modemi ning
WM4-Soft tarkvara abli.
Seadmestik

Funktsioonid

Sisendväljund

Infovahetus
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Näidikul jälgitavad muutujad
Muutuja

Süsteem

1-aste

Keskmine

Min

Max

Häire

RS-485liides

Impuss

VLN , VLL
V ebasümmeetriline
A
Hz
VA
var
W
PF
+kWh (*)
-kWh (*)
+kVarh (*)
-kVarh (*)
GAS (*)
H2O
THD (A-V)
THDpaaris (A-V)
THDpaaritu (A-V)
Üksik
harmoonil.
(*) kogu- ja hetkeväärtused

Efektiivne muutujate analüüs ja infoedastus – WM4-96 tugevus ja eelis
Energia-, vee ja kaugkütte mõõteinfo ning hetkväärtuste lugemine mobiiltelefoni vahendusel: pakub
mugavust ja säästab aega ning raha.
Reaalajas kuvatavad häiresignaalid võimalik edastada mobiiltelefoni või analoogmodemi abil.
Infokogumine ja salvestus kuni 8 muutuja kohta koos kuupäeva ning kellaajaga pakub täpset statistikat
90 nädala lõikes.
WM4Soft infovahetustarkvara vahendusel laetakse käsitsi või automaatselt (RS485-liidese,
analoogmodemi või mobiiltelefoni abil) WM4-96 analüsaatori poolt salvestatud info arvutisse. Info on
võimalik esitada Exceli tabelitena.
Võrgu kvaliteedi analüüs olukorras, kus
harmoonilised ülelained kutsuvad esile
pingehäireid ja -katkeid.
Pingeprofiili kuvamine koos häiretega
võimaldab jälgida energiakulu
Pidev info kogumine ja saatmine: RS-232,
RS-485, modem, GSM
Efektiivne infoedastus WM4Softinfoedastustarkvara abil kõikjalemaailmas.

