zoptymalizuj

z nami swój biznes

katalog produk tów i usług

►►
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obniż koszty energii

.

produkuj własny prąd
.

►►

.

tnij koszty produkcji
OEM | ODM | EMS

►►
►►

lumel 4.0 - Zakład nowych technologii
.

.

Nasz nowy zakład wybudowany w 2020 roku
zasilany lumelowskim systemem fotowoltaicznym
o mocy 125 kW.
Lumel S.A. - Powierzchnia zabudowy - 3639 m2.
Lumel Arena (obiekt sportowo-rekreacyjny
dla pracowników i ich rodzin) Powierzchnia zabudowy - 1007 m2.
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.
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dane kontaktowe 			51

optymalizacja kosztów energii

Jeżeli szukasz sposobów na obniżenie kosztów energii i jednocześnie poprawę efektywności
procesów produkcyjnych skontaktuj się z nami!
Nasze produkty i systemy pomogą Ci:
utrzymać ciągły nadzór nad poziomem mocy zamówionej, by unikniąć kar za przekroczenia tej mocy
►► dostosować poziom mocy zamówionej do rzeczywistego zapotrzebowania (za niska moc zamówiona = kary za jej przekroczenia, za wysoka = wysokie koszty stałe)
►► wypłaszczyć moc szczytową, przesuwając w czasie załączanie najbardziej energochłonnych urządzeń,
►► monitorować energię na poziomie linii / maszyn w celu dokładniejszego szacowanie kosztów produkcji, wydatków na media konieczne do wyprodukowania danego
materiału,
►► znaleźć najbardziej energochłonne odbiorniki w zakładzie na podstawie rzeczywiście pobranej przez nie energii,
►► sprawdzić obciążenie maszyn na poszczególnych zmianach,
►► monitorować zapady napięć oraz źródeł zakłóceń, które mogą powodować niekontrolowane przestoje,
►► rozliczyć energię wewnętrznie wg hal, wydziałów itp.,
►► alarmować służby utrzymania ruchu w przypadku awarii
►► zarządzać energią w przypadku stanów awaryjnych np. polecenie obniżenia mocy z powodu przeciążenia sieci.
►►

Oprócz wyżej wymienionych korzyści, nasze rozwiązania można rozszerzyć o inne użyteczne funkcje np.:
monitoring temperatur w rozdzielniach - wspomaga bezpieczeństwo w zakładzie,
►► monitoring sprężonego powietrza, pozwala wykrywać źródła nieszczelności, które powodują spore koszty - kompresory to często najbardziej energochłonne
odbiorniki,
►► monitoring innych mediów: woda, gaz, ciepło,
►► monitoring parametrów środowiskowych - temperatur, wilgotności, CO , TVOC czy natężenia oświtlenia na halach,
2
►► monitoring ilości produkowanych sztuk / detali produkcyjnych poprawiający efektywność pracy.
►►

dane kontaktowe:
informacja techniczno-handlowa:

(68) 45 75 140, 45 75 141, 45 75 142, 45 75 145, 45 75 146
sprzedaz@lumel.com.pl

przedstawiciele regionalni:

533 383 310 - woj. dolnośląskie, lubuskie
533 313 474 - woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie,
zachodniopomorskie, wielkopolskie
533 313 494 - woj. lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie
533 313 454 - woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie
535 394 806 - woj. śląskie, opolskie, łódzkie
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mierniki i analizatory parametrów sieci 3-fazowej

optymalizacja kosztów energii

3 lata
gwarancji

ULN / ULL
IL / średni IL / IN

4/4
4/4/ @

4
4/4/ - / -

4/4/ - /4

f / THD U / THD I

4/4/4
4 63 (NR30, NR30IoT)
4 51 (NR30PNET, NR30BAC) / -

-/-

4 63 (ND30, ND30IoT)
4 51 (ND30PNET, ND30BAC) / -

P (15/30/60 min.)

4 51/ -

4 51/ 4 51

4/4/4

Q (15/30/60 min.)

-

4/4/4

S (15/30/60 min.)

4/4/4

I (15/30/60 min.)

4/4/4
4/@/ -

4/4/ -

4/4/4

4/4/ -

4/4/4

Zapady / Zaniki/ Wzrosty

-

4/4/4

Taryfy/ Asymetria napięć

-

4 4/4

Pamięć wartości min. i maks.

Wejścia

-

-

4

1 A/ 5 A lub 63 A
57,7/100 V
oraz 100/ 170 V
lub 230/ 400 V
oraz 400/ 690 V

1 A/ 5 A lub 63 A
57,7/100 V
lub 230/ 400 V
lub 290/ 500 V

1A/5A
57,7/ 100 V
230/ 400 V
lub 110/190 V
400/690 V

1 A/5 A
57,7/100 V
lub 230/400 V
lub 400/690 V

1 A /5 A
57,7/100 V
lub 230/400 V
lub 69,3/ 120 V

2 x Pt100 - opcja
2 x binarne - opcja

impulsowe 0/12...36 V

2 x Pt100/Pt1000/5k Ω
4 lub 6 x binarne - opcja

1 x impulsowe,
1 x 0/4...20 mA
+ 3 x przekaźnikowe
lub 3 x -20...0...20 mA + 1 x przekaźnikowe

opcjonalnie:
3 lub 6 x 0/4...20 mA;
4 lub 8 x przekaźnikowe

RS-485
Modbus Slave

RS-485
Modbus Slave,
USB Device & Host

Ethernet 10/100
Base-T Modbus TCP, www, FTP - opcja

Ethernet 10/100 Base-T Modbus TCP,
www, FTP, NTP

LED 4 x 4 ½ cyfr, podświetlana
jednostka,
2-kolorowy wyświetlacz
(czerwony, zielony) (14 mm)

5.6” LCD TFT kolorowy ekran
dotykowy
640 x 480 pikseli

Wyjścia

3 x przekaźnikowe
1 x impulsowe

2 x przekaźnikowe

1 x 0/4...20 mA (opcja)
2 x przekaźnikowe

Interfejs

RS-485
Modbus Slave

RS-485 Modbus Slave
opcje:
NR30PNET: Profinet
NR30IoT: MQTT
NR30BAC: BACnet IP

RS-485 Modbus Slave
opcje:
ND30PNET: Profinet
ND30IoT: MQTT
ND30BAC: BACnet IP

LCD
20 znaków x 4 wiersze

3.5” kolorowy TFT LCD
320x240 pikseli

Wyświetlacz

LCD
4 x 3 cyfry +
1 x 7 cyfr

85...253 V a.c./ 90...300 V d.c.
lub 20...40 V a.c./ 20...60 V d.c.

Napięcie zasilania
Stopień IP

85...253 V a.c. / 90...300 V d.c.

IP50

IP65

IP40

Wymiar zewnętrzny

105 x 110 x 60 mm

96 x 96 x 77 mm

144 x 144 x 77 mm

Programowanie

darmowy program eCon (przez miniUSB)
lub przy pomocy przycisków

• współpraca z modułem S4AO (4-kanałowy moduł wyjść
analogowych)

Funkcje
dodatkowe

darmowy program eCon (przez RS-485 lub Ethernet)
lub przy pomocy przycisków
• programowalny przez użytkownika
układ parametrów na wyświetlaczach
• izolacja galwaniczna pomiędzy
obwodami wejść, wyjść, zasilania i
interfejsów
ND30IoT, ND30PNET:
• pomiar temperatury : 2 x wejście
Pt100

-

NR30IoT:
• archiwizacja do 32 mierzonych parametrów
• przekaźnik nadzorczy

@ - parametr dostępny tylko przez interfejs cyfrowy RS-485 i/lub Ethernet
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4/4

4/4/4
@

PF / tgφ / cosφ / φ

Czas / Data / Temp.

@/4

4/4/4

EP / EQ / ES

Harmoniczne/
Interharmoniczne

ND45

4/4/ 4

P/Q/S

4-kwadrantowy pomiar

n100

4/ 4

średnie ULN / ULL

Parametry mierzone (szczegóły w instrukcjach obsługi)

shop.lumel.com.pl

ND30IoT
ND30BAC
ND30PNET

NR30IoT
NR30BAC
NR30PNET

N43

ND30IoT:
• archiwizacja danych w wew.pamięci
8 GB
• przekaźnik nadzorczy

• programowalny przez użytkownika
układ parametrów
na wyświetlaczach
• izolacja galwaniczna pomiarowych
torów napięciowych
i prądowych
• archiwzacja danych
w wew. pamięci 8 GB
• dostępne wykonanie specjalne z
częstotliwością wejściową
do 500 Hz

IP54
144 x 144 x 104 mm
dedykowany program lub przy pomocy
ekranu dotykowego

• klasa pomiarowa A/S
• pomiar i rejestracja jakości energii
zgodnie z PN-EN 50160,
PN-EN 61000-4-30, PN-EN 6100-4-7
• oscyloskop
• izolacja galwaniczna pomiarowych
torów napięciowych i prądowych
• archiwizacja danych na karcie SD
• programowalne wejścia licznika
• rejestracja zapadów, wzrostów
i przerwań
• flicker

mierniki i analizatory parametrów sieci 3-fazowej

optymalizacja kosztów energii

ND20CT

ND20

ND25

4/4

średnie ULN / ULL

@/@

4/ -

IL / średni IL / IN

4/4/4

P/Q/S

4/4/4

EP / EQ / ES

4/4/ -

4/4/4

4-kwadrantowy pomiar

4

PF / tgφ / cosφ / φ

4/4/4/ @

f / THD U / THD I

4/ - / - / 4
4/4/4

Harmoniczne

-

4 21

-

4 31

P (15/30/60 min.)

4/4/4

4/4/ -

S (15/30/60 min.)

-

4/4/ -

I (15/30/60 min.)

-

Czas / Data / Temp.

4/4/ -

4/-/ -

4/4/ -

4/4/ -

Pamięć wartości
min. i maks.

4

Wejścia

1 A /5 A
57,7/100 V
69,3/120 V
230/400 V

Wyjścia

1 x przekaźnikowe
1 x impulsowe

0,1 A oraz 0,25 A
57,7/100 V
lub 230/400 V

1 A /5 A
57,7/100 V
lub 230/400 V
lub 290/500 V
lub 63,5/110 V
lub 69,3/ 120 V

1 A/ 5 A
63,5/ 110 V
lub 127/ 220 V
lub 133/ 230 V
lub 220/ 380 V
lub 230/ 400 V
lub 239,6/ 415 V
lub 254/ 440 V

uniwersalne
1 A/ 5 A
57,5...346,42 V/
100...600 V

1 x 0/4...20 mA (opcja)
1 x przekaźnikowe
1 x impulsowe

1 x 0/4...20 mA
1 x przekaźnikowe
1 x impulsowe

1/2 x przekaźnikowe (opcja)
2 x 4...20 mA (opcja)
lub 2 x 0...10 mA (opcja)

2 x przekaźnikowe (opcja)

Interfejs

RS-485
Modbus Slave

RS-485 Modbus Slave (opcja)

RS-485
Modbus Slave (opcja)
lub
Ethernet
Modbus TCP (opcja)
lub
BACnet IP (opcja)

Wyświetlacz

3.5” LCD
3 x 4 (11 mm)
+ 1 x 5 cyfr (9 mm)

3.5” kolorowy ekran dotykowy
320x240 pikseli

3.5” LCD
4 x 4 cyfry
+ 1 x 9 cyfr

100...250 V a.c./d.c.
lub 12...48 V d.c.

100...550 V a.c./d.c.

Napięcie zasilania

85...253 V a.c./ 90...300 V d.c.
lub 20...40 V a.c./ 20...60 V d.c.

85...253 V a.c./ 90...300 V d.c.

Stopień IP

IP65

Wymiar zewnętrzny

96 x 96 x 77 mm

Programowanie

darmowy program eCon (przez RS-485 lub Ethernet)
lub przy pomocy przycisków

Funkcje dodatkowe

shop.lumel.com.pl

Parametry mierzone (szczegóły w instrukcjach obsługi)

ND22

3 lata
gwarancji

ND20LITE
ULN / ULL

• łatwy montaż miernika i
przekładników
na obiekcie
• współpraca tylko z dedykowanymi przekładnikami
pradowymi serii L3XX oraz
LJXX
(patrz strona 39 katalogu)

IP54
96 x 96 x 80 mm

96 x 96 x 70 mm
-

• pamięć 9000
próbek dla mocy średniej
• wskazanie kolejności faz

• do 28 programowalnych stron
wyświetlacza
• archiwizacja danych w wew.
pamięci 8 MB

• izolacja galwaniczna wejść prądowych
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mierniki i analizatory parametrów sieci 3-fazowej

optymalizacja kosztów energii

shop.lumel.com.pl

Parametry mierzone (szczegóły w instrukcjach obsługi)

3 lata
gwarancji

ND03

ND04

ND08

ULN / ULL

4/4

średnie ULN / ULL

4/4

N14

ND10

4/4/ -

4/4/4

IL / średni IL / IN

4/4/ -

4/4/ -

P/Q/S

-

-

EP / EQ / ES

-

-

4/4/4

4/4/ -

4-kwadrantowy pomiar

-

-

4

4

PF / tgφ /
cosφ / φ

-

-

f / THD U / THD I

4/ - / -

4/ - / -

4/4/@

4/4/4

4/4/ - / -

Harmoniczne

-

-

-

P (15/30/60 min.)

-

-

4/4/ -

S (15/30/60 min.)

-

-

4/4/ -

I (15/30/60 min.)

-

-

4/4/ -

Czas / Data / Temp.

-

-

-

Pamięć wartości min. i maks.

-

-

@

Wejścia

Wyjścia

4/4/4
-

4/ - / -

4/4/4
-

-

4/4/ 4

1A lub 5 A
63,5 / 110 V
lub 133 / 230 V
lub 239,6 / 415 V
lub 254 / 440 V
lub 220 / 380 V

1 A/ 5 A
57,7...290 V / 100... 500 V

4/4/ @ / @
4/ - / -

4/4/4

1 x przekaźnikowe - opcja

1 A lub 5 A
57,7/100 V
lub 230/400 V
lub 400/690 V

1A/5A
57,7/100 V
lub 230/400 V
lub 290/500 V

1 x przekaźnikowe
1 x impulsowe

2 x przekaźnikowe
1 x impulsowe

Interfejs

-

-

RS-485
Modbus Slave - opcja

RS-485
Modbus Slave

RS-485
Modbus Slave

Wyświetlacz

LED
3 x 3 cyfry

LED
3 x 4 cyfry

LCD
3 x 4 cyfry

LED 3 x 3 cyfry
(14 mm)

3.5” LCD
3 x 4 cyfry
(16 mm)

Napięcie zasilania

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

40...300 V a.c./d.c.
lub 12...48 V d.c.
lub z obwodu pomiarowego

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

85..253 V a.c./d.c.

50...64 V a.c.
lub 195...253 V a.c.
lub 246...300 V a.c.
z obwodu pomiarowego

Stopień IP

IP50

IP54

IP40

IP65

Wymiar zewnętrzny

96 x 96 x 66 mm

96 x 96 x 61 mm

96 x 96x 70,5 mm

96 x 96 x 77 mm

Programowanie

-

-

-

darmowy program eCon (przez RS-485) lub przy pomocy przycisków

Funkcje dodatkowe

-

-

-

• izolacja galwaniczna wejść prądowych

►►

przykłady aplikacji
.

j

u
kryb

subs

ND30
IoT
NR30

(IIoT)

publikuj

MQTT
broker

subs

ND30
BAC
NR30

kryb
u

Zaopatrzenie i zarządzanie
energią
SCADA

(BMS)

j

Zarządzanie informacjami
o energii

ETHERNET
MODBUS TCP/IP

ND30 PNET
NR30

8

PLC

(PLC/PC)

SCADA

ND30
NR30

Web Server
Modbus TCP/IP
Modbus RTU

.csv

SCADA

mierniki energii na szynę z certyfikatem mid

optymalizacja kosztów energii

certyfikat

certyfikat

MID

NMID30-2

NR10

1 A/ 5 A
3 x 230 / 400 V

10 (100A)
3 x 230/ 400 V

10A (100 A)
230 V
pomiar parametrów sieci 1-fazowej

• wyjście przekaźnikowe
• wyjście impulsowe (typu OC), 3200 imp/ kWh

Wyjście

2 wyjścia impulsowe

Interfejs

RS-485 Modbus RTU

RS-485 Modbus Slave

Napięcie zasilania

85...275 V a.c.
120...380 V d.c.

176...276 V a.c.

Wyświetlacz

3 x 4 cyfry

LCD z podświetleniem

Stopień ochrony obudowy
Wymiar zewnętrzny
Funkcje dodatkowe

3 lata
gwarancji

NMID30-1

IP51
72 x 94,5 mm wg DIN 43880

76 x 100 mm wg DIN 43880

• 16 mierzonych parametrów
• menu zabezpieczone hasłem
• programowalny czas uśredniania wielkości typu Demand

shop.lumel.com.pl

Wejście

MID

99 x 36 x 63 mm
•  blokada wprowadzania parametrów
za pomocą hasła
•  programowanie przez RS-485 lub przyciski

mierniki synchronizacji,
regulator mocy biernej

Mierniki synchronizacji

NS5

Regulator mocy biernej

SA12/SA19

NF20

Wejście

50...150 V
150...400 V

57,8...500 V

uniwersalne 1 A/ 5 A
30...550 V

Wyjście

2 x przekaźnikowe

-

4/6/8 lub 6/8/12 wyjść przekaźnikowych,
1 przekaźnikowe wyjście alarmowe

RS-485 Modbus
Interfejs

Ethernet 10/100
Base-T Modbus TCP, www
- opcja

-

RS-485 Modbus - opcja

Wyświetlacz

3.5” kolorowy TFT LCD
320x240 pikseli

wskaźnik LED

wyświetlacz graficzny LCD, 2 x 16 znaków

Napięcie zasilania

85..253 V a.c. , 90..300 V d.c.
lub 20..40 V a.c. , 20..60 V d.c.

-

110...550 V a.c.

Stopień ochrony
obudowy

IP65

IP52

IP54

Wymiar zewnętrzny

96 x 96 x 77 mm

96 x 96 x 111,5 mm (SA19),
144 x 144 x 111,5 (SA12)

96 x 96 x 51 (bez modułów rozszerzeń) (NF20-A)
96 x 96 x 75 (z modułami rozszerzeń) (NF20-A)
144 x 144 x 56 (NF20-B)

Programowanie

darmowy program eCon (przez RS-485 lub Ethernet)
lub przy pomocy przycisków

-

-

Funkcje dodatkowe

• pamięć wartości min. i max.
• różne formy prezentacji danych - bargraf, cyfrowe
• dodatkowe wejście sterujące

• jeden lub dwa zakresy napięcia
wejściowego

• RTC - opcja
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oprogramowanie PowerVis (OP40)

oprogramowanie wizualizacyjne

Współpracuje z miernikami parametrów sieci Lumelu oraz miernikami innych firm
wyposażonymi w protokół Modbus TCP/IP
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

shop.lumel.com.pl

3 lata
gwarancji

►►

obsługa wielu użytkowników o zróżnicowanych poziomach uprawnień
oprogramowanie dedykowane do monitoringu parametrów sieci energetycznych
działa w środowisku dowolnej przeglądarki internetowej
prosta i intuicyjna konfiguracja niewymagająca specjalistycznej wiedzy
przejrzysty interfejs użytkownika
obsługa mierników i przetworników parametrów sieci firmy LUMEL
obsługa innych urządzeń z protokołem Modbus lub Modbus TCP (również urządzeń innych producentów)
wizualizacja parametrów systemu w postaci: wskazań cyfrowych, trendów i tabel
archiwizacja danych na dysku komputera
prezentacja danych archiwalnych w formie tabel i przebiegów czasowych
możliwość eksport danych archiwalnych do plików w formacie CSV
sygnalizacja zdarzeń alarmowych (bezpośrednio na ekranie komputera oraz zdalnie poprzez e-mail)
zdalny dostęp do programu PowerVis poprzez przeglądarkę internetową z innego komputera

oprogramowanie promotic

oprogramowanie wizualizacyjne

Promotic to nowoczesny program SCADA do budowy zarówno małych,
jak i bardzo dużych systemów automatyki. Umożliwia wizualizację, analizę
i archiwizację procesów przemysłowych.
Podstawowe cechy programu:
bogata biblioteka protokołów komunikacyjnych pozwala komunikować się
z urządzeniami najbardziej znanych producentów automatyki,
►► współpraca z najpopularniejszymi bazami danych - (dBase, MS SQL Serwer,
MySQL, Oracle, i inne),
►► serwer WWW z pełną funkcjonalnością na komputerach PC oraz urządzeniach
mobilnych,
►► bogata biblioteka komponentów graficznych statycznych i dynamicznych,
►► możliwość tworzenia dużych systemów,
►► wysyłanie maili i SMSów alarmowych,
►► tworzenie logiki i dodatkowych funkcjonalności za pomocą skryptów w języku
JavaScript,
►► duża otwartość i możliwości rozbudowy.
►►
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Przykładowe obszary aplikacyjne:
pomiary i regulacja poboru energii i innych mediów (energia elektryczna, ciepło, gaz,
woda ...),
►► procesy związane z przetwórstwem żywności (browary, mleczarnie, cukrownie, młyny,
►► ekologia (monitorowanie emisji, oczyszczalnie ścieków, odpylanie, ...),
►► telemetria i systemy sterowania (stacje uzdatniania wody, gazownie, kopalnie, sieci
dystrybucji ciepła,
►► gospodarka cieplna (stacje wymiennikowe, kotłownie, ...)
►► inne aplikacje wg. potrzeb klientów.
►►

Licencja jest bezterminowa z bezpłatnymi upgrade przez 10 lat!!!

oprogramowanie promotic

oprogramowanie wizualizacyjne
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systemy fotowoltaiczne

obniż koszty energii

Fotowoltaika
dla biznesu

Rosnące z roku na rok ceny energii elektrycznej to coraz większy problem dla przedsiębiorców. Dodatkowa „opłata mocowa” wprowadzona w 2021 powoduje, że w zależności
od rodzaju działalności, firmy muszą zapłacić nawet o kilkanaście procent więcej za energię elektryczną. To - w istotny sposób - negatywnie wpływa na opłacalność
działalności gospodarczej.
Popularną metodą na oszczędności energetyczne jest generacja własnej energii ze Słońca.
Idealną sytuacją jest uzyskanie całkowitej niezależności energetycznej, ale stanie się to tylko wówczas, gdy zaplanujemy taką instalację, która pokryje całość zapotrzebowania
na energię. To szansa na konkurencyjność, mniejsze koszty produkcji czy utrzymania biura.

Fotowoltaika dla przedsiębiorstw
o małym zużyciu energii
Jeżeli jesteś małym odbiorcą, zużycie prądu w Twojej firmie wynosi do 80 MWh rocznie,
nie posiadasz własnej stacji transformatorowej i płacisz rachunki za energię elektryczną
od 2 do 5 tyś. zł /m-c - Twoja firma może zostać prosumentem, co znacząco zwiększa
opłacalność instalacji.
Status prosumenta oznacza dla firmy:
brak dodatkowej pracy papierkowej,
►► bezpłatne podłączenie do sieci,
►► lepsze zarządzanie nadwyżkami energii.
►►
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systemy fotowoltaiczne

obniż koszty energii

Fotowoltaika dla firm o średnim zużyciu energii
elektrycznyej
Dla takich odbiorców najlepszym rozwiązaniem są tak zwane „małe instalacje fotowoltaiczne” - do 500 kW mocy.
Ze względu na sposoby rozliczeń, najlepiej zainwestować w instalację o mocy indywidualnie dopasowanej do potrzeb przedsiębiorstwa.
Właściwy dobór instalacji to wysoka autokonsumpcja, co przekłada się na szybki okres zwrotu.

Dlaczego warto wybrać Lumel ?

Każdy przedsiębiorca chce inwestować w to, co najlepsze zarówno pod względem technicznym,
serwisu, obsługi przed i posprzedażowej.
►►

►►

►►
►►
►►

Lumel to bezwątpienia ekspert w dziedzinie energii. Ma własne produkty, oprogramowanie
oraz know-how.
Działa na rynku od 70 lat i prowadzi swój biznes w sposób zapewniający stabilność i profesjonalną
obsługę swoich klientów.
Lumel - to gwarancja serwisu i obsługi przez cały okres pracy instalacji.
Zaufanie zbudowane poprzez lata pracy na światowych rynkach.
Wierzymy tylko w najwyższą jakość, dlatego nie akceptujemy kompromisów.

►►

Wiemy, jak budować nowoczesną
i efektywną fotowoltaikę,
dlatego decyzja o współpracy
z nami przyniesie Ci same
korzyści i dobre wspomnienia
na lata.

Instalacja 125 kW na dachu LUMEL 4.0
.

masz pytania o system dla twojej firmy ?
zadzwoń lub napisz:
informacja handlowa:
730 630 533
fotowoltaika@lumel.com.pl
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systemy fotowoltaiczne

obniż koszty energii

►►

Instalacja 50 kW na dachu LUMEL ALUCAST
.

Instalacja 50 kW na dachu Lumel
Alucast w samym tylko okresie
od kwietnia 2020 do kwietnia
2021 dała oszczędości na energii
w kwocie 25 000 zł i pozwoliła
uniknąć emisji 51 000 kg CO2.

►►
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podgląd parametrów pracy systemu i analiza danych
w programie marc cloud
.

inwertery solarne

systemy fotowoltaiczne

PVSA

Zaprojektowany do stosowania w instalacjach fotowoltaicznych podłączonych do sieci energetycznej (On-grid).
Dostępny w klasach mocy od 10 do 34kW.
Maksymalna sprawność do 98,3%.
Konstrukcja zapewniająca stopień szczelności IP 65, odpowiedni do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Pełna moc bez pogorszenia wydajności w temperaturze otoczenia do 50°C.
Naturalna wentylacja minimalizująca awarie i wydatki na konserwację.
Wytrzymała konstrukcja i najnowszej generacji półprzewodniki wykonane w technologii SiC.
Śledzenie punktu mocy maksymalnej, do 3 trackerów MPPT.
Szeroki zakres napięć MPPT od 350 do 800V.
Duży wyświetlacz graficzny zapewnia łatwą i przyjazną obsługę dla użytkownika.
Konstrukcja beztransformatorowa gwarantująca większą wydajność.
Wykrywanie błędów dla stringów i bezpieczniki DC na obu biegunach stringów.
Wbudowany wyłącznik obwodu DC pod obciążeniem.
Łatwy dostęp do zacisków po stronie DC i AC bez użycia narzędzi.
Wbudowana rejestracja parametrów pracy i błędów inwertera.
Port USB do szybkiego i wygodnego zapisywania danych produkcyjnych i operacyjnych.
Zintegrowane zabezpieczenia przed przeciążeniem prądowym, nadmierną temperaturą,
odwrotną polaryzacją prądu stałego, przepięciem AC i DC.
Oddzielny dostęp do skrzynki łączeniowej w celu łatwej i szybkiej instalacji.
Interfejs komunikacyjny z 2 portami RS-485.
Zintegrowane wejścia / wyjścia: 3 wejścia analogowe, 2 wejścia cyfrowe, 2 wyjścia cyfrowe.
Zasilanie pomocnicze 24 V (maks. 500 mA) np. do podłączenia czujników środowiskowych.
Monitoring pracy za pomocą programu MARC SOLAR.

* Zdalny monitoring poprzez opcjonalny moduł SM61IoT
►►

ON-GRID ON-GRID
ON-GRID

10kW
15kW
20kW
25kW
34kW
10kW 10kW
15kW 15kW
20kW 20kW
25kW 25kW
34kW 34kW
50kW
10kW
15kW
20kW
25kW
34kW
Ethernet Ethernet
WiFi
RS-485 RS-485
WiFi
RS-485 Ethernet

*

GSM
WiFi
GSM

* GSM

lub wbudowany moduł GSM.

wizualizacja pracy inwertera w programie marc cloud
.
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3 lata
gwarancji

Inwerter solarny

OGRANICZNIK MOCY WYJŚCIOWEJ INWERTERA

3 lata
gwarancji

systemy fotowoltaiczne

• Ekran dotykowy LCD
Wyświetlacz LCD z kolorowym ekranem dotykowym o rozdzielczości 320x240.

SPC5

• Wizualizacja przepływu mocy
Wizualizacja przepływu mocy pomiędzy inwerterami solarnymi, siecią i odbiornikiem,
jak pokazano na rysunku:

Ogranicznik mocy wyjściowej inwertera PVSA

•

shop.lumel.com.pl

Kontrola mocy zwrotnej.
Zapobiega oddawaniu energii inwertera do sieci poprzez jej kontrolowanie.

• Kompatybilność
Kompatybilność z inwerterami Lumelu typu PVSA.
•

Dwa porty RS-485
SPC5 posiada dwa porty RS-485: jeden typu Master do monitorowania i sterowania
inwerterami i drugi typu Slave do monitorowania i konfiguracji ogranicznika.

Terminale OZE/EPV

N OW

OŚĆ

Zintegrowane przekaźniki zabezpieczeniowo-sterujące
do obiektów OZE (elektrownie fotowoltaiczne EPV,
mikroinstalacje).

•

Unikatowe funkcje:
- podimpedancyjne zabezpieczenie od skutków zwarć międzyfazowych

•
•
•
•
•
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Oprogramowanie narzędziowe CZIP®-Set
Obudowa - przemysłowa, kompaktowa z aluminium
Bezpośredni montaż na płycie montażowej
Aplikacje: rozdzielnie pracujące w miejscach przyłączania OZE do sieci
dystrybucyjnych SN i NN
Zgodne z normami: PN-EN 50549-1, PN-EN 50549-2

POWER FLOW
-0.765 kW

15.13 kW

15.13 kW

15.13 kW

SETUP

Kontrola kilkunastu inwerterów.
Może kontrolować do 20 inwerterów jednocześnie (dotyczy tylko inwerterów PVSA)

POWER FLOW
0.000 kW

12.34 kW

•

CZIP-PV PRO/
ext CZIP-PV PRO

POWER FLOW
2.786 kW

0.000 kW

0.765 kW

SETUP

SETUP

• Łatwy w obsłudze interfejs graficzny
Dedykowane ikony graficzne sieci, odbiornika i systemu solarnego na ekranie
głównym, umożliwiające bezpośredni dostęp do żądanych parametrów.
• Parametry sieci
Ikona sieci umożliwiająca dostęp do parametrów energii, mocy, napięcia, prądu,
częstotliwości i parametrów pomocniczych, takich jak diagram, godzina, THD, itp.

mierniki cyfrowe

N25

Wejście

dedykowane
N24T, N25T: Pt100, J, K
N24S, N25S: 0/4...20 mA,
±60 mV d.c.,
±10 V d.c.
N24H, N25H: ±100, ±250,
±400 V d.c.,
±1/5 A d.c.
N24Z, N25Z:100, 250, 400 V a.c.,
1/5Aa.c.,20...500Hz

Wyjście

zasilanie zewnętrznych przetworników (24 V/ 30 mA)
dla wersji S oraz T (opcja)

Wyświetlacz

czerwony
LED 4 cyfry
(20 mm)

czerwony
LED 5 cyfr
(14 mm)

24 V a.c., 110 V a.c., 230 V a.c.,
Napięcie
zasilania

85...253 V a.c./d.c., 20...40 V
a.c./d.c. (opcja)

N19Z
dedykowane
1 A, 5 A a.c.
64 V, 110 V
240 V, 600 V a.c.
64/110 V,
133/ 230 V,
239.6/ 415 V a.c.

czerwony
LED 4 cyfry
(14 mm)

80...300 V a.c.,
40...300 V a.c./d.c.
20...60 V a.c./d.c.

N20 N20PLUS N20HPLUS N20Z N20ZPLUS

N21

N27D

LLM3

uniwersalne
Pt100
J, K
± 20 mA,
± 10 V,
±60 mV

dedykowane
0...500 V a.c.
0...63 A a.c.
-31,5...31,5 kW
45...500 Hz

3x
230...400 V a.c.

• wyjście zasilające

-

-

3-kolorowy programowalny
LED 5 cyfr
(14 mm)

OLED 128 x 32 pikseli
w bursztynowym
kolorze

żółty
LED 4 cyfry
(8,5 mm)

3 x dwie
czerwone diody
LED

85...253 V lub 20...40 V a.c./d.c. (dla N20, N20Z, N20ZPlus)
85...253 V lub 20...40 V a.c./ 20...60 V d.c. (N20PLUS, N20HPLUS)

uniwersalne
22..60 V a.c. /
20..60 V d.c.
(zaciski 12-13)
60..253 V a.c. /
60..300 V d.c.
(zaciski 13-14)

230 V a.c.

230 V a.c.

dedykowane
Pt100, J, K
0/4...20 mA,
± 20 mA
0...60 mV,
0...75 mV (dla N20Plus),
0...10 V,
± 10 V

dedykowane
1 A, 5 A a.c.
100 V, 250 V, 400 V a.c.
20...500 Hz

±100,±400Vd.c.

shop.lumel.com.pl

N24

3 lata
gwarancji

POMIARy wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

• 1 x przekaźnikowe NO,

• 2 x OC

• Wyjście zasilające

• 2 x OC

(24 V/ 30 mA)

250 V~/0.5 A~,

24 V d.c. ± 5%, 30 mA

Stopień ochrony obudowy

IP65

IP50 lub
IP65-opcja

IP65

IP00

IP50

Wymiar
zewnętrzny

96 x 48 x 64 mm

96 x 96 x 41 mm
lub
96 x 48 x 73 mm

96 x 48 x 64 mm

110 x 53 x
60 mm

57 x 110 x 60 mm

Programowanie

darmowy program eCon
(przez programator PD14)

-

-

-

wybór wyświetlanych wielkości
(kW, V, A, Hz)

zew. wskaźnik
obecności faz
LLI3

Funkcje
dodatkowe

darmowy program eCon (przez programator PD14 - N20, N20Z
lub przez RS-485 - N20PLUS, N20HPLUS oraz N20ZPLUS)

darmowy program eCon
(przez miniUSB)

• liniowa charakterystyka indywidualna
-

• Interfejs RS-485 Modbus Slave
- tylko dla N20PLUS, N20HPLUS oraz N20ZPLUS

• pionowy
wyświetlacz
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mierniki cyfrowe

POMIARy wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

3 lata
gwarancji

Wejście

N30U

N30H

N30o

N30P

uniwersalne
Pt100/500/1000
J, K, N, E, R, S
± 20 mA
0...10 V, -10...60 mV
400, 4000 W

uniwersalne
1 / 5 A d.c.,
± 100/ ± 500 V d.c.

uniwersalne
wejście impulsowe
(impulsy, częstotliwość,
prędkość obrotowa, okres, licznik czasu
pracy, enkoder)

uniwersalne
1/5 A
100/400 V
pomiar parametrów
sieci 1-fazowej

Wyjście

4 x przekaźnikowe (2 NO + opcjonalnie 2 NOC),
1 x analogowe 0/4...20 mA lub 0...10 V - opcja,
1 x impulsowe w mierniku N30P - opcja,
zasilanie zewnętrznych przetworników (24 V/ 30 mA) w miernikach N30U i N30O (dla zasilania 85...253 V)

Interfejs

RS-485 Modbus Slave - opcja

Wyświetlacz

3-kolorowy programowalny wyświetlacz LED 5 cyfr (14 mm)
85...253 V a.c./d.c.
lub 20...40 V a.c., 20...60 V d.c.

shop.lumel.com.pl

Napięcie zasilania

85...253 V a.c./d.c.
lub 20...40 V a.c./d.c.

Stopień ochrony
obudowy

IP65

Wymiar
zewnętrzny

96 x 48 x 93 mm

Programowanie

darmowy program eCon (przez RS-485) lub przy pomocy przycisków

•   przetwarzanie dowolnej wartości mierzonej na sygnał analogowy napięciowy lub prądowy
•   pamięć wartości min. i  max. dla wielkości mierzonych
•   charakterystyka indywidualna 21 punktów (nie dotyczy N30P i N27P)

Funkcje
dodatkowe

N OW

Wejście

Wyjście

OŚĆ

N OW

OŚĆ

N OW

OŚĆ

N OW

•   blokada wprowadzania parametrów
za pomocą hasła
•   programowalna przekładnia prądowa
i napięciowa
(dotyczy N30P i N27P)

OŚĆ

N32U

N32o

N32H

N32P

N27P

NR10

uniwersalne
Pt100/500/1000
J, K, N, E, R, S
± 20 mA, 4...20 mA
± 10 V
± 60, 150, 300 mV
400, 4000 Ω

uniwersalne
2 x wejście impulsowe
(licznik impulsów,
częstotliwość, prędkość
obrotowa, okres,
licznik czasu pracy, czas
rzeczywisty, licznik
enkodera)

uniwersalne
prąd z bocznika
± 75...1500 mV d.c.
napięcie ± 50... 600 V d.c.
pomiarów parametrów
instalacji d.c.

uniwersalne
1/5 A a.c.
100/230/400 V a.c.
pomiar parametrów sieci
1-fazowej

uniwersalne
1/5 A
lub pomiar bezpośredni 32/63 A
100 V/400 V a.c.
pomiar parametrów
sieci 1-fazowej

10A (100 A)
230 V
pomiar parametrów sieci
1-fazowej

1 x przekaźnikowe zwierne
3 x przekaźnikowe przełączne - opcja
1 x analogowe 0/4...20 mA lub 0...10 V - opcja
1 x wyjście typu OC (tylko w N32P, N32H)
1 x zasilające do przetworników obiektowych 24 V d.c. 30 mA (tylko w N32U, N32o)

2 przekaźnikowe (2 NO)
lub 1 x przekaźnikowe (NO) +
1 x wyjście 0/4...20 mA

2 wyjścia impulsowe

Interfejs

RS-485 Modbus Slave

Wyświetlacz

dwuwierszowy wyświetlacz LCD o wysokim kontraście i wbudowanym podświetleniu
z programowalną jednostką pomiarową
1 wiersz: 6-cyfrowy, wysokość cyfr 12,85 mm
2 wiersz: 5-cyfrowy, wysokość cyfr 7,5 mm

OLED 0,96’’ zielony

LCD z podświetleniem

Napięcie zasilania

85...253 V a.c., 90...300 V d.c.
lub 20...40 V a.c., 20...60 V d.c.

85..253 V a.c.
90...300 V d.c.

176...276 V a.c.

Stopień ochrony
obudowy

IP65

IP50 (1/5 A) lub IP00 (32/63 A)

IP51

Wymiar
zewnętrzny

96 x 48 x 93 mm

110 x 53 x 60 mm

99 x 36 x 63 mm

Programowanie

darmowy program eCon (przez RS-485) lub przy pomocy przycisków

darmowy program eCon
(przez miniUSB, RS-485
lub przyciski)

przez RS-485 lub przyciski

Funkcje
dodatkowe
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•   drugi wiersz wyświetlacza - wyświetlanie jednostki, czasu lub innej wielkości mierzonej
•   przetwarzanie dowolnej wartości mierzonej na sygnał analogowy
•   pamięć wartości min. i max. dla wielkości mierzonych
•   zaawansowane funkcje uśredniania wielkości mierzonych
•   charakterystyka indywidualna 32-punktowa (nie dotyczy N32H i N32P)

RS-485 Modbus Slave

•   blokada wprowadzania
parametrów za pomocą hasła
•   programowalna przekładnia
prądowa i napięciowa

•   blokada wprowadzania parametrów
za pomocą hasła

mierniki cyfrowe

POMIARy wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

NA3

NA5PLUS
uniwersalne
Pt100/500/1000,
J, K, N, E, R, S, T
± 40 mA d.c.,
± 5 A d.c.,
± 300 mV d.c.,
±0...600 V d.c.,
0...5 kW

Wyjście

1 x przekaźnikowe lub 2 x OC (opcja); 1 x analogowe (opcja)

Bargraf

3- lub 7-kolorowy programowalny poziomy bargraf

Wyświetlacz

LED 4 cyfry (7 mm)

Napięcie zasilania

3- lub 7-kolorowy programowalny pionowy bargraf

2 x 3- lub 2 x 7-kolorowy programowalny pionowy bargraf

LED 4 cyfry (7 mm)

2 x LED 4 cyfry (7 mm)

95...253 V a.c./d.c. lub 20....40 V a.c./ 20....60 V d.c.

Stopień ochrony
obudowy

IP40

Wymiar zew.

96 x 24 x 125 mm

IP50
48 x 144 x 100 mm

Programowanie

darmowy program eCon (przez RS-485) lub przy pomocy przycisków
•  21-punktowa charakterystyka indywidualna (tylko w NA5PLUS i NA6PLUS)                                     •  blokada wprowadzania parametrów za pomocą hasła
•  funkcje arytmetyczne x2, √x, (+, -, *, /  - tylko w NA6PLUS)                                                                    •  przetwarzanie wielkości mierzonej na sygnał wyjściowy
•  rejestracja mierzonego sygnału w zaprogramowanych odcinkach czasu (800 próbek)                       napięciowy lub prądowy
•  pamięć wartości maksymalnych i minimalnych                                                                                        

►►

przykłady aplikacji
.

Pomiar temperatury i przepływu medium w rurociągu

Pomiar temperatury i wilgotności powietrza

N32U

Rurociąg

Funkcje
dodatkowe

4 x przekaźnikowe lub 8 x OC (opcja); 1 x analogowe (opcja)
RS-485 Modbus Slave

PLC

P18

N32o

N24
N24

Czujnik
przepływu

PD10

Pomiar prądu w galwanizerni

N21

Pomiar, sygnalizacja przekroczeń i rejestracja prądu obciążenia
silnika jednofazowego

N30P

x4

KD8

Wanna galwanizacyjna
Linia zasilająca

Linia zasilająca

LCTB

Silnik

19

shop.lumel.com.pl

Interfejs

3 lata
gwarancji

Wejście

uniwersalne
Pt100/500/1000,
J, K, N, E, R, S, T
0...5/20 mA d.c.,
0...2/5 A d.c.,
0...60 mV d.c.,
0...10/600 V d.c., 0...3/10/600 V d.c.
0...4 k W

NA6PLUS

przetworniki, separatory

POMIARy wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

shop.lumel.com.pl

3 lata
gwarancji

Przetworniki podstawowe

P10Z

P20

P20Z

T22CT

T23CT

P21Z

P20H

P15

P17

Wejście

dedykowane
4...20 mA d.c.
0...1/5/20/
100 mA d.c.
0...60/75/100/
500 mV d.c.
0...1/5/10/150 V d.c.

P10

dedykowane
1/5 A a.c.
0...100/250/ 300 V a.c.

uniwersalne
Pt100/250/500/1000,
J, K, S, N
0/4...20, ±20 mA
0...5/10, ±5, ±10 V
±60, ±150 mV
0...400/4000 W

dedykowane
0..60/100/
150/250/
400/500/
600 V a.c.
0..1/5 A a.c.

dedykowane
50/100/150/
200/250/
300/400/
500/600/
750 A a.c.

dedykowane
50,100,150,
200,300 A a.c./d.c.

dedykowane
0...100/250/
/400 V a.c.
0...1/5 A a.c.
20...500 Hz

dedykowane
100, 250, 400V d.c.
±100, ±250,
±400 V d.c.
±1, ±5 A d.c.

dedykowane
0/4...20 mA
1...5 mA

dedykowane
Pt100
J, K, N, E,
0...10 V
0...60 mV

Wyjście

0/4...20 mA
lub 0/2...10 V

0/2...10 mA
lub 0/4...20 mA
lub 0...10 V
lub 0...5 V

0...20 mA
lub 4...20 mA

4...20 mA

0/4...20 mA
lub 0...10 V
lub RS-485 Modbus Slave

2 x 0/4...20 mA

pasywne
0/4...20 mA

Napięcie
zasilania

24...60 V a.c./d.c.
60...300 V a.c./d.c.

24...60 V a.c./d.c.
40...300 V a.c./d.c.

85..253 V a.c. / 90..300 V d.c.
lub 20..40 V a.c. / 20..60 V d.c.

20...40 V a.c.
20...60 V d.c.
60...300 V a.c./d.c.

zasilanie
z wejściowej
pętli prądowej

Stopień
ochrony
obudowy

0/4...20 mA
lub 0...10 V
85...253 V
a.c./d.c.
lub 20...40 V
a.c./d.c.

85...253 V a.c./d.c.
lub 20...85 V d.c./
20...65 V a.c.

24 V d.c.

IP40

Wymiar zew.

22,5 x 65,5 x 106,5 mm

Funkcje
dodatkowe

-

22,5 x 120 x 100 mm

darmowy program eCon
(przez programator
PD14)

-

-

IP20

IP65

70x92x44 mm
(do 300 A) lub
90x115x58 mm
(150 - 750 A)

70 x 92 x 47 mm

22,5 x 120 x 100 mm

22,5 x 65,5 x
106,5 mm

6,2 x 77,5 x 100
mm

średnica
otworu:
28 mm lub
31 mm

średnica otworu:
28 mm
szyna: 30 x 10 mm

darmowy program eCon
(przez programator PD14)

-

-

IP50

Przetworniki zaawansowane

Separatory

P20G

IP40

wersja podstawowa

wersja z kartą SD/ SDHC

wersja z Ethernetem
i pamięcią wewnętrzną

P17G

P30U

P30O

P30H

P30P

Wejście

uniwersalne
0/4...20 mA
±20 mA
0...5/10 V
±5V, ±10 V

0/4...20 mA

uniwersalne
Pt100/250/500/1000,
Cu100, Ni100, Ni1000
J, K, N, E, R, S, T, B
0...4/20, ±20 mA
-5...20, ±75, ±200 mV,
±10 V, ±24 V
400, 2000, 5500 W,
RS-485 Master lub Slave

2 uniwersalne wejścia:
licznik impulsów, częstotliwość,
prędkość obrotowa, okres,
licznik czasu pracy, licznik różnicy
impulsów
na wejściach lub enkoder

parametry sieci d.c.
uniwersalne
prąd przez bocznik ±150 mV
napięcie 0...12/48/100/250 V
napięcie 0...600/1000V
w zestawie z posobnikiem D5

parametry sieci 1-fazowej
dedykowane
1A (X/1A), 5A (X/5A)
100 V(x/100 V)
lub 250 V

Wyjście

uniwersalne -20...20
mA
-10...10 V

wyjście aktywne
0/4...20 mA

Interfejs

-

-

1 x analogowe 0/4...20 mA lub 0...10 V
1 x przekaźnikowe NO
1 x dodatkowe przekaźnikowe NO opcjonalnie wymienne
na wyjście zasilające 24 V, 30 mA

1 x analogowe 0/4...20 mA lub 0...10 V
1 x przekaźnikowe NO opcjonalnie wymienne na dodatkowe
analogowe 0/4...20 mA lub 0...10 V
1 x dodatkowe przekaźnikowe NO opcjonalnie wymienne na wyjście
zasilające 24 V, 30 mA

RS-485 Modbus (Slave lub Master) - standardowe | Ethernet 10/100 Base-T - opcja
-

protokół CANopen - opcja

-

Wyświetlacz

-

-

Napięcie zasilania

85...253 V a.c./d.c.
lub 20...85 V d.c.,
20...65 V a.c.

asilanie
z wejściowej pętli
prądowej

Stopień ochrony
obudowy

IP40

IP50

IP40

Wymiar zewnętrzny

22,5 x 120 x 100 mm

6,2 x 77,5 x 100 mm

45 x 120 x 100 mm

Programowanie

-

-

za pomocą klawiatury lub przez darmowy program eCon poprzez RS-485 Modbus, Ethernet (opcja)

Funkcje
dodatkowe

darmowy
program eCon
(przez programator
PD14)
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LCD 2 x 8 znaków z podświetleniem LED
85...253 V a.c. , 85...300 V d.c.
lub 20...40 V a.c., 20...60 V d.c.

85...253 V a.c./d.c. lub 20...40 V a.c./20...60 V d.c.

• sygnalizacja alarmów na wyświetlaczu          •   pamięć wewnętrzna 534336 próbek    
•   serwer WWW , FTP, Modbus TCP/IP (opcja)           •   zapis danych  w wew. pamięci lub na karcie SD (opcja)  
-

•   indywidualna charakterystyka (do 21 punktów)  
•   pamięć wartości min. i maks. z datami i czasami wystąpienia          
•   funkcje matematyczne (P30o- niezależnie dla obydwu wejść)
•   filtracja sygnałów okresowych (tylko P30O)

•   pamięć wartości min. i maks.    

przetworniki, separatory

POMIARy wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

P30P

P43

uniwersalne
1/ 5 A , 100/ 400 V
parametry sieci 1-fazowej

dedykowane
1/5 A , 100 lub 250 V
parametry sieci 1-fazowej

dedykowane
1 lub 5 A, 100 lub 400 V
parametry sieci 3-fazowej

Wyjście

1 x analogowe programowalne ±20 mA

1 x analogowe 0/4...20 mA lub 0...10 V
1 x przekaźnikowe NO opcjonalnie wymienne na
dodatkowe analogowe 0/4...20 mA lub 0...10 V
1 x dodatkowe przekaźnikowe NO opcjonalnie
wymienne na wyjście zasilające 24 V, 30 mA

4 x przekaźnikowe
lub 2 x przekaźnikowe + 2 x analogowe
programowalane ±20 mA
lub 4 x analogowe programowalne ±20 mA

Interfejs

RS-485 Modbus Slave

RS-485 Modbus (Slave lub Master) - standard
Ethernet 10/100 Base-T - opcja

RS-485 Modbus Slave

Wyświetlacz

-

LCD 2 x 8 znaków z podświetleniem LED

-

Napięcie zasilania

85...253 V a.c./90...300 V d.c.
lub 20...40 V a.c. /20...60 V d.c.

85...253 V a.c. , 85...300 V d.c.
lub 20...40 V a.c., 20...60 V d.c.

85...253 V a.c./90...300 V d.c.
lub 20...40 V a.c. /20...60 V d.c.

Wejście

Stopień ochrony
obudowy

shop.lumel.com.pl

P41

IP40

Wymiar zewnętrzny

45 x 120 x 100mm

90 x 120 x 100 mm

Programowanie

darmowy program eCon przez USB lub RS-485

za pomocą klawiatury lub bezpłatnego programu eCon
przez RS-485 Modbus, HTTP (opcja)

darmowy program eCon przez USB lub RS-485

Funkcje
dodatkowe

• pamięć dowolnej wielkości mierzonej – 9 000 próbek
• pamięć wartości min i max.
• programowana przekładnia prądowa i napięciowa

• sygnalizacja alarmów na wyświetlaczu
• pamięć wewnętrzna 534336 próbek
• programowana przekładnia prądowa i napięciowa
• serwer WWW , FTP, Modbus TCP/IP Slave (opcja)
• zapis danych w wewnętrznej pamięci lub na karcie SD (opcja)

• pamięć mocy średniej– 9 000 próbek
• pamięć wartości min i max.
• programowana przekładnia prądowa i napięciowa
• wyjście impulsowe

Seria przetworników temperatury i wilgotności P18

P18L
Zakres pomiaru

-30 ... -20 ... 60 ... 85oC

Wyjście

pasywne 4...20 mA

Interfejs

-

Napięcie zasilania

19...30 V d.c.
(zasilanie z pętli prądowej)

P18

P18D

P18S

-30 ... -20 ... 60 ... 85oC, 0...100% RH

lub 0...100% RH

2 x 4...20 mA lub 0...10 V (opcja)

-

RS-485 Modbus
9 ... 24 V d.c./a.c

Stopień ochrony obud.

IP65

Wymiar zewnętrzny

38 x 58 x 118 mm

9 ... 28 V d.c./a.c

86 x 12,5 mm
(obudowa czujnika)

•   obliczenia wybranych wielkości fiz. (temp. punktu rosy,   wilgotność bezwględna)                       
•   pamięć wartości min. i maks. dla wartości zmierzonych i wyliczonych
Funkcje dodatkowe

-

• dostępne wykonanie z zewnętrzną sondą pomiarową
na przewodzie 0,5 m
-

• prezentacja wartości mierzonych
na wyświetlaczu LCD
• konfiguracja parametrów transmisji
za pomocą przycisku pojemnościowego

3 lata
gwarancji

Seria przetworników parametrów sieci energetycznej

• przewód do podłączenia RS-485
i zasilania
-
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pomiary parametrów środowiskowych

3 lata
gwarancji

Rejestrator temperatury
i wilgotności

HT20 , HT20IoT

HT22IoT

Liczba kanałów

do 4 kanałów (temperatura, wilgotność względna i bezwzględna, punkt rosy)

do12 kanałów
(temperatura, wilgotność względna i bezwzględna, punkt rosy, natężenie oświetlenia, całkowita
ilość lotnych związków organicznych, stężenie CO2)

Wejście

wbudowany czujnik temperatury i wilgotności

wbudowany czujnik temperatury i wilgotności, natężenia oświetlenia, całkowitej ilości lotnych
związków organicznych, stężenia CO2

Wyjście

Modbus TCP/IP

Modbus TCP/IP, Modbus RTU

Zakres pomiarowy

-20...60 °C, 0...100% RH

-20...60 °C, 10...90% RH, 0...60000 lx, 0...60000 ppb, 400...60000 ppm

Ethernet (WWW, FTP, SMTP, DHCP)

Ethernet (WWW, FTP, SMTP, DHCP),
RS-485 Modbus RTU

HT20IoT: MQTT

MQTT

Interfejs
shop.lumel.com.pl

Rejestrator parametrów
środowiskowych

Pamięć

wewnętrzna - 8GB

Wyświetlacz

LCD, 2 x 16 znaków

Napięcie zasilania

6 V d.c. lub PoE IEEE 802.3af - opcja

Stopień ochrony

IP20

Wymiar zewnętrzny

150 x 100 x 30 mm

Funkcje dodatkowe

►►

n

prezentacja wartości mierzonych na wyświetlaczu LCD oraz na stronie www
wysyłanie wiadomości e-mail z informacją o stanach alarmowych

n

n

przykłady
aplikacji

konfiguracja parametrów poprzez wbudowaną stronę www
sygnalizacja akustyczna stanów alarmowych
n

HT20IoT

.

sieć lokalna
Zakład 1

Odbiorca 1
HT20IoT

sieć lokalna
Zakład 2

Odbiorca 2
HT20IoT

MQTT

sieć lokalna
Zakład 3

Odbiorca 3

monitoring
globalny/ rozproszony

HT22IoT

MQ

TT
monitoring
globalny
ARCH

E-MAIL

Ethernet www/ ftp / smtp

monitoring
globalny

Ethernet TCP IP
RS-485
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monitoring
globalny

Ultradźwiękowy przetwornik poziomu

pomiar poziomu

ULT20

ULS10

0,5...8 m
Zakres pomiarowy jest silnie uzależniony od środowiska, w którym wykonywane są pomiary
oraz powierzchni, od której następuje odbicie fali ultradźwiękowej.
Typowe zmniejszenie zakresu pomiarowegow zależności
od tłumienia fali ultradźwiękowej przedstawionow tabeli poniżej.

10 m lub 15 m

Rozdzielczość pomiaru

0,001 m

0,001 m

Wyjście

1x analogowe 0/4...20 mA
1 x przekaźnikowe (2 wyjścia typu NO)
1 x impulsowe

1 x analogowe 4...20 mA

Interfejs

RS-485 Modbus Slave
USB Device, v.2.0.

RS-485 Modbus Slave

Napięcie zasilania

12...24...40 V d.c.

24 V d.c./ 300 mA

Stopień ochrony obudowy

IP65

IP66 lub IP68

Programowanie

free eCon software

Zakres
pomiaru odległości

•   dwie charakterystyki 32-punktowe do przeskalowania sygnału wejściowego                                                                                                 
•  pamięć wartości min. i max. (ze stemplem czasu)
•  wewnętrzna pamięć danych i zdarzeń systemowych

Funkcje dodatkowe

3 lata
gwarancji

ultradźwiękowy czujnik poziomu

shop.lumel.com.pl

ultradźwiękowy przetwornik poziomu

-

Typowe tłumienia dla danego środowiska (medium odbijającego)
Materiały płynne

Powierzchnia
spokojna

materiały pylące

materiały sypkie

Typowe tłumienie [dB]

Typowe tłumienie [dB]

Typowe tłumienie [dB]

Twarde,
porowate

Niskie zapylenie

0

około 5

40

Powierzchnia
falująca

Miękkie o silnym
tłumieniu (np. torf)

Duże zapylenie
od 40 do 60

od 5 do 10

od 5 do 20

Silne turbulencje
(mieszadła itp.)
od 10 do 20

►►

.

przykład aplikacji
ULT20

485

SCADA

4...20
mA

NA5Plus

P30O

Termopara
Termopara
K
K
Alarm Alarm

alarm

Alarm Alarm

pomiar poziomu

Pomiar poziomu cieczy wraz z wizualizacją i rejestracją.

Grzałka

płyn/ materiał sypki
Grzałka

pomiar przepływu
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Start/Stop
Start/Stop

reGULATORY UNIWERSALNE

REGULACJA

N OW

Liczba kanałów

Wejście
dodatkowe

OŚĆ

RE11

RE22

RE71

RE81

RE72

RE82

RE92

1

1

1

1

1

1

2

uniwersalne
Pt100,
J, T, K, S, R

uniwersalne
Pt100/1000
J, T, K, S, R,
B, E, N, L
lub 0/4...20 mA,
0...5/10 V

Wejście

shop.lumel.com.pl

3 lata
gwarancji

REGULATORY DO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH

dedykowane
Pt100
J, K, S

uniwersalne
Pt100/1000
J, T, K, S, R, B, E, N, L
0/4...20 mA
0...5/10 V

-

-

-

-

1 x przekaźnikowe /
binarne 0/12 V
1 x przekaźnikowe

przekaźnikowe lub
binarne 0/5 V

przekaźnikowe
lub binarne 0/6 V

2 x przekaźnikowe
lub
1 x przekaźnikowe +
1 x binarne
0/6 V

Interfejs

-

-

Alarm

1

-

Wyjście

uniwersalne
2x
Pt100/500/1000, Ni100, Cu100
J, T, K, S, R, B, E, N, L
0/4...20 mA
0...5/10 V
2 x wejście cyfrowe
(RS-485 Modbus Master)

binarne/
wejście przekładnika
prądowego/
0/4... 20 mA (opcja)

2 x binarne/
wejście przekładnika
prądowego/
0/4...20 mA

3x binarne oraz
0/4...20 mA / 0...5/10 V/
potencjometr
(100)1000 Ω (opcja)
3 x interfejsowe binarne

2 x przekaźnikowe/
binarne 0/5 V /
analogowe 0/4...20mA /
0...10 V /
zasilacz 24 V d.c. 30 mA
- opcja

2 x przekaźnikowe
oraz
2 x przekaźnikowe /
binarne 0/5V /
analogowe
0/4...20 mA / 0...10 V (opcja)
zasilacz 24 V d.c. 30 mA
- opcja

max. 6 x przekaźnikowe/
2 x binarne /
2 x analogowe
0/4... 20 mA / 0...10 V (opcja)
zasilacz 24 V d.c. 30 mA
- opcja

-

2 x RS-485 (Modbus Slave
i Master), Ethernet
- opcja

RS-485 Modbus

-

1

max. 2

max. 3

max. 6

on/ off lub PID z samostrojeniem, grzanie lub chłodzenie
Regulacja

-

-

-

-

-

Wyświetlacz

biały i zielony
LED 4+4 cyfry
(15,3 mm / 8 mm)

czerwony
LED 4 cyfry
(9,2 mm)

czerwony
LED 4 cyfry
(7,6 mm)

Napięcie
zasilania

85...270 V a.c./d.c.

230 lub 110
lub 24 V a.c.

Stopień ochrony
obudowy

IP50

Wymiar
zewnętrzny

52 x 52 x 76 mm

48 x 48 x 93 mm

Programowanie

-

przy pomocy
przycisków

krokowa

-

programowa
czerwony i zielony
LED 2 x 4 cyfry
(7,6 mm)

czerwony i zielony
LED 2 x 4 cyfry
(7,6 mm)
+ 2 bargrafy
85...253 V a.c./ d.c.
lub 20...40 V a.c./d.c.

230 V a.c.

kolorowy LCD 3.5”
TFT 320 x 240 pikseli

85...253 V a.c./d.c.

IP65
48 x 48 x93 mm

48 x 96 x 93 mm

przy pomocy przycisków
lub darmowy program eCon
(przy pomocy programatora PD14)

48 x 48 x 93 mm

48 x 96 x 93 mm

przy pomocy przycisków lub darmowy program eCon
(przez RS-485)

96 x 96 x 91 mm
przy pomocy przycisków lub darmowy
program eCon przez RS-485
lub Ethernet

•   miękki start          •   6 typów alarmów           •   funkcja zatrzaśnięcia alarmu (LATCH)
Funkcje
dodatkowe

24

-

• miękki start

-

• regulacja programowa
(15 programów po15 odcinków)

• rejestracja parametrów
na karcie SD
• serwer FTP i WWW - opcja
• regulacja programowa (20 programów po 15 odcinków)

reGULATORY UNIWERSALNE

REGULACJA

RE55

RE60

RE62

RE01

RL10

1

1

1

1

1

uniwersalne
Pt100
J, K
± 20 mA, ± 10 V, ± 60 mV

dedykowane
Pt100, Pt1000
NTC

uniwersalne
Pt100/1000
J, T, K, S, R,
B, N

-

binarne

-

1 x przekaźnikowe
lub 1 x binarne 0/5 V
1 lub 2 x przekaźnikowe - opcja

max 3 x przekaźnikowe
lub 2 x przekaźnikowe
oraz 1 x analogowe
zasilanie 24 V d.c. - opcja

2 x przekaźnik
(1 x NOC 10 A/230 V,
1 x NO 5 A/230 V)

1 x przekaźnikowe

Wejście

dedykowane
Pt100
J, K, S

Wejście dodatkowe

-

Wyjście

2 x przekaźnikowe
lub 1 x binarne 0/5 V +
1 x przekaźnikowe

Interfejs

-

-

RS-485 (opcja)

-

RS-485

Alarm

1

max 2 - opcja

max 3

max 2

-

Regulacja

on/off, PID, grzanie lub chłodzenie

on/off

Wyświetlacz

zielony LED 4 cyfry
(10 mm)

LCD (2 x 8 znaków)

OLED 128x64 pikseli,
kolor bursztynowy

czerwony LED 4 cyfry
(14 mm)

czerwony LED 4 cyfry (9,2 mm)

Napięcie zasilania

85 .. 253 V d.c./a.c.

24 lub 110 lub 230 V a.c.
lub 18...72 V d.c.

22..60 V a.c. / 20..60 V d.c.
(zaciski 11-12)
lub 60..253 V a.c. / 60..300 V d.c.
(zaciski 10-11)

230 V a.c.

230 V a.c.

Stopień ochrony
obudowy
Wymiar zew.
Programowanie

IP40
96 x 96 x 65 mm

IP30
45 x 100 x 120 mm

przy użyciu przycisków

Uwagi

3 lata
gwarancji

Liczba kanałów

Ogranicznik
temperatury

shop.lumel.com.pl

Regulatory do procesów przemysłowych

IP65

53 x 110 x 60,5 mm

76 x 34 x 80 mm

48 x 48 x 93 mm

przy pomocy przycisków lub darmowy
program eCon przez RS-485

przy pomocy przycisków lub
darmowy program eCon (przy
użyciu programatora PD14)

przy pomocy przycisków lub darmowy
program eCon przez RS-485

funkcja odszraniania
z programowalnym
trybem automatycznym
lub ręcznym

spełnia wymagania normy
PN-EN 60519-2 dla klasy 2
(Bezpieczeństwo urządzeń
elektrotermicznych)

-

Regulatory do procesów przemysłowych

Liczba kanałów

RE41

RE42

RE43

RE44

1

1

1

1

uniwersalne
Pt100, J, K, T, E, B, R, S, N, L,
0...70 mV
0/4...20mA
0...10 V

Wejście

Wejście dodatkowe

1 x binarne
lub wejście przekładnika prądowego
lub 0...1/5/10 V

1 x binarne
lub wejście przekładnika prądowego
lub 0/4…20 mA lub 0…1/5/10 V (do wyboru)

2 x przekaźnikowe lub binarne 0/5 V lub analogowe 0/4…20 mA lub 0…10 V lub triak (do wyboru)
zasilacz 20 V 25 mA (opcja)

Wyjście
Interfejs

RS-485 Modbus lub retransmisja 0/4…20 mA lub 0…10 V ( do wyboru)

Alarm

2

Regulacja
Wyświetlacz

1 lub 2
załącz/wyłącz, PID + Fuzzy-logic, grzanie/chłodzenie

czerwony i zielony LED,
2 x 4 cyfry 14/10 mm

czerwony i zielony LED,
2 x 4 cyfry 10/8 mm

Stopień ochrony obud.
Funkcje dodatkowe

czerwony LED
4 cyfry 10 mm

90...264 V a.c., 47...63 Hz,
15 VA, 7 W max
11...26 V a.c./d.c., 15 VA, 7 W max

Napięcie zasilania

Wymiar zewnętrzny

czerwony i zielony LED,
2 x 4 cyfry 10/8 mm

IP65/IP20
96 x 96 x 65 mm

48 x 96 x 80mm

50,7 x 50,7 x 88,5mm

50 x 26,5 x 110,5mm

miękki start i timer wygrzewania, sterowanie pompą, regulacja różnicowa
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reGULATORY do form z grzanymi kanałami

REGULACJA

3 lata
gwarancji

Regulator do form z grzanymi kanałami

shop.lumel.com.pl

SR11
Liczba kanałów

1...8

Wejście

dedykowane Fe-CuNi (J)
binarne 24 V d.c.

Wyjście

1 wyjście na strefę grzejną (15 A)

Regulacja

Fuzzy Logic, PID z autoadaptacją

Interfejs

RS-485 z protokołem Modbus (opcja)

Wyświetlacz

LED 14 mm 2 x 3 cyfry

Napięcie zasilania

230 V a.c. (dla systemu z 1 strefą grzejną)
3 x 230/ 400 V a.c. (dla systemu z 2...8 stref grzejnych)

Stopień ochrony obudowy

IP30

Wymiar zewnętrzny

77,5 x 200 x 355mm (1 strefa grzejna)
215 x 197 x 355mm (2 lub 3 strefy grzejne)
365 x 197 x 355mm (4, 5 lub 6 stref grzejnych)
465 x 197 x 355 (7 lub 8 stref grzejnych)

Funkcje dodatkowe

• funkcja Fuzzy Logic zapewniająca wysoką dokładność regulacji temperatury oraz optymalne zużycie energii
• funkcja „miękkiego startu” i kontrola prądu upływności grzałki zwiększająca niezawodność grzałek
• utrzymywanie obniżonej temperatury podczas przerwy w pracy umożliwia oszczędność energii i szybkie uruchomienie systemu
• wykrywanie i sygnalizacja uszkodzeń takich, jak:
- przekroczenie dopuszczalnej wartośći prądu upływu grzałki,
- uszkodzenie obwodu odbiornika,
- zwarcie, przerwa, odwrotna polaryzacja w obwodzie czujnika.

►►

przykłady aplikacji
.

Regulacja temperatury w formie wtryskowej z grzanymi kanałami

Zestaw SR11
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Wtryskarka

sterowniki mocy

REGULACJA

RP7

RP1

RPL1

RP3

1-fazowe
fazowe

fazowe,
impulsowe,
on/off
0..5/10V,
0/4..20mA
potencjometr

Sygnał wejściowy
Wyjście

-

Prąd wyjściowy

5-15 A

Napięcie zasilania
odbiornika

230 V

Konfiguracja odbiornika

2-przewodowa

Wymiar zewnętrzny

50 x 105 x 105 mm

2 x przekaźnikowe
25-125 A
230 V, 400 V a.c.

230, 400, 500 V a.c.

400 V a.c.

2 lub 3-przewodowa
135 x 201 x 199 mm
135 x 231 x 199 mm

►►

Regulacja temperatury w piecu.

3 x 40-450 A
shop.lumel.com.pl

Rodzaj sterowania

3-fazowe

3 lata
gwarancji

Wykonanie

3, 4 lub 6-przewodowa

135 x 201 x 199 mm
135 x 231 x 199 mm - RPL1-x4xx
(wykonanie z wentylatorem)

212 x 318 x 177 mm
(wykonanie 40, 70, 125 A)
383 x 433 x 281 mm
(wykonanie 200, 300, 450 A)

przykłady aplikacji
.

Programowa regulacja temperatury w piecu dużej mocy z grzałkami elektrycznymi

2 x Pt100

0...20 mA/ 0...10 V

4...

20

t

rne

e
Eth

mA

SCADA

Sterownik mocy

RP1

L1
N

N

L

Regulator

RE92

27

rejestratory i koncentratory danych

REjestracja

3 lata
gwarancji

N OW

SM61IoT

KD6

KD7

KD8

do 2500 kanałów cyfrowych

do 60 kanałów logicznych
(max. 8 kanałów analogowych)

do 24 kanałów
(max. 12 kanałów analogowych
i/lub max. 24 kanałów cyfrowych)

do 6 kanałów analogowych

Port II:
Modbus RTU Master, (100 grup
po 25 rejestrów)
2 x wejscie binarne (opcja)

uniwersalne programowalne
(0, 4 lub 8 kanałów)
Pt100/500/1000, J, K, N, E, R, S, T, B,
± 40 mA
± 300 mV
0...4000 W
± 10V

uniwersalne programowalane
(3, 6, 9 lub 12 kanałów)
Pt100/500/1000,
Ni100, Cu100, J, K, N, E, R, S,T, B, L,
± 20mA
± 9999mV
nadajnik potencjometryczny
50...2000 W
nadajnik rezystancyjny
0...2000 W

uniwersalne programowalane
(3 lub 6 kanałów)
Pt100/500/1000
Ni100, Cu100, J, K, N, E, R, S, T, B, L,
± 20mA
± 9999mV
nadajnik potencjometryczny
50...2000 W
nadajnik rezystancyjny
0...2000 W

wejście binarne 0/5...24 V d.c.
(2, 6 lub 10 szt.)

wejście binarne 0/5...24 V d.c.
(8 lub 16 szt.)

wejście binarne 0/5...24 V d.c.
(4 lub 8 szt.)

Modbus RTU Master (10 x 10 rejestrów)

Modbus RTU Master
(24 rejestry)

-

Wyjście

Port I: Modbus RTU/TCP Slave,
2 x przekaźnikowe (opcja)

przekaźnikowe (2, 6, 8, 10 lub 14)
analogowe 0/4...20 mA (0, 4 lub 8 szt.)
1 x do zasilania przetworników obiektowych
24 V d.c. 30 mA

przekaźnikowe (8 lub 16)
przekaźnikowe OptoMOS
(8 lub 16 szt.)
analogowe
(4 lub 8) 0...5, 0/4...20 mA,
0... 5 V, 1...5 V, 0...10 V
wyjście do zasilania przetworników obiektowych
(2 x 24 V d.c. 30 mA)

przekaźnikowe (6 lub 12)

Interfejs

2 x RS-485
(Modbus Slave i Master)
1 x RS-232 (Modbus Slave)
USB Device 1.1.
Ethernet 10/100 Base-T
Modbus TCP/IP
MQTT

2 x RS-485 (Modbus Slave i Master)
1 x USB Host 2.0
1 x Ethernet (Modbus TCP/IP, WWW, FTP,
NTP, DHCP)

2 x RS-485 (Modbus Slave i Master)
1 x RS-232 (Modbus Slave)
USB Device 1.1.
Ethernet 10 Base-T

RS-485 (Modbus Slave)
USB Device 1.1.

Pamięć

8 GB

wewnętrzna 8 GB

Wyświetlacz

-

kolorowy LCD 3,5” typu TFT, 320 x 240 pikseli

kolorowy LCD 5,7’’ typu TFT , 320 x 240 pikseli, z panelem dotykowym

Napięcie zasilania

85...253 V a.c., 90...300 V d.c.
lub 20..40 V a.c., 20..60 V d.c.
lub 10..16 V a.c., 10..20 V d.c.

85...253 V a.c., 90...300 V d.c.
lub 20...60 V d.c.

90...253 V a.c., 90...300 V d.c. lub 18...30 V d.c.

Stopień ochrony

IP40

Liczba kanałów

shop.lumel.com.pl

OŚĆ

Wejście

Wymiar zew.

Funkcje
dodatkowe
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zewnętrzna – karta CF do 4 GB

IP65
96 x 96 x 77 mm

• HTTP (web serwer wizualizacja na mapach
synoptycznych)
• DHCP
• FTP serwer
• RTC

wewnętrzna – do 6 MB

144 x 144 x 171 mm

144 x 144 x 171 mm

• wizualizacja pomiarów w postaci: cyfrowej, mierników analogowych, wykresów, bargrafów
• serwer WWW i FTP (KD6, KD7)
• zaawansowane operacje matematyczne
na wielkościach mierzonych

• system operacyjny Windows® CE
• oprogramowanie na PC: KD SETUP, KD CHECK, KD CONNECT, KD ARCHIVE
• zróżnicowane prawa dostępu użytkowników
• menu dostępne w 8 wersjach językowych oprogramownia

czujniki

J (Fe-CuNi), K (NiCr-Ni), N (NiCrSi-NiSi), T (Cu-CuNi), L (Fe-CuNi),
E (NiCr-CuNi), S (PtRh10-Pt), R (PtRh13-Pt), B (PtRh30-PtRh6)

głowicowe
przewodowe,
puszkowe
ze złączem higienicznym
ze złączami GDM, GDS
ze złączami M12
czujniki płaszczowe
wkłady pomiarowe

głowicowe
przewodowe
ze złączami kompensacyjnymi
czujniki płaszczowe
wkłady pomiarowe

Wykonanie

3 lata
gwarancji

Czujniki termoelektryczne

Czujniki rezystancyjne

Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000 oraz NTC, PTC, KTY

►►

shop.lumel.com.pl

Czujniki stosowane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, wszędzie tam gdzie wymagane są warunki sterylne w procesie technologicznym

przykłady aplikacji
.

Monitoring parametrów silnika

PLc
4-20 mA

4/8/16

Termopara K
Alarm

max. 8 wejść

czujnik
drgań

0-10V

KD6

4-20mA

czujnik
temp.
łożysk

Pt100

czujnik
temp.
uzwojenia

Pt1000

Monitoring
globalny

Alarm

NO

ŚĆ
WO

.csv

Ethernet www/ ftp
Ethernet TCP IP

Monitoring
globalny

Grzałka

enkoder

RS-485

Monitoring
globalny
Monitoring
lokalny

Start/Stop

SP1  SP2

Piec

P43

KD6

RS-485

pomiar prądów i napięć
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moduływejśc/wyjść, moduły zbierania danych

elementy systemów rozproszonych

3 lata
gwarancji

Moduły wejść/ wyjść

Liczba kanałów

shop.lumel.com.pl

Wejścia/wyjścia

SM1

SM2

SM3

SM5

SM4

S4AI

S4AO

2

4

2

8

4 lub 8

4

4

wejścia uniwersalne:
binarne on/off
lub licznik impulsów
do 1 kHz
0...4 294 967 295 imp.

wejścia
dedykowane:
binarne on/off

wyjścia
dedykowane:
4 x przekaźnikowe
lub 8 x OC

wejścia uniwersalne:
4 x ± 10 V, ± 20mA
lub 4 x Pt100, Pt500,
Pt1000
J, k, S,
± 150 mV

wyjścia dedykowane:
4 x 0/4...20 mA
lub 4 x 0...10 V
lub 2 x 0/4...20 mA +
2 x 0...10 V

RS-485 Modbus (Slave),
USB do programowania

2 x RS-485 Modbus (Slave, Master)
USB do programowania

wejścia dedykowane:
Pt100(-200...850oC) , 0...400 W
lub 0/4...20 mA
lub 0...10 V

Interfejs

RS-485 Modbus Slave, RS-232 do programowania

Prędkość
transmisji

2400; 4800; 9600; 19.2 k; 38.4 k; 57.6 k; 115 k bit/s

1200; 2400; 4800; 9600;
19.2 k, 38.4 k, 57.6 k, 115.2 k bit/s

Napięcie
zasilania

85...253 V a.c./d.c.; 20...50 V a.c./d.c.

85...253 V a.c./ 90...300 V d.c.
20...40 V a.c./ 20...60 V d.c.

IP
Wymiar zew.

IP40
22.5 x 120 x 100 mm

45 x 120 x 100 mm

22.5 x 120 x 100 mm

Moduły zbierania danych

SM61IoT
Liczba kanałów

do 2500 kanałów cyfrowych

Wejście

Port II:
Modbus RTU Master
(100 grup po 25 rejestrów),
2 x wejście binarne

Wyjście

Port I: Modbus RTU/TCP Slave, 2 x przekaźnik

Interfejs

2 x RS-485 (Modbus Slave i Master)
1 x RS-232
(Modbus Slave)
USB Device 1.1.
Ethernet 10/100 Base-T
Modbus TCP/IP
MQTT

Pamięć

8 GB

Napięcie zasilania

85...253 V a.c./ 90...300 V d.c.
lub 20...40 V a.c./ 20...60 V d.c.
lub 10...16 V a.c./ 10...20 V d.c.

IP

IP40

Wymiar zew.

45 x 120 x 100 mm

Funkcje dodatkowe

• HTTP (web server - wizualizacja na mapach synoptycznych),
• DHCP,
• FTP server,
• RTC
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45 x 120 x 100 mm

45 x 120 x 100 mm

53 x 110 x 60 mm

konwertery interfejsu/ protokołu

elementy systemów rozproszonych

OŚĆ

►►

PD51

PD8

PD10

Interfejs 1

RS-232

RS-485, RS-232

RS-485

Interfejs 2

RS-485

Ethernet RJ45

USB

przykłady aplikacji

3 lata
gwarancji

N OW

.

SM61IoT
odbiorca 1
RS-4

sieć lokalna
zakład 1

Napięcie
zasilania

7...35 V d.c.
lub 20...24...40 V a.c./d.c.
lub 85...230...253 V a.c./d.c.

5 ÷ 36 V d.c.

zasilanie z portu
USB

Stopień
ochrony
obudowy

IP40

IP30

IP40

Wymiar
zewnętrzny

22,5 x 120 x 100 mm

28 x 110 x 65 mm

52 x 44 x 24 mm

Funkcje
dodatkowe

• konwerter/repeater
• izolacja galwaniczna

• konfiguracja przez www
• TCP/IP, HTTP, ICMP,
DHCP, ARP
• Modbus TCP

• izolacja
galwaniczna

600 ÷ 460800 bit/s

85

MQ

do 1 Mb/s

shop.lumel.com.pl

Prędkość
transmisji

1200, 2400, 4800, 9600,
19200, 38400, 57600,
115200 [bit/s]

TT
SM61IoT
MQTT

odbiorca 2

85

MMQ
QTTT
T

RS-4

SM61IoT

sieć lokalna
zakład 2
odbiorca 3
85
RS-4

sieć lokalna
zakład 3

zasilacze

ZS20-1P

ZS20-1K

ZS20-1L

ZS20-1A

ZS20-1B

ZS20-1C

Zakres

24V / 0,63 A

24 V/ 1,5 A

24V/ 1,75 A

24V / 2,5A

24V / 5A

24V / 7,5A

Moc zasilacza

15 W

36W

45W

60W

95 ... 120 W

120 ... 180 W

Zakres wejściowy AC

85 ... 264 VAC

Zakres wejściowy DC

120 ... 370 VDC

Stopień ochrony obudowy
Wymiar zewnętrzny

125 ... 350 VDC
IP20

18 x 90 x 62 mm

54 x 90 x 62 mm

55 x 110 x 105 mm
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econ - bezpłatny program do konfiguracji urządzeń
produkcji LUMELu
oprogramowanie narzędziowe
•
•
•
•
•
•
•

Łatwa konfiguracja urządzeń LUMEL S.A.
Zapis i odczyt konfiguracji urządzeń podłączonych do komputera PC przez interfejs RS-485, Ethernet lub programator PD14 (USB)
Zapis konfiguracji do pliku umożliwia przechowywanie różnych konfiguracji urządzeń dedykowanych do różnych aplikacji
Aktualizacja oprogramowania firmware urządzeń LUMEL S.A.
Polska i angielska wersja językowa
System operacyjny - Windows
Praca przez przeglądarkę www

eCon

PD10

– konwerter interfejsu USB na RS-485
stosowany do konfiguracji urządzeń wyposażonych
w RS-485 za pomocą eCon

PD14

– programator do konfigurowania
urządzeń bez RS-485 za pomocą eCon

lumel scanner

oprogramowanie narzędziowe

Jak wiele razu szukałeś adresu IP urządzenia, które wpięte jest w zarządzaną przez
Ciebie sieć?
Jeżeli pracują w niej urządzenia Lumelu, a Ty masz dostęp do lokalnej sieci WiFi,
problem rozwiąże bezpłatna aplikacja Lumel Scanner.
CHARAKTERYSTYKA
Wystarczy, że otworzysz ją na smarfonie, a urządzenia pracujące w danej sieci
zostaną automatycznie namierzone. Dzięki aplikacji uzyskasz pogląd mierzonych
parametrów oraz dostęp do strony www urządzenia. Dodatkowo dla ułatwienia
lokalizacji, nazwę każdego z urządzeń możesz zdefiniować wg własnych potrzeb.
Aplikacja umożliwia również dołączenie urządzeń spoza sieci lokalnej, jeżeli tylko
znasz ich adres IP.
Obsługuje następujące urządzenia:
•
•
•
•
•

rejestratory temperatury i wilgotności - HT20, HT20IoT,
rejestrator parametrów środowiskowych - HT22IoT,
rejestrator/data logger - HT25,
mierniki parametrów sieci - ND30, ND30IoT, NR30, NR30IoT,
przetworniki pomiarowe - P30H, P30O, P30U, P30P

Aplikacja pracuje w systemie Android – od wersji 5.1.
Dostępna jest w sklepie Google Play.
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mierniki analogowe / skala 90o
pomiary analogowe

Type

EB16

Typ skali
Wymiar zewnętrzny
Wymienna skala
Zakresy pomiarowe:
- prądowe: . bezpośrednie
. przez przekładnik*

45 x 85 mm
-

EA16

EA17

EA19

EA12

48 x 48 mm
4*

90o
72 x 72 mm
4*

96 x 96 mm
4*

144 x 144 mm
-

100 mA ... 25 A
xA x/5 A; xA/1 A

100 mA ... 100 A
xA x/5 A; xA x/1A

6 V ... 600 V
xV/100 V; xV/110 V

6 V ... 1000 V
xV/ 100 V; xV/110 V
3 kV

3 lata
gwarancji

Amperomierze i woltomierze prądu przemiennego

(na życzenie przeciążenie 2- lub 6-krotne)

3 kV

2 kV

40...45..65...72 Hz
IP52 (na życzenie IP65)
IP52
normalne, tropikalne lub zbliżone do morskiego
1

IP52
normalne lub tropikalne

* dla pomiaru prądu do zakresów: 1 A, 1/2 A, 5 A, 5/10A, dla pomiaru napięcia - wszystkie zakresy

shop.lumel.com.pl

- napięciowe: . bezpośrednie
. przez przekładnik
Napięcie testowe
Częstotliwość wartości mierzonej
Stopień ochrony obudowy
Kategorie wykonań klimatycznych
Klasa dokładności

** zobacz naszą ofertę przekładników prądowych (strona 38 katalogu)

Amperomierze i woltomierze prądu przemiennego z prostownikiem

Typ skali
Wymiar zewnętrzny
Wymienna skala
Zakresy pomiarowe
(bezpośrednie):
- prądowe:
- napięciowe:
Napięcie testowe
Stopień ochrony obudowy
Kategorie wykonań klimatycznych
Klasa dokładności

MA17(P)

MA19(P)

MA12(P)

72 x 72 mm

90o
96 x 96 mm

144 x 144 mm

4

4

4

400 mA...1 A (30...1000...10 000 Hz)
1 A...6 A (49...50...51 Hz)

400 mA...1 A (30...1000...10 000 Hz)

60 mV...1,5 V (49..50...51 Hz)
2.5 V...600 V (30...1000...10 000 Hz)
2 kV
IP52 (na życzenie IP65)
normalne, tropikalne lub zbliżone do morskiego
1

2.5 V...600 V (30...1000...10 000 Hz)

3-fazowe woltomierze prądu przemiennego
z przełącznikiem

EP27
Typ skali
Wymiar zewnętrzny
Wymienna skala
Napięciowe zakresy pomiarowe:
- bezpośrednie międzyfazowe:
- przez przekładnik:
Częstotliwość
Napięcie testowe
Stopień ochrony obudowy
Kategorie wykonań
klimatycznych
Klasa dokładności

Miernik mocy

EP29
90o

72 x 72 mm

96 x 96 mm

4

4

PA39
Typ skali
Wymiar zewnętrzny
Wymienna skala

500 V
xV/100 V; xV/110 V

Zakresy pomiarowe mocy

40...45...65...72 Hz
3 kV
IP40

Napięcie testowe

normalne
1,5

2 kV
IP52

Częstotliwość
Stopień ochrony obudowy
Kategorie wykonań
klimatycznych
Klasa dokładności

90o
96 x 96 mm
4

50W...1000 MW
lub 50 var...1000 Mvar
50 Hz, 60 Hz lub 400 Hz
2 kV
IP52 (na życzenie IP65)
normalne, tropikalne lub zbliżone
do morskiego
1,5
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mierniki analogowe / skala 90o

pomiary analogowe

shop.lumel.com.pl

3 lata
gwarancji

Amperomierze i woltomierze prądu stałego

Typ skali
Wymiar zewnętrzny
Wymienna skala
Zakresy pomiarowe:
- prądu:
. pomiar bezpośredni
. pomiar pośredni
(przez bocznik*)
- napięcia:
. pomiar bezpośredni
Napięcie testowe
Stopień ochrony obudowy
Kategorie wykonań klimatycznych
Znamionowe warunki użytkowania:
- temperatura otoczenia
- wilgotność względna
Klasa dokładności
*zobacz naszą ofertę boczników (strona 41)

MB16

MA16

MA19

MA12

48 x 48 mm

90o
72 x 72 mm

45 x 85 mm
-

MA17

96 x 96 mm

4

4

4

144 x 144 mm
-

100mA....6 A (MB16);
100 mA...25 A (MA16)
1 A...15 kA

100 mA...25 A
1 A...15 kA

60 mV...600 V
3 kV

60 mV...1000 V
2 kV

IP52

IP52 (na życzenie IP65)
IP52
normalne, tropikalne lub zbliżone do morskiego

normalne lub tropikalne

5...23...55oC
25...85%
1

Amperomierze bimetalowe (prądu przemiennego)

Type

BA27

BA39

BE27

BE39

Typ skali
90o
Wymiar zewnętrzny
72 x 72 mm
96 x 96 mm
72 x 72 mm
96 x 96 mm
4
4
4
4
Wymienna skala
Zakresy pomiarowe:
- ustroju bimetalowego:
. pomiar bezpośredni
0...1,2 A lub 0...6 A
0...1,2 A lub 0...6 A
. pomiar pośredni
0...1,2(x) A x/1 A lub 0...1,2(x) A x/5 A
1,2(x) A x/1 A lub 1,2(x) A x/5 A
(przez przekładnik*)
- ustroju elektromagnetycznego:
. pomiar bezpośredni
0...1/2 A lub 0...5/10 A
. pośredni (przez przekładnik*)
0...2(x) A x/1 A lub 0...2(x) A x/5 A
Napięcie testowe
3 kV
Stopień ochrony obudowy
IP40 (na życzenie IP65)
Kategorie wykonań klimatycznych
normalne lub tropikalne
Klasa dokładności
3
3 (1,5)
* zobacz naszą ofertę przekładników prądowych (strona 38 katalogu)

Mierniki współczynnika mocy i częstościomierze

FA39
Typ skali
Wymiar zewnętrzny
Wymienna skala
Zakresy pomiarowe

Częstotliwość
Napięcie testowe
Stopień ochrony obudowy
Kategorie wykonań
klimatycznych
Klasa dokładności
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FA32

CA36

CA37

CA39

CA32

90o
96 x 96 mm

144 x 144 mm

48 x 48 mm

72 x 72 mm

96 x 96 mm

144 x 144 mm

4

4

4

4

4

4

0,5poj.....1...0,5IND.
0,8poj.....1...0,2IND.
0,85poj.....1...0,85IND.
0IND. ...1
45...50...60...65 Hz
IP52 (IP65 na życzenie)

45...55 Hz; 45...65 Hz; 48...52 Hz; 55...65 Hz; 360...440 Hz; 380...420 Hz

IP52

2 kV
IP52 (IP65 na życzenie)
normalne, tropikalne lub zbliżone do morskiego

1,5

0,5

IP52

mierniki analogowe / skala 240o
pomiary analogowe

- napięcia:
Napięcie testowe
Stopień ochrony obudowy
Kategorie wykonań klimatycznych
Znamionowe warunki
użytkowania:
- temperatura otoczenia
- wilgotność względna
Klasa dokładności

MA16L

MA17L

MA19L

MA12L

48 x 48 mm
4

72 x 72 mm

96 x 96 mm

144 x 144 mm

4

4

4

240o

100 mA...60 A
60 mV...600 V

2 kV

3 kV

IP52 (IP65 na życzenie)

IP52
normalne

5...23...55oC
25...85%
1
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Typ skali
Wymiar zewnętrzny
Wymienna skala
Zakresy pomiarowe:
- prądu:

3 lata
gwarancji

Amperomierze i woltomierze prądu stałego

Amperomierze i woltomierze prądu przemiennego z prostownikiem

Type
Typ skali
Wymiar zewnętrzny
Wymienna skala
Zakresy pomiarowe
- pradu:

MA16L(P)

MA17L(P)

MA19L(P)

MA12L(P)

96 x 96 mm
-

144 x 144 mm
-

240o
48 x 48 mm
-

72 x 72 mm
100 mA, 1 A
5 A, 10 A

- napięcia:

40 V...600 V

Napięcie testowe
Stopień ochrony obudowy
Kategorie wykonań klimatycznych
Klasa dokładności

2 kV
IP52 (IP65 na życzenie)
normalne
1

IP52

Mierniki współczynnika mocy i częstościomierze

FA39L
Typ skali
Wymiar zewnętrzny
Wymienna skala
Zakresy pomiarowe
Częstotliwość
Napięcie testowe
Stopień ochrony obudowy
Kategorie wykonań klimatycznych
Klasa dokładności

FA32L

CA39L

CA32L
144 x 144 mm

240o
96 x 96 mm

144 x 144 mm

96 x 96 mm

4

4

4

0,5poj.....1...0,5IND.
0,8poj.....1...0,3IND.
0,8poj.....1...0,8IND.
49...51 Hz (1-fazowe)
45...65 Hz (3-fazowe)

4

45.....50.....55Hz
45.....55.....65Hz
55.....60.....65Hz
360...400...440Hz
380...400...420Hz
2 kV

IP52 (IP65 na życzenie)

IP52

IP52 (IP65 na życzenie)

IP52

normalne
0,5
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mierniki analogowe / skala 240o

pomiary analogowe

Mierniki mocy

PA39L

3 lata
gwarancji

Typ skali
Wymiar zewnętrzny
Wymienna skala

240
96 x 96 mm

144 x 144 mm
4

50 W...1000 MW
lub 50 var...1000 Mvar
50 Hz, 60 Hz lub 400 Hz
2 kV

Zakresy pomiarowe mocy
Częstotliwość
Napięcie testowe
Stopień ochrony obudowy
Kategorie wykonań klimatycznych
Klasa dokładności
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PA32L
o

IP52 (na życzenie IP65)

IP52
normalne
1,5

mierniki analogowe z podwójnym
ustrojem pomiarowym/ 2w1 / skala: 90o

pomiary analogowe

Amperomierz i woltomierz
prądu przemiennego
z podwójnym ustrojem
pomiarowym

Typ skali
Wymiar zewnętrzny
Wymienna skala
Zakresy pomiarowe

EA19D
96 x 96 mm
4

Parametery mierzonego sygnału
Stopień ochrony obudowy
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90o
96 x 96 mm

CA32D

MA19D

144 x 144 mm

96 x 96 mm
4

45.....50.....55 Hz
45.....55.....65 Hz
55.....60.....65 Hz
360...400...440 Hz
380...400...420 Hz

1000 mA...30 A
60 mV...600 V

3 kV

2 kV

3 kV

45...65 Hz

-

-

IP52 (na życzenie IP65)

IP52 (na życzenie IP65 - tylko dla CA39D)

IP52 (na życzenie IP65)

150...600 V;
xV/100V ; xV/110V

Kategorie wykonań klimatycznych
Klasa dokładności

CA39D

Amperomierz i woltomierz prądu stałego
z podwójnym ustrojem
pomiarowym

4

4...60 A;
xA x/5A; xA/1A
Napięcie testowe

Częstościomierz
z podwójnym ustrojem
pomiarowym

40 mV...1000 V

normalne
1

0,5

1

przekładniki prądowe

pomiary analogowe

Przekładniki z uzwojeniem pierwotnym LCTM

LCTM 62/W (40)

LCTM 74W (45)

Uzwojenie pierwotne [A]

1...30

1...60

Wymiar zewnętrzny

40 x 62 mm

45 x 74 mm
0,2; 0,5; 1

seria LCTM

3 lata
gwarancji

Klasa dokładności

Przekładniki z otworem na przewód LCTR

LCTR 45/14(40)

LCTR 50/14 (30)

LCTR 50/14 (50)

LCTR 62/R

Uzwojenie pierwotne [A]

30..300

40...300

30...300

50...600

Średnica otworu

Ø14

Ø14

Ø14

Ø22

Klasa dokładności

0,5; 1; 3

0,2; 0,5S;0,5; 1; 3
seria LCTR

LCTB 45/21
(40)

LCTB 50/21
(30)

LCTB 50/21
(50)

LCTB 62/20
(40)

LCTB 74/20
(45)

LCTB 50/30
(30)

Uzwojenie pierwotne [A]

50...400

50...400

50...400

50...400

30...400

75...600

Średnica otworu

Ø20

Ø21

Ø21

-

Ø20

Ø26

Wymiar
szynoprzewodu [mm]

20 x 10

20 x 10

20 x 10

20 x 12
2 x 15 x 6

20 x 10

30x10; 20x15
20x20
2x20x10

Klasa dokładności

0,5; 1; 3

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3

0,5; 1; 3
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Przekładniki z otworem na szynę lub przewód LCTB

LCTB 45

LCTB 62

Przekładniki z otworem na szynę lub przewód LCTB

LCTB 50/30
(50)

LCTB 62/30
(40)

LCTB 62/30
(50)

LCTB 74/30
(45)

LCTB 62/40
(40)

LCTB 86/40
(45)

Uzwojenie pierwotne [A]

75...600

50...800

40...800

30...800

100...800

50...1000

Średnica otworu

Ø26

Ø30

Ø28

Ø26

Ø31

Ø36

Wymiar
szynoprzewodu [mm]

30x10; 20x15;
20x20; 2x20x10

30x10
2x25x10

30x10
2x25x10

30x15
2x20x10

40x10
2x30x10

40x10
2x30x15

Klasa dokładności

0,5; 1; 3

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3

LCTB 74
LCTB 86

Przekładniki z otworem na szynę lub przewód LCTB

LCTB 74/40
(45)

LCTB 74/50
(45)

LCTB 86/50
(45)

LCTB 86/60
(45)

Uzwojenie pierwotne [A]

40...1000

100...1000

100...1250

100...1600

100...1600

200...2000

Średnica otworu

Ø35

Ø41

Ø46

Ø51

Ø54

Ø65

Wymiar
szynoprzewodu (mm)

40x12
2x30x15

50x12
2x40x10

50x12
2x40x15

60x12
2x50x15

60x12
2x50x15
2x40x20

80x12
2x60x15
2x50x25

Klasa dokładności

LCTB 104/60 LCTB 104/80
(45)
(45)

LCTB 104

0,2S; 0,2; 0,5S;0,5; 1; 3
LCTB 86

Przekładniki z otworem na szynę lub przewód LCTB

LCTB 140/80 (45)

LCTB 140/100H (45)

LCTB 225/125 (50)

LCTB 225/167 (50)

Uzwojenie pierwotne [A]

200...2000

200...4000

600...6000

1000...7500

Średnica otworu

Ø72

Ø86

-

-

80x30
2x60x25

100x30
2x80x25
2x70x30

124x93

166x65

Wymiar
szynoprzewodu [mm]
Klasa dokładności

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3

LCTB 140
LCTB 225
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przekładniki prądowe

pomiary analogowe

LCTB 140

3 lata
gwarancji

LCTB 100

Przekładniki z otworem na szynę lub przewód LCTB

LCTB 100/100V (45)

LCTB 140/100V (45)

LCTB 100/130V (45)

LCTB 140/130V (45)

Uzwojenie pierwotne [A]

400...2500

200...3000

400...3200

400...5000

Średnica otworu

-

-

-

-

Wymiar
szynoprzewodu [mm]

41 x 103

100x30
2x80x25
2x70x30

38 x 128

70 x 130

Klasa dokładności
N OW

OŚĆ

seria LCTS
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wersja
kompaktowa

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3

N OW

OŚĆ

N OW

OŚĆ

0,2; 0,5; 1; 3

Przekładniki z rozpinanym rdzeniem LCTS

LCTS 50/18SC

LCTS 50/32SC

LCTS 93/30SC (40)

LCTS 125/50SC (40)

LCTS 155/80SC (40)

LCTS 195/80SC (64)

Uzwojenie
pierwotne [A]

150...250

250...5000

100...400

250...1000

250...3000

500...5000

Wymiar okna [mm]

Ø18,5

Ø32,5

23 x 33

85 x 54

85 x 125

82 x 162

Klasa dokładności

1

0,5; 1

3-fazowe przekładniki prądowe LCTP

LCTP 75/15(60) LCTP 105/21(40) LCTP 140/31(40) LCTP 185/27(45) LCTP 185/37(45)

seria LCTP

Uzwojenie pierwotne [A]

100…160

100…250

250…630

100…500

300…800

Średnica otworu [mm]

-

-

-

Ø27

Ø37

Wymiar
szynoprzewodu (mm)

14 x 24

20 x 24

31 x 36

-

-

Klasa dokładności

0, 5; 1

1

Przekładniki w obudowe żywicznej z otworem na przewód LRC

seria LRC

LRC1 80/30(50)

LRC2 90/50(40)

LRC3 110/72(40)

LRC4 135/85(40)

Uzwojenie pierwotne [A]

60...160

200...320

400...630

800...1250

Średnica otworu [mm]

Ø30

Ø50

Ø72

Ø85

Klasa dokładności

1

Przekładniki w obudowe żywicznej z otworem na przewód LRC

seria LRC

LRC5 165/115(40)

LRC6 195/130(40)

LRC7 230/165(40)

LRC8 295/200(40)

Uzwojenie pierwotne [A]

1500...2000

2500...3200

3000...3200

4000...5000

Średnica otworu [mm]

Ø115

Ø130

Ø165

Ø200

Klasa dokładności

1

Przekładniki sumacyjne LU01

Wejścia

LU01

LU01(75)

LU01(150)

2 x 5A...4 x 5A

5 x 5A...8 x 5A

Prąd wtórny [A]

5

5

Wymiary [mm]

70 x 75

70 x 150

Klasa dokładności

0,5; 1

Przekładniki prądowe okrągłe LW

LW05
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LW01

LW02

LW03

LW04

LW05

LW06

Uzwojenie pierwotne [A]

50...200

50...200

75...300

120...600

200...1000

600...3200

Średnica otworu [mm]

Ø30

Ø30

Ø43

Ø58

Ø72

Ø113

Średnica zewnętrzna [mm]

Ø73

Ø73

Ø92

Ø100

Ø110

Ø159

Klasa dokładności

0,5; 1

0,2; 0,5S; 0,5; 1

przekładniki prądowe

pomiary analogowe

LE01 73/30 (50)

LE03 92/43 (41)

LE04 95/50 (40)

LE05 100/58 (41)

Uzwojenie pierwotne [A]

50...200

200...400

200...300

400..600

Średnica otworu [mm]

Ø30

Ø43

Ø50

Ø58

Średnica zewnętrzna [mm]

Ø73

Ø92

Ø95

Ø100

Klasa dokładności

1; 5

3 lata
gwarancji

Przekładniki prądowe okrągłe LE

LE03

1

LE06 110/72 (41)

LE07 135/85 (30)

LE08 159/113 (40)

LE09 165/130 (30)

Uzwojenie pierwotne [A]

800...1000

800...1200

1200...2000

2400...3000

Średnica otworu [mm]

Ø72

Ø85

Ø113

Ø130

Średnica zewnętrzna [mm]

Ø110

Ø135

Ø159

Ø165

Klasa dokładności
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Przekładniki prądowe okrągłe LE

LE06

1

Przekładniki prądowe dedykowane do ND20CT

LJ12
Wykonanie

1-fazowe

Zakres

50-250 A*

LJ25, LJ35, LJ45

L306, L307, L308
3-fazowe

60-600 A*

Klasa

63-250 A*

1 lub 0,5*

Sposób podłączenia
do ND20CT

złącze RJ12

na listwę zaciskową

* - więcej szczegółów w karcie katalogowej

Oferujemy: Na życzenie klienta oferujemy świadectwa wzorcownia przekładników.
►►

.

akcesoria:
Zaciski
Osłona zacisku

WIĘCEJ INFORMACJI
W KATALOGU:

Gwintowany
wkręt

Czop

Rdzeń

Samogwintująca
osłona śruby
Uchwyt do montażu
na szynę
Uchwyt do montażu
na ścianie

Obudowa
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boczniki / klasa 0,2 | 0,5
pomiary analogowe

3 lata
gwarancji

Spadek napięcia

B1

B2

B3

B4

B5

B6

30 mV

60 mV

150 mV

50 mV

75 mV

100 mV

Prąd znamionowy

1 A...15 kA
(1; 1,5; 2,5; 4; 6 i ich dziesiętne wielokrotności)

Klasa dokładności

0,2 lub 0,5

shop.lumel.com.pl

• boczniki 1...25 A mocowane na podstawce izolacyjnej z możliwością montażu na szynie DIN (oprócz typu B1)
• boczniki o pozostałych zakresach montowane bezpośrednio na szynie prądowej lub kablu
• wymiary zgodne z DIN 43703
• boczniki 40...150 A - płytka izolacyjna jako opcja dla boczników typu B2
• na życzenie możliwe jest dodatkowe pokrycie chemiczne: lakierowanie lub srebrzenie

boczniki

płytkowe

BP4

•

Spadek napięcia

50 mV

Prąd znamionowy

5 A...500 A

Klasa dokładności

0,5

Wykonania specjalne dostępne są na życzenie (spadek napięcia, prąd).

adaptery

adaptery do montażu na szynę din ts35
Adaptery ATS umożliwiają montaż urządzeń tablicowych na szynę TS35.
Adapter ATS1

Adapter ATS
ATS1

ATS2

ATS3

ATS4

ATS5

Wymiar otworu
(szer x wys) [mm]

92+0,8 x 92+0,8

92+0,8 x 45+0,6

68+0,7 x 68+0,7

45+0,6 x 92+0,8

45+0,6 x 45+0,6

Wymiar urządzenia
tablicowego
(szer x wys) [mm]

96 x 96

96 x 48

72 x 72

48 x 96

48 x 48

reduktor
Przeznaczony do redukcji otworu montażowego z 96 x 96 mm na 48 x 96 mm.
Kod zamówieniowy: CZ/20-810-01-00004

40

ATS6
dedykowany
dla przetworników
P18, P18D, P18L

Adapter ATS6

łączniki krzywkowe

pomiary analogowe

PKT1 / PKS1/ PKH1
- przełącznik krzywkowy

PKT2 / PKS2/ PKH2
- przełącznik wielopołożeniowy

PKT4
- przełącznik pomiarowy

PKT3 / PKS3/ PKH3
- rozłącznik

PKT1, PKT2, PKT3, PKT4

PKS1, PKS2, PKS3

PKH1, PKH2, PKH3

Jednostka

6A

10 A

16 A

20 A

25 A

32 A

40 A

63 A

100 A

200A

V

440

440

690

690

690

690

690

690

690

690

Napięcie izolacji (Ui)

V

440

440

690

690

690

690

690

690

690

690

Prąd cieplny (Ith)

A

8

12

20

25

32

40

50

80

125

225

Prąd krótkotrwały wytrzymywalny (Icw)
Napięcie udarowe wytrzymywalne (Uimp)

A

72

120

192*

240*

300

384

480

756

1200

2400

kV

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

Prąd zwarciowy bezpiecznika

kA

3

3

5

5

10

10

10

10

15

Wymiary ramki czołowej

mm

parametry znamionowe
Napięcie pracy (Ue)

48 x 48

64 x 64

15
88 x 88

* Prąd krótkotrwały wytrzymywalny (0,5s)

PKR1 / PKR5
rozłączniki
z samopowrotem

TKR1 / TKR2
PKR3 / PKR7
przełączniki z samopowrotem przełączniki z samopowrotem 1xNO 1xNC /
przełączniki z samopowrotem 2xNO 2xNC
bez pozycji OFF

PKR2/PKR6
przełączniki
z samopowrotem

PKR1, PKR2 PKR3, PKR5, PKR6, PKR7

TKR1, TKR2

Jednostka

16 A

20 A

25 A

32 A

Napięcie pracy (Ue)

V

690

690

690

690

Napięcie izolacji (Ui)

V

690

690

690

690

Prąd cieplny (Ith)

A

20

25

32

40

Prąd krótkotrwały wytrzymywalny (Icw)
Napięcie udarowe wytrzymywalne (Uimp)

A

192*

300

300

384

kV

4

6

6

6

10

parametry znamionowe

Prąd zwarciowy bezpiecznika

kA

5

10

Wymiary ramki czołowej

mm

48 x 48

64 x 64

10
65 x 65

* Prąd krótkotrwały wytrzymywalny (0,5s)

Znamionowe warunki użytkowania
Częstotliwość

50/60 Hz

Temperatura pracy

-25oC...60oC

Kategoria instalacji

III

Stopień ochrony

IP50 od strony czołowej

Normy

IP20 od strony zacisków

IEC 60947-1, IEC 60947-3, IEC 60947-5

Żywotność przełącznik
Trwałość mechaniczna
Trwałość elektryczna

100 tys. przy 300 cyklach/godz
10 tys. przy obciążeniu 100% w 120 cyklach/godz

- wszystkie łączniki dostępne w wykonaniu żółto-czerwonym (kolor tła i pokrętła jest wybierany w kodzie zamówieniowym,
a dodatkowo kombinacja tło-pokrętło może być zamówiona osobno jako acesorium - patrz karta katalogowa)
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multimetry przenośne i mierniki cęgowe

NP45

ekran kolorowy 5,6” TFT o rozdzielczości 640 x 480 pikseli,
wyświetlanie i rejestracja przebiegów w czasie rzeczywistym
(4 napięcia/4 prądy),
pomiar RMS co pół okresu (napięcia i prądy),
pomiar True RMS prądu do 6000A (z dodatkowymi cęgami prądowymi),
pomiary w sieciach 1-fazowych i 3-fazowych (3 - i 4-przewodowych),
pomiary napięć, prądów, harmonicznych, mocy, energii, prądu rozruchu, flicker i inne,
graficzna prezentacja danych m. in. w formie oscylogramu i wykresu wektorowego.
rejestracja zdarzeń: zaniki, zapady, przepięcia,
pomiary jakości energii zgodnie z normą EN-50160 lub wg kryteriów użytkownika,
wewnętrzna pamięć na potrzeby rejestracji danych (okres rejestracji
od 2 godzin do 1 roku),
interwał rejestracji od 1 sekundy do 60 minut,
wewnętrzna pamięć 32GB na potrzeby rejestracji danych,
Interfejs Ethernet do zdalnej obsługi analizatora,
USB Host do przenoszenia danych archiwalnych na zewnętrzną pamięć USB,
funkcja zrzutu ekranów na zewnętrzną pamięć USB,
standardy bezpieczeństwa: EN 61010-1, CAT III 1000V / CAT IV 600V.

NP15

NP15B

Multimetr cyfrowy True RMS z funkcją
rejestracji pomiarów

ec

two ele

k

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MULTIMETR CYFROWY TRUE RMS
komunikacja Bluetooth
z urządzeniami mobilnymi i z PC,
z Bluetooth

rejestracja i podgląd pomiarów (do 32000 rekordów),
pomiar napięcia o paśmie do 100 kHz,
tryb filtru dolnoprzepustowego,
funkcja sygnalizacji przekroczeń brzęczykiem,
niska impedancja wejściowa o wartości 1 MΩ dla pomiarów VAC,
pomiar sygnału 4-20 mA / 0-20 mA,
wspólny bezpiecznik dla zakresów mA i A,
generator sygnału prostokątnego,
pomiar temperatury sondami J, K, Pt100 i Pt1000,
możliwość podłączenia zasilacza dla długotrwałych
600 V
CAT IV
pomiarów.,
wybór przekładni dla cęgów pomiarowych prądowych.
pomiar przewodności,
pomiar częstotliwości i okresu.
ńs
ze

two ele

Funkcje i cechy multimetru:
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Komunikacja Bluetooth z urządzeniami mobilnymi i z PC.
Rejestracja i podgląd pomiarów (do 32000 rekordów).
Pomiar napięcia o paśmie do 100 kHz.
Tryb ﬁltru dolnoprzepustowego.
Funkcja sygnalizacji przekroczeń brzęczykiem.
Niska impedancja wejściowa o wartości 1 MΩ dla pomiarów VAC.
Pomiar sygnału 4-20 mA / 0-20 mA.
Wspólny bezpiecznik dla zakresów mA i A.
Generator sygnału prostokątnego.
Pomiar temperatury sondami J, K, Pt100 i Pt1000.
Możliwość podłączenia zasilacza dla długotrwałych pomiarów.
Wybór przekładni dla cęgów pomiarowych prądowych.
Pomiar przewodności.
Pomiar częstotliwości i okresu.

k

czne
try

•

ńs
ze

czne
try

•
•
•
•
•
•

niska impedancja wejściowa o wartości 1 MΩ dla pomiarów VAC dla typu NP15-3, NP15-5, NP15-6,
funkcja rejestrowania i podglądu pomiarów aż do 32000
rekordów,
wspólny bezpiecznik (16 A/ 1000 V) dla wszystkich zakresów
pomiarowych prądu od 600 μA do 10 A AC/DC:
- dla typu NP15-2 – 1,6 A,
- dla typu NP15-3 – nie dotyczy,
generator sygnału prostokątnego z możliwością zadania
wymaganej częstotliwości oraz okresu,
tryb filtru dolnoprzepustowego o paśmie 1 kHz,
1000 V
CAT III
programowalny brzęczyk sygnalizujący poziom ciągłości
obwodu w zakresie 10-90 Ω,
pomiar napięć przemiennych w paśmie do 100 kHz,
pomiar sygnału 0-20 mA / 4-20 mA dla typu NP15-5
i NP15-6,
dwupolowy wyświetlacz umożliwiający równoczesny
podgląd wartości mierzonej jak i wartości skrajnych
lub średniej,
opcjonalnie: oprogramowanie + adapter USB 2.0 (Plug &
Play) do łatwej komunikacji multimetru z komputerem PC
Bezpi

•
•
•

Multimetr cyfrowy True RMS z funkcją
NP15Bi Bluetooth
rejestracji pomiarów

ec
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezpi

3 lata
gwarancji

Przenośny analizator parametrów sieci

Specjalnie zaprojektowana nowa seria profesjonalnych mierników serii NP15B cechuje się dużym poziomem
bezpieczeństwa użytkowania, wysoką rozdzielczością pomiarową, szerokim zakresem pomiarowym, niezawodnością
oraz wytrzymałością. Są to kompletne narzędzia testowo - pomiarowe wyposażone w ponad 30 różnych funkcji .

NP15B

Status: Connected to NP15B

-1-

www.lumel.com.pl

42

NP10

Multimetr cyfrowy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomiar napięcia stałego i przemiennego w zakresie
10 μV…1 000 V,
pomiar prądu stałego i przemiennego w zakresie
10 μA … 1 000 A,
pomiar rezystancji w zakresie 100 mΩ … 6 000 MΩ,
pomiar pojemności w zakresie 1 pF…4000 mF
z korekcją zera,
pomiar częstotliwości w zakresie 1 000 Hz … 10 MHz,
pomiar współczynnika wypełnienia (%),
pomiar temperatury termoparą typu „K” (NiCr-Ni)
w zakresie 0...1300°C,
test polaryzacji diod i ciągłości obwodu z opcją
sygnalizacji akustycznej poniżej rezystancji 30Ω,
funkcja HOLD umożliwiająca zatrzymanie wyświetlania aktualnie mierzonej wartości,
tryb wskazania wartości względnej,
pomiar minimalnej i maksymalnej wartości
szczytowej z możliwością zatrzymania wartości
na wyświetlaczu dla pomiarów VAC, mAAC, AAC

multimetry przenośne i mierniki cęgowe

NP06

NP08

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multimetr cyfrowy
pomiar napięcia stałego i przemiennego w zakresie 100μV…1000V,
pomiar prądu stałego i przemiennego w zakresie 10μA … 10.00A,
pomiar rezystancji w zakresie 1Ω … 40.00MΩ z korekcją zera,
pomiar pojemności w zakresie 1pF…200.00μF z korekcją zera,
pomiar częstotliwości w zakresie 10.00Hz … 500 kHz,
pomiar współczynnika wypełnienia (%),
pomiar temperatury termoparą typu „K” (NiCr-Ni) w zakresie 0…1300°C,
test polaryzacji diod i ciągłości obwodu z opcją sygnalizacji akustycznej poniżej
rezystancji 55 Ω ,
funkcja HOLD umożliwiająca zatrzymanie wyświetlania aktualnie mierzonej
wartości,

shop.lumel.com.pl

pomiar napięcia stałego i przemiennego w zakresie 100μV…600V,
pomiar prądu stałego i przemiennego w zakresie 10μA … 10.00A,
pomiar rezystancji w zakresie 1Ω … 40.00MΩ z korekcją zera,
pomiar pojemności w zakresie 1pF…200.00μF z korekcją zera,
pomiar częstotliwości w zakresie 10.00Hz … 500 kHz,
test polaryzacji diod i ciągłości obwodu
pomiar współczynnika wypełnienia (%),
funkcja HOLD umożliwiająca zatrzymanie wyświetlania aktualnie
mierzonej wartości,
wskazanie wartości względnej
Bezdotykowa detekcja napięcia.

3 lata
gwarancji

Multimetr cyfrowy

NC14

NC12

Cęgowy miernik mocy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomiar napięcia AC i DC do 1000 V,
•
pomiar prądu AC i DC w zakresie 400 A / 1000 A,
pomiar mocy czynnej, biernej oraz pozornej,
•
pomiar zużycia energii w kWh,
pomiar do 49-tej harmonicznej,
•
pomiar kąta fazowego,
•
pomiar współczynnika zawartości harmonicznych THD,
•
pomiar współczynnika odkształcenia DF,
•
pomiar współczynnika szczytu CF,
pomiar współczynnika mocy PF,
•
tryb filtra dolnoprzepustowego,
szereg funkcji dodatkowych m.in.:
- HOLD - funkcja zatrzymania aktualnie wyświetlanej wartości mierzonej,
- MIN, MAX – rejestracja minimalnej oraz maksymalnej wartości
mierzonej,
- automatycznego wyłączania zasilania,
•
dwupolowy wyświetlacz.

•
•
•

Miernik cęgowy
średnica mierzonego przewodu do 50 mm (w mierniku
do 1000A),
średnica mierzonego przewodu do 40 mm (w mierniku
do 300A),
pomiar prądu do 300 i 1000 A AC,
pomiar napięcia do 1000V AC/DC,
pomiar temperatury od -200 do 800 °C (czujniki Pt100 i Pt1000),
podświetlany wyświetlacz cyfrowy ze wskaźnikiem
analogowym,
szereg funkcji dodatkowych m.in.:
- HOLD - funkcja zatrzymania aktualnie wyświetlanej
wartości mierzonej,
- MIN, MAX – rejestracja minimalnej oraz maksymalnej
wartości mierzonej,
- automatyczne wyłączania zasilania,
korekta rezystancji lub pojemności - dla niskich pomiarów
małych rezystancji lub pojemności, rezystancja przewodu
lub pojemność rozproszenia dla zakresu nF może być kompensowana poprzez przyciśnięcie przycisku Shift,
automatyczny i ręczny tryb pracy,
dostępna funkcja pomiaru diody i tranzystorów,
stopień ochrony IP20.

NC11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miernik cęgowy
Średnica mierzonego przewodu do 50 mm
(w mierniku do 1000A),
Średnica mierzonego przewodu do 40 mm
(w mierniku do 400A),
Pomiar prądu do 400 i 1000 A AC,
Pomiar napięcia do 1000V AC,
Pomiar temperatury od 0 do 1300 °C
(termopara typu K),
Podświetlany wyświetlacz cyfrowy,
Szereg funkcji dodatkowych m.in.:
• HOLD - funkcja zatrzymania aktualnie wyświetlanej wartości mierzonej,
• automatyczne wyłączania zasilania,
Kompensacja rezystancji w pomiarze niewielkich
rezystancji - rezystancja przewodu może być
kompensowana poprzez przyciśnięcie przycisku REL
Automatyczny i ręczny tryb pracy,
Dostępna funkcja pomiaru diody i tranzystorów,
Stopień ochrony IP20.

NT10

Miernik izolacji

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomiar rezystancji izolacji do 3 GΩ,
pomiar napięcia stałego i przemiennego w zakresie 30mV…1000 V,
pomiar prądu stałego i przemiennego w zakresie 300μA…300mA,
pomiar rezystancji 30 Ω … 30 MΩ,
pomiar pojemności 30nF…30 μF,
pomiar częstotliwości 300 Hz … 100 kHz,
pomiar współczynnika wypełnienia (%),
funkcja HOLD umożliwiająca zatrzymanie wyświetlania aktualnie mierzonej wartości,
pomiar temperatur z zakresu -200…800°C przy użyciu czujników Pt100 oraz Pt1000,
automatyczna blokada zacisków połączeniowych zabezpieczająca przed przypadkowym
połączeniem przewodów pomiarowych lub wybraniem błędnej wielkości pomiarowej
w odniesieniu do mierzonej,
sygnalizacja przepalonego bezpiecznika,
dynamiczny odczyt na skali analogowej odświeżany z szybkością 20 odczytów/s,
automatyczny lub ręczny wybór zakresu pomiarowego w zależności od wartości mierzonej.
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3 lata
gwarancji

N OW

OŚĆ

N OW

OŚĆ
N OW

VA19

MS8221A

M266C

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Multimetr cyfrowy 5w1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VA503

N OW

OŚĆ

pomiar prądu AC/DC max 10A
pomiar napięcia DC 1000VDC
pomiar napięcia AC 750VAC
pomiar rezystancji
pomiar ciągłości
funkcja hold

VA8010

Pęseta R/C do SMD

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

OŚĆ

VA8051

Miernik natężenia światła

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6-cyfrowy wyświetlacz LCD
pomiar Lux (lm/m2 oraz (lm/ft2)
rozdzielczość: 1 luks (0…30000 luksów);
0,1 ftc (0…2788,0 ftc)
zakres: 0…30000 luksów; 0…2788,0 stóp
dokładność: ± (4% + 50 cyfr)
częstotliwość próbkowania: 2/s
automatyczne wyłączanie: około 20 minut
wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii;
standardowy gwint do przykręcenia statywu

44

N OW

kategoria instalacji CAT II 600V
rozwarcie szczęk 50mm
pomiar prądu AC 20/200/600/1000A
pomiar napięcia AC 200/600V
pomiar napięcia DC 0,2/2/20/200/600V
pomiar rezystancji
pomiar temp. max 750oC

OŚĆ

Miernik temperatury, wilgotności i punktu rosy

pomiar rezystancji 400..40M Ohm
pomiar pojemności 4nF..100µF
test diody
czytelny wyświetlacz
pomiar wartości względnych

N OW

Cęgowy multimetr cyfrowy

Kieszonkowy multimetr cyfrowy

pomiary napięcia AC/DC, prądu AC/DC, rezystancji,
częstotliwości, obciążenia, pojemności i ciągłości, test
diody.
pomiar natężenia dźwięku
pomiar natężenia oświetlenia (w mierniku zastosowano stabilną diodę krzemową o długiej żywotności)
pomiar temperatury
pomiar wilgotności
funkcja automatycznego i ręcznego zakresu pomiarowego
funkcję automatycznego wyłączania.
funkcja hold
funkcja pomiaru względnego.
podświetlenie
pomiar w instalacjach kategorii CAT II 600V

OŚĆ

N OW

4-cyfrowy wyświetlacz LCD
o o
C, F, %RH (wilgotność względna); td (temperatura punktu rosy);
Rozdzielczość: 0,1oC; 0,1 oF; 0,1% RH;
Zakres:
• -10 ˜ +50 oC, +14˜ +122oF;
• 0 ˜ +100% wilgotności względnej;
Dokładność: ± 1,0 oC; ± 1,8 oF; ± 3% RH (5 ~ 95% RH);
Częstotliwość próbkowania: 1/s;
Automatyczne wyłączanie: około 20 minut ;
Futerał ochronny
Duży czytelny wyświetlacz LCD

OŚĆ

N OW

OŚĆ

VA8090

VA8060

•
•

•
•

Pirometr z sondą temperatury
4-cyfrowy wyświetlacz LCD
Rozdzielczość:
• 0,1o oC /o 0,1 oF
• 1 C/1 F (dla termopary powyżej 1000 oC)
• Zakres:
• podczerwień: -50 ~ 300 ooC (-58oFo~ 572 oF) o
• termopara: -200 ~ 1300 C (-328 F ~ 2372 F )
• Dokładność:
• podczerwień: o
• -50 ~ -20 oC / ± 5 oC / 9 oF
• -20 ~ 300 C / ± (1,5% odczyt +2 oC/ 4 oF) o o
• termopara: -200o ~ -100 oC / ± (0,2% odczytu
+ 1 C / 2 F)
• -100~1300 C/ ±(0,1% odczyt +0,7oC/1,4oF)
• Emisyjność: 0,95
• Pole widzenia: 2:1
• Moc lasera: mniej niż 1 mW
• Czas odpowiedzi: 0,5 sekundy
• Automatyczne wyłączanie: 25 sekund (podczerwień) lub
20 minut (termoelement)
• Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Dwukanałowy miernik temperatury
4-cyfrowy wyświetlacz LCD
Rozdzielczość:
o
• 0,1o oC /0,1
F (poniżej 1000 oC )
• 1 C /1 oF (powyżej 1000 oC )
• Zakres: o
• Typ K: -200o C ~ 1300ooC (-328ooF ~ 2372o oF )
• Typ J: -200 C ~ 1200 C (-328 F ~ 2192 F)
• Dokładność: o
• (-200 ~ -100 oC) ± (0,2% odczytu + 1 oC)o
• (-100 ~ 1300 o C) ± (0,1% odczyt + 0,7 C)
• (-328 ~ -148 o F) ± (0,2% odczytu +2 )
• (-148 ~2372 F) ± (0,1% odczytu +1,4 )
• Częstotliwość próbkowania: 1 raz/s
• Automatyczne wyłączanie: około 20 minut
• Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Sterowniki polowe do sieci SN

N OW

OŚĆ
N OW

OŚĆ

CZIP-PRO

extCZIP-PRO

CZIP-2R PRO/
ext CZIP-2R PRO

CZIP-PV PRO/
ext CZIP-PV PRO

Cyfrowy sterownik pól w rozdzielniach SN
w energetyce zawodowej i przemysłowej

Cyfrowy sterownik pól w rozdzielniach
SN rozszerzany o dodatkowe wejścia
i wyjścia oraz porty komunikacyjne

Realizacja automatyki SZR
(samoczynnego załączania rezerwy)
w rozdzielniach SN

Zintegrowany przekaźnik zabezpieczeniowo-sterujący do rozdzielnic EPV i innych
odnawialnych źródeł energii

- wersja zatablicowa

306 x 172 x 154 mm

283 x 190 x 153,5 mm

306 x 172 x 154 mm/283 x 190 x 153,5 mm

- wersja natablicowa

306 x 176 x 200 mm

312 x 213 x 235 mm

306 x 176 x 200 mm/312 x 213 x 235 mm

Opis/przeznaczenie

3 lata
gwarancji

cyfrowe zabezpieczenia, automatyki, pomiary,
sterowanie, rejestracja i komunikacja

Masa

6 kg

Stopień ochrony obudowy

IP50

Temperatura pracy (otoczenia)

od –10 do 55°C

Temperatura przechowywania

-20°C ... +70°C

Wyświetlacz

LCD TFT 7”, 800x480, z panelem dotykowym

Diody programowalne

14 dwukolorowych z edytowalnymi opisami

Moduł logik programowalnych

Tak (40 logik)

Wejścia binarne

28

28 lub 56

Wyjścia przekaźników

28/28, 56

28/28, 56

20

20 lub 40

20/20, 40

20/20, 40

USB, 2 x RS-485, Ethernet 10/100
BASE-TX,
światłowód (opcja)

USB, 2 x RS-485, Ethernet 10/100,
BASE-TX,
światłowód (opcja),
CAN-BUS/RS-485(opcja)

USB, 2 x RS-485, Ethernet 10/100,
BASE-TX,
światłowód (opcja)

USB, 2 x RS-485,
Ethernet 10/100
BASE-TX,
światłowód (opcja)

DNP 3.0,
IEC 60870-5-103 i 104,
IEC 61850, Modbus
ASCII / RTU

DNP 3.0,
IEC 60870-5-103 i 104,
IEC 61850, Modbus ASCII/RTU,
PPM2 na porcie CAN-BUS/RS-485

DNP 3.0,
IEC 60870-5-103 i 104, IEC 61850,
Modbus,
ASCII/RTU

DNP 3.0,
IEC 60870-5-103 i IEC 60870-5-104,
IEC 61850, Modbus
ASCII/RTU

Rejestrator zakłóceń

Tak

Rejestrator zdarzeń
Port komunikacyjne

Protokoły

shop.lumel.com.pl

Wymiary zewnętrzne w [mm] :

Tak

Zasilanie
Napięcie zasilające znamionowe

220 V DC 0..220..300 V

230 V AC 85..230..265 V

Pobór mocy

24 V DC 19..24..65 V
< 20 W

Obwody wejściowe prądowe fazowe
Prąd znamionowy In

5 A lub 1 A

Zakres pomiarowy

0…192 A

Błąd pomiaru

0A>

0,35 A - 50 A

<192 A < 10%

< 1,5%

< 10%

50 Hz

Częstotliwość znamionowa fn

< 0,5 VA

Pobór mocy przy I=In

Obwody wejściowe napięciowe fazowe
100 V

Napięcie znamionowe Un
Zakres pomiarowy

0…130 V

Błąd pomiaru w zakresie pomiarowym

< 1,5%
50 Hz

Częstotliwość znamionowa fn

< 0,4 VA

Pobór mocy przy U= Un

Obwody wejściowe składowej zerowej prądu
0,5 A

Prąd znamionowy I0n
Zakres pomiarowy
Błąd pomiaru
Częstotliwość znamionowa fn
Pobór mocy przy I= I0n

0-5 A
0,02 - 3,5 A

< 1,5%
50 Hz
< 0,4 VA
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Sterowniki polowe do sieci SN

cyfrowe zabezpieczenia, automatyki, pomiary,
sterowanie, rejestracja i komunikacja

3 lata
gwarancji

N OW

CZIP-PRO

OŚĆ

N OW

CZIP-2R PRO/
ext CZIP-2R PRO

extCZIP-PRO

OŚĆ

CZIP-PV PRO/
ext CZIP-PV PRO

Obwody wejściowe składowej zerowej napięcia
Napięcie znamionowe U0n

100 V

Zakres pomiarowy

0…130 V

Błąd pomiaru w zakresie pomiarowym

< 1,5%
50 Hz

Częstotliwość znamionowa fn

< 0,4 VA

shop.lumel.com.pl

Pobór mocy przy U= U0n

Obwody wejściowe dwustanowe
Napięcie wejściowe znamionowe

24 V

220 V

Zakres napięcia wejściowego

17…32 V

88…253 V

Pobór prądu

< 0,25 mA

< 3 mA

Obwody wyjściowe przekaźnikowe
Napięcie znamionowe

220 V

Obciążalność prądowa trwała

24 V
5A

Otwieranie obwodu indukcyjnego
• 220 V DC, L/R = 40 ms

0,1 A

• 220 V AC, cos f = 0,4

2A
Obwody współpracy z wyłącznikiem

Napięcie znamionowe
Obciążalność prądowa trwała
Otwieranie obwodu indukcyjnego:
220 V DC, L/R = 40 ms

24 V
8A

1,2 A/300 cykli

Czas trwania impulsu wyłączającego

min 0,1 s

Czas trwania impulsu załączającego

min 0,1 s

Oprogramowanie narzędziowe

CZIP-Set

Dostępne aplikacje

Unikalne zabezpieczenia
i funkcjonalności
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220 V

Oprogramowanie dla wszystkich pól rozdzielni w jednym urządzeniu, w tym
L pole liniowe bez elektrowni lokalnej,
E pole liniowe z elektrownią lokalną (również wiatrową),
Z pole linii zasilającej
T strona SN transformatora 110 kV/SN,
C bateria kondensatorów,
K potrzeby własne w sieci kompensowanej (również o izolowanym punkcie neutralnym),
P potrzeby własne w sieci o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor,
X potrzeby własne w sieci z układem równoległym dławika i rezystora,
U pomiar napięcia,
S łącznik szyn,
H strona 110 kV transformatora 110 kV/SN.
Zabezpieczenie podimpedancyjne od skutków zwarć międzyfazowych.
Zabezpieczenie adaptacyjne, do skutecznej detekcji zwarć doziemnych wysokooporowych (do 8 kΩ).
Selektywne zabezpieczenie ziemnozwarciowe w polu transformatora uziemiającego.

2R

Automatyka SZR bez cykli
powrotu

2R1T

Automatyka SZR bez cykli
powrotu z jednym transformatorem mocy

PV linia przyłączeniowa EPV do sieci

2R mini Automatyka SZR z cyklami
powrotnymi oraz dwoma
liniami zasilającymi
2R3H

Automatyka SZR z cyklami
powrotnymi oraz trzema
liniami zasilającymi
-

Zabezpieczenie
podimpedancyjne od skutków zwarć
międzyfazowych

usługi w zakresie oem | oDm | EMS

TNIJ
koszty
produkcji

Od blisko 70 lat, LUMEL znany jest na świecie z produkcji najwyższej jakości urządzeń automatyki przemysłowej.
Kompetencje pracowników, nowoczesne technologie i wysokowydajny park maszynowy pozwalają nam również świadczyć usługi w zakresie:
►►

kontraktowego montażu elektroniki (EMS) - prototypów, małych, dużych i średnich serii produkcyjnych

►►

wykonawstwa kompleksowych projektów (OEM, ODM) (od idei do produktu) w zakresie:
►► projektowania i wykonawstwa obudów,
►► prac badawczo-rozwojowych,
►► zakupu podzespołów do produkcji,
►► montażu SMT i THT,
►► programowania i kalibracji urządzeń.

Zlecając nam produkcję Twoich projektów - zapomnisz o problemach z tym związanych, a zyskany przez to czas, będziesz mógł poświecić na rozwój biznesu i pozyskanie
nowych klientów.

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
I LABORATORYJNE
Wykonujemy testy:
EMC,
►► środowiskowe,
►► odporności na wibrację i udary,
►► funkcjonalne,
►► software’u i hardware’u.
►►
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MONTAŻ SMT
►►
►►
►►

W zakresie montażu SMT oferujemy jednostronny lub dwustronny montaż
elementów SMD w technologii lutowania rozpływowego.
W zależności od potrzeb odbiorcy, montaż może odbywać się z elementów
własnych lub powierzonych.
Nasz park maszynowy to dwie linie montażowe, na których możemy zmontować
ponad 100 tys. elementów na godzinę.

Pierwsza linia SMT wyposażona jest w:
sitodrukarkę ERSA,
►► dwa automaty montażowe JUKI
(uniwersalny KE-3020VA oraz szybki
FX-3RA),
►► 7-strefowy piec do lutowania
rozpływowego ERSA HOTFLOW 3/14E,
►► transportery, podajnik i odbiornik płytek
niemieckiej firmy ASYS.

Druga linia SMT składa się z:
sitodrukarki JUKI typ KS-1710,
►► automatu montażowego JUKI KE-2060,
►► pieca do lutowania rozpływowego ERSA
Hotflow 2/14,
►► elementów transportowych formy JOT.

►►

►►

Do kontroli jakości produkcji, wykorzystujemy automatyczne
i manualne stanowiska kontrolne m.in.:
►►
►►
►►

Całość procesu montażu THT realizowana
jest pod ścisłą kontrolą zespołu Technologów i jest zgodna z europejską dyrektywą
IPC-A-610G

Tester AOI - PowerSpecter GTAz 350CE Dolphin,
Tester Takay Flying Probe Takaya,
Stanowiska kontroli manualnej.

NASZe linie smt montują do
elementów na godzinę

105 tyś.

Rozmiar PCB max. 410x360mm / min. 50x30mm / optymalny: 200x300mm /
Ilość warstw: 36
Wielkość komponentów 1005 – 74 mm x 74 mm

Grubośc laminatu:

Materiały:

Pokrycie miedzi:

Maksymalna: 5,0mm
Minimalna: 0,5mm

FR4, CEM, Aluminium, flex/elastyczny

Grubość miedzi, Materiał [µm]:

Finalna grubość po metalizacji [µm]:

Dostępne kolory soldermaski:

30 / 35 / 60 / 95 / 130

zielony (standardowy), czerwony, czarny, biały,
niebieski, inne kolory na życzenie Klienta

Minimalna szerokość ścieżki:

Minimalna średnica otworu:

Minimalna odległość miedź – miedź:

12 /18 / 35 / 70 /105

Wartość [mm]: 0,1 / Zalecane [mm]: 0,2

Wartość [mm]: 0.1 / Zalecane [mm]: 0.3

Dodatkowo:

pasta węglowa, maska zdzieralna UL, znakowanie
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HAL RoHS, HAL Pb, OSP, złocenie chemiczne albo galwaniczne,
srebrzenie

Wartość [mm]: 0,1 / Zalecane [mm]: 0,2

usługi w zakresieoem | oDm | EMS

MONTAŻ THT

W zależności od technologii wykonujemy następujące
etapy:
►►
►►
►►
►►

Park maszynowy:
Wszystkie stanowiska, na których realizowany jest
montaż THT wyposażone są w środki ochrony ESD
zgodnie z normą EN 61340 5-1 i 5-2.
►► Fala lutownicza – Nova Star 12D
►► Stanowisko mycia i suszenia płytek
i szablonów - Pbt Super Swash

Dodatkowo świadczymy również usługi z zakresie:
►►
►►
►►
►►
►►

►►

Programowania
Pokrywania gotowych produktów lakierami lub zalewami zabezpieczającymi
Przeprowadzenie testów funkcjonalnych
Montażu końcowego
Kalibracji urządzeń pomiarowych.

USŁUGI
DODATKOWE

Przygotowanie elementów, obróbkę automatyczną –
docinanie i gięcie.
Obsadzanie elementów – montaż ręczny
i lutowanie.
Montaż elementów na fali lutowniczej.
Obróbkę przewodów.

Projektowanie:

Dla klientów, którzy przychodzą do nas tylko z ideą produktu, oferujemy zespół
konstruktorów i programistów, którzy wykonają model, prototyp oraz przeprowadzą
niezbędne badania, które potwierdzą, że produkt jest zgodny z wymaganiami CE.

Dodatkowe testowanie:

Obok standardowych testów przeprowadzanych na etapie powstawania produktu czy produkcji oraz w zależności od wymagań odbiorcy, dla każdego projektu
możemy przeprowadzić dodatkowe testy funkcjonalne, środowiskowe, jakosciowe.

Powłoki ochronne:

W zależności od wymagań i życzeń klienta, każda płytka może otrzymać dodatkową
powłokę ochronną np. lakier, powłokę żywiczną czy zalewę zabezpieczającą.

Znakowanie:

Każdy wykonany przez nas produkt, oznaczymy zgodnie z Twoim życzeniem.

Opakowanie:

Każda płytka drukowana i urządzenie produkowane przez nas jest dokładnie
chronione. Pakujemy je zgodnie z wytycznymi klientów, zgodnie z naszą najlepszą
wiedzą i w taki sposób, by produkt był w pełni bezpieczny w transporcie.
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laboratorium badawczo-wzorcujące

usługi

SPRAWDŹ
SWOJĄ APARATURĘ
W NASZYM LABORATORIUM

/ Wzorcowanie powinno być
przeprowadzane okresowo
wszędzie tam, gdzie wykonywane
pomiary mają wpływ na życie
i zdrowie człowieka. /

Nasze usługi dla Ciebie
Jeżeli chcesz mieć gwarancję, że Twoja aparatura pracuje prawidłowo - skorzystaj z naszego laboratorium!
Laboratorium Badawcze firmy LUMEL S.A. to stacjonarne laboratorium, które świadczy usługi w zakresie wzorcowania
przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych, temperatury i wilgotności względnej powietrza. Wiedza i doświadczenie
personelu laboratorium, wysokiej klasy wyposażenie oraz niska niepewność pomiaru, osiągana dzięki posiadanym wzorcom
o najwyższych dokładnościach,są gwarancją wysokiej jakości usług.
Oferujemy usługi w zakresie wzorcowania przyrządów analogowych i cyfrowych m.in.:
mierników parametrów sieci 3-fazowej,
►► regulatorów i rejestratorów wielokanałowych,
►► amperomierzy, woltomierzy, watomierzy,
►► mierników uniwersalnych,
►► boczników i przekładników prądowych,
►► mierników i czujników temperatury (termorezystancyjnych, półprzewodnikowych, termoelementów),
►► mierników i przetworników wilgotności.

Wielkości
elektryczne

►►

Laboratorium wykonuje również badania urządzeń w zakresie:
kompatybilności elektromagnetycznej:
ºº odporność na zakłócenia elektromagnetyczne wg PN-EN 61000-6-2,
ºº emisja zakłóceń elektromagnetycznych wg PN-EN 61000-6-4,
ºº bezpieczeństwa (w tym wg PN-EN 61010-1)
►► warunków klimatycznych i środowiskowych,
►► wibracji i udarów (m.in. warunków transportowych),
►► dokładności pomiarów.

Temperatura

►►

Gwarantujemy atrakcyjne ceny i terminy realizacji!

KONTAKT:

LUMEL S.A., ul.Słubicka 4, 65-127 Zielona Góra
tel. 68 45 75 161 lub 68 45 75 163
e-mail: laboratorium@lumel.com.pl
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Temperatura
i wilgotność
względna
powietrza

dane kontaktowe

AUTOMATYKA

FOTOWOLTAIKA

informacja techniczno-handlowa:

informacja handlowa:

(68) 45 75 140, 45 75 141, 45 75 142, 45 75 145, 45 75 146
sprzedaz@lumel.com.pl

przedstawiciele regionalni:

533 383 310 - woj. dolnośląskie, lubuskie
533 313 474 - woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie,
zachodniopomorskie, wielkopolskie
533 313 494 - woj. lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie
533 313 454 - woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie
535 394 806 - woj. śląskie, opolskie, łódzkie

730 630 533
fotowoltaika@lumel.com.pl

Projektant:

68 45 75 117 lub 693 335 130
fotowoltaika@lumel.com.pl

realizacja zamówień:

usługi ems | ODM | OEM

systemy automatyki			

LAboratorium wzorcujące:

68 45 75 155 - woj. lubuskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie,
kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubelskie,
małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie,
opolskie
68 45 75 151 - woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie
68 45 75 154 - woj. dolnośląskie
68 45 75 152 - woj. śląskie

68 75 45 145 lub 663 755 102
automatyka@lumel.com.pl

693 290 405
68 45 75 144 lub 695 594 968
ems@lumel.com.pl

tel. 68 45 75 161
laboratorium@lumel.com.pl

Systemy
zabezpIeczeń CZIP
Automatyka
508 468 520
Zabezpieczeniowa
EAZ:
r.obuchowicz@lumel.com.pl
508 468 520
czip@lumel.com.pl
502 340 550
j.dolowy@lumel.com.pl
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Od 1953 r. marka LUMEL znana jest na całym świecie z produkcji najwyższej jakości urządzeń automatyki przemysłowej.
W 2020 r. Lumel uznany został za jednego ze światowych liderów w produkcji przetworników, analizatorów
parametrów sieci i mierników analogowych.
Oferta Lumelu obejmuje kilkanaście grup produktów m.in:
mierniki i analizatory parametrów sieci,
►► przetworniki wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
►► mierniki cyfrowe,
►► rejestratory,
►► regulatory temperatury,
►► mierniki analogowe, przekładniki prądowe, boczniki.
►►

Obok produkcji urządzeń, LUMEL specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach do:
►► monitoringu i optymalizacji kosztów energii elektrycznej i innych mediów (woda, gaz, sprężone powietrze),
►► systemach monitoringu parametrów środowiskowych: temperatura, wilgotność, natężenie światła, CO , gazy lotne
2
►► systemach fotowoltaicznych dla klientów biznesowych i indywidualnych
oraz usługach w zakresie
►►
►►

montażu kontraktowego urządzeń w zakresie (obudowy, elektroniki, mechaniki, softwaru i hardwaru)
projektowaniu i wykonawstwie na zlecenie płytek PCB

Jesteśmy członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzą LUMEL S.A., LUMEL ALUCAST Sp. z o.o.,
Rishabh Instruments Pvt. Ltd., Sifam Tinsley US, Sifam Tinsley UK.

maj2022

LUMEL S.A.
ul. Słubicka 4, 65-127 Zielona Góra
tel.: 68 45 75 100, fax. 68 45 75 508
www.lumel.com.pl

