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1. Kezelési útmutató

1.1. Rendeltetése

A kezelési útmutató tartalmazza mindazokat az 
információkat, amelyek a PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS) 
készülékek üzembe helyezéséhez és biztonságos 
üzemeltetéséhez szükségesek.

1.2. Célcsoport

A kezelési útmutató szakképzett felhasználó számára 
készült. Az útmutatóban leírtakat csak szakképzett személy 
végezheti el.

1.3. Az alkalmazott szimbólumok

Információ, tipp, megjegyzés
Ez a szimbólum hasznos információkat jelöl.

Figyelmeztetés, veszély
Ez a szimbólum olyan veszélyhelyzetre hívja fel a 
felhasználó figyelmét, amelynek figyelmen kívül hagyása 
sérülést okozhat a kezelőben és/vagy károsodást okozhat a
készülékben vagy annak környezetében.

•

Lista
Ez a szimbólum olyan felsorolást jelöl, amelynek elemei 
nem egymásból következő sorrendben követik egymást.

→
Művelet
Ez a szimbólum egy egyszeri műveletet jelöl

1

Sorrend
Az elől szereplő szám egy eljárás lépéseinek sorrendjét 
jelöli.
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2. Biztonsági útmutató

2.1. Felhatalmazott személy

A használati útmutatóban leírt tevékenységet csak 
szakképzett és felhatalmazott szakember végezheti. 
Biztonsági és garanciális okokból, a készülék belső részeit 
érintő beavatkozást csak a DATCON szakemberei 
végezhetnek.

2.2. Megfelelő használat

A PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS) Háromfázisú 
multifunkciós teljesítmény távadó alkalmazási területéről 
részletes információ, 3. A készülék leírása fejezetben 
található.

2.3. Figyelmeztetés a nem megfelelő használat esetére

Nem megfelelő vagy helytelen használat, alkalmazástól 
függően zavart okozhat a készülékben, illetve a 
készülékhez kapcsolódó egyéb készülékekben, 
rendszerekben.

2.4. Általános biztonsági előírások

A PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS) típusok precíz 
elektronikus készülékek, melyek használata megköveteli az 
általános szabályozások és ajánlások betartását. A 
felhasználónak a telepítésnél figyelemmel kell lenni a 
kezelési útmutatóban leírt biztonsági előírásokra, valamint 
az adott ország speciális biztonsági előírásaira és baleset 
megelőzési szabályaira.

2.5. CE megfelelőség

A PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS) megfelel az alábbi 
szabvány követelményinek:
MSZ EN 61010-1:2001 (biztonság)
MSZ EN 61326-1:2007 (EMC)

2.6. Környezetvédelmi utasítások

Környezetünk megóvása egyike a legfontosabb 
kötelezettségünknek.
Kérjük, legyen figyelemmel az alábbi fejezetekben leírtakra:

• 3.5. Tárolás és szállítás fejezet.

• 8.2. Ártalmatlanítás fejezet
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3. A készülék leírása

3.1. Szállítási terjedelem

A szállítás tárgya Az alábbiak képezik a szállítás tárgyát:

• PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS)

• USB összekötőkábel

• a beállító és az USB meghajtó programot tartalmazó CD

• dokumentáció:
jelen kezelési útmutató
Minőségi bizonyítvány

3.2. Típus jelölés

20150611-V0 7



PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS)

3.3. Működési elv

Alkalmazási terület A PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS) Háromfázisú 
multifunkciós teljesítmény távadó a háromfázisú hálózat 
jellemzőit méri, és kiépítéstől függően különböző formában 
(analóg, digitális) távadja azokat.
A PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS) készülék feszültség mérő
bemenetei galvanikus kapcsolatban állnak a mérendő 
hálózattal. A készülék árammérő bemenetei,  kimenetei, és 
tápellátása egymástól galvanikusan függetlenek.
A mért hálózati jellemzők:
Fázisonként: Ueff, Ieff, P, Q, S, PF, f,φ, +EP, -EP, +EQ, -EQ

Háromfázisra összegzett: ΣP, ΣQ, ΣS, ΣPF, Σφ, Σ+EP, Σ-EP,
Σ+EQ, Σ-EQ,

U12, U23, U31, ρ12, ρ13

Opciók
• Galvanikusan elválasztott analóg kimenet (0–20 mA / 
4–20 mA), amely bármely mért érték tetszőleges 
tartományához hozzárendelhető.
• Galvanikusan elválasztott RS485 kommunikáció, 
MODBUS RTU / ASCII slave protokollal, mely lehetővé 
teszi a mért értékek, kommunikációs úton történő 
kiolvasását, PLC vagy számítógép segítségével. RS485 
kommunikációs buszon, több készülék is csatlakoztatható a
PLC-hez, számítógéphez.

A készülékbe vagy analóg távadó opció, vagy 
kommunikációs kimenet opció építhető be.

Működési elv A mérendő hálózat árama áramváltón, feszültsége 
feszültségosztón keresztül kapcsolódik a készülék 
jelkondicionáló és túlterhelés-védő áramkörre. Az illesztő 
áramkör kimeneti jele közvetlenül a16 bites A/D átalakító 
bemenetére kerül.
Az A/D átalakító által túl mintavételezett (fs = 1,048 MHz) és
digitalizált jel a készülék mikrokontrollerébe kerül, amely 
elvégzi a szükséges jelfeldolgozást, és kiszámítja a hálózati
jellemzőket. A készülék a mért energia értékeket 
feszültségmentes állapotban is korlátlan ideig megőrzi. A 
készülék tápegysége galvanikusan elválasztott 
tápfeszültséget állít elő, a készülék, és az opció számára.

Tápellátás A készülék kétféle tápellátással rendelhető:
PQRM5100 31 Ux Ix xx xx 20–50 VDC / 19–35 VAC
PQRM5100 31 Ux Ix xx xx PS: 90–250 V AC/DC
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3.4. Indikátor

Az alábbi ábra mutatja a készülék előlapját az 
indikátorokkal.

1. USB konfigurációs port.
2. „on” zöld indikátor, jelzi, hogy a készülék mérőképes 
állapotban van.
3. „error” piros indikátor, jelzi, hogy a készülék valamilyen 
hibát észlelt.
4, 5. „Pulse x” sárga indikátor, jelzi az adott impulzus távadó
kimenet állapotát (világít = kimenet zárt).
6. „out” sárga indikátor, jelzi a készülékben lévő opció 
állapotát. Az indikátor analóg távadó opció esetén 
periodikusan villog, kommunikációs interfész esetén az 
adatcsere függvényében világít.

3.5. Tárolás és szállítás

A készülék a 9.1. Műszaki adatok fejezetben, a „Környezeti 
feltételek” címszó alatt megadott körülmények között 
szállítható és tárolható.
A készüléket a szállítás során fellépő átlagos terhelés 
hatásaival szemben, gyári átvétel esetén, légpárnás 
fóliatasak-, helyszínre szállítás esetén, légpárnás fóliatasak 
és hullámkarton doboz védi. A hullámkarton doboz 
környezetbarát, újrahasznosítható papírból készül.
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4. Felszerelés

4.1. Általános utasítások

A készüléket megfelelő IP védettséget biztosító 
műszerszekrénybe kell telepíteni, ahol a működési feltételek
megfelelnek a 9.1. Műszaki adatok, Környezeti feltételek 
címszó alatt leírtakkal.

Felszerelési helyzet A készülék sorkapocsdoboz kivitelű, TS-35-ös szerelősínre 
pattintható. A javasolt telepítési helyzet függőleges 
(vízszintes sín).

Vízszintes telepítési helyzet (függőleges sín) – több 
készülék közvetlenül egymás mellé telepítése esetén – a 
készülék túlmelegedését okozhatja!

4.2. A készülék főbb méretei
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4.3. Felszerelés

Felszerelés a sínre

Az alábbi ábra mutatja a készülék felszerelését (felszerelés 
a sínre):

A felszereléshez nem szükséges szerszám.
1. Az ábrán látható pozícióban helyezze a készülék rögzítő 
hornyát a sín felső élére (ábra 1. lépés).
2. Nyomja a készülék alsó részét a sín alsó éle felé, amíg 
egy kattanó hangot hall (ábra 2. lépés).
3. A készülékház enyhe mozgatásával ellenőrizze, hogy 
megfelelő-e a rögzítés.
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5. Csatlakoztatás

5.1. A csatlakoztatás előkészítése

Csatlakozó kábel 
kiválasztása és 
előkészítése

Zavarvédelem

Kérjük, mindig legyen figyelemmel az alábbi biztonsági 
előírásokra:
• A telepítést csak szakképzett személy végezheti
• A csatlakoztatást feszültségmentes állapotban végezze
• Vegye figyelembe a telepítési túláramvédelemre 
vonatkozó előírást
• Csak megfelelő méretű csavarhúzót használjon

Legyen figyelemmel a csatlakozó vezeték megfelelőségére 
(vezeték keresztmetszet, szigetelés, árnyékolás, stb.).
A készülék sorkapcsaiba 2,5–4,5 mm2 keresztmetszetű 
vezeték köthető. Használhat tömör vagy sodrott vezetéket.
Készítse elő a vezetéket a bekötéshez: távolítsa el a 
vezeték-szigetelést kb. 8 mm hosszan. Sodrott vezeték 
esetén alkalmazzon érvéghüvelyt.

A PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS) igen hatékony 
zavarvédelemmel rendelkezik.
Általános szabály, hogy a jelkábeleket, a vezérlő- és 
erősáramú kábelektől elkülönítve kell vezetni.

Ha a készülék közelében különösen nagy villamos 
zavarokat kibocsátó készülék üzemel (pl. frekvenciaváltós 
hajtás) szükség lehet árnyékolt kábel alkalmazására.
Árnyékolt kábel használatakor az árnyékolást csak az egyik 
oldalon földelje.
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5.2. Csatlakoztatás nullvezetővel rendelkező 
kisfeszültségű hálózathoz. (3ph ,4W, 3m)

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz
(lásd még “Alkalmazási 
példa”)

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
nullvezetővel rendelkező kisfeszültségű hálózathoz:

1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait.
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint.
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét.

Csatlakoztatás 
ellenőrzése

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással).
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5.3. Csatlakoztatás nullvezető nélküli kisfeszültségű 
hálózathoz. (3ph ,3W, 3m)

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz 
(lásd még “Alkalmazási 
példa”)

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
nullvezető nélküli kisfeszültségű hálózathoz:

1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait.
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint.
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét.

Csatlakoztatás 
ellenőrzése

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással).
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5.4. Áramváltón keresztüli csatlakoztatás nullvezetővel
rendelkező kisfeszültségű hálózathoz. (3ph ,4W, 3m)

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz
(lásd még “Alkalmazási 
példa”)

Az áramváltók „k” pontját
kötelező földelni!

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
nullvezetővel rendelkező kisfeszültségű hálózathoz.

1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait.
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint.
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét.

Csatlakoztatás 
ellenőrzése

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással).
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5.5. Áramváltón keresztüli csatlakoztatás nullvezető 
nélküli kisfeszültségű hálózathoz. (3ph ,3W, 3m)

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz
(lásd még “Alkalmazási 
példa”)

Az áramváltók „k” pontját
kötelező földelni!

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
nullvezető nélküli kisfeszültségű hálózathoz:

1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait.
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint.
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét.

Csatlakoztatás 
ellenőrzése

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással).
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5.6. Csatlakoztatás nullvezetővel rendelkező közép – és 
magas feszültségű hálózathoz. (3ph ,4W, 3m)

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz
(lásd még “Alkalmazási 
példa”)

Az áramváltók „k” pontját,
és a feszültség váltók „v”
pontját kötelező földelni!

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
nullvezetővel rendelkező közép – és magas feszültségű 
hálózathoz:

1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait.
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint.
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét.

Csatlakoztatás 
ellenőrzése

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással).
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5.7. Csatlakoztatás nullvezető nélküli közép – és magas 
feszültségű hálózathoz. (3ph ,3W, 3m)

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz
(lásd még “Alkalmazási 
példa”)

Az áramváltók „k” pontját,
és a feszültség váltók „v”
pontját kötelező földelni!

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
nullvezető nélküli közép –és magas feszültségű hálózathoz:

1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait.
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint.
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét.

Csatlakoztatás 
ellenőrzése

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással).
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5.8. Csatlakozás nullvezetővel rendelkező szimmetrikus 
terhelésű háromfázisú hálózathoz (3ph ,4W, 1m)

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz

Alkalmazásának feltétele: 
A fázisfeszültségek 
vektoriális összege minden
idő pillanatban nulla!

Az áramváltók „k” pontját, 
és a feszültség váltók „v” 
pontját kötelező földelni!

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását 
szimmetrikus terhelésű háromfázisú hálózathoz. Mérés csak
az egyik fázison történik. A háromfázisra vonatkoztatott 
teljesítmények kalkulált értékek lesznek.  A mérési 
elrendezés háromfázisú forgógépek mérésénél 
alkalmazható!

1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait.
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint.
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét.

Csatlakoztatás 
ellenőrzése

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással).
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5.9. Csatlakozás nullvezető nélküli, szimmetrikus 
terhelésű háromfázisú hálózathoz (3ph ,3W, 1m)

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz

Alkalmazásának feltétele: 
A fázisfeszültségek 
vektoriális összege minden
idő pillanatban nulla!

Az áramváltók „k” pontját, 
és a feszültség váltók „v” 
pontját kötelező földelni!

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását 
szimmetrikus terhelésű háromfázisú hálózathoz. Mérés csak
az egyik fázison történik. A háromfázisra vonatkoztatott 
teljesítmények kalkulált értékek lesznek.  A mérési 
elrendezés háromfázisú forgógépek mérésénél 
alkalmazható!

1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait.
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint.
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét.

Csatlakoztatás 
ellenőrzése

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással).
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5.10. Aron bekötés (3ph ,3W, 2m)

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz
(lásd még “Alkalmazási 
példa”)

Alkalmazásának feltétele: 
A fázisfeszültségek 
vektoriális összege minden
idő pillanatban nulla!

Az áramváltók „k” pontját,
és a feszültség váltók „v”
pontját kötelező földelni!

Az alábbi ábra mutatja a készülék két feszültségváltón - és 
két áramváltón keresztüli csatlakoztatását a mérendő 
hálózathoz. (Aron kapcsolás)

1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait.
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint.
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét.

Csatlakoztatás 
ellenőrzése

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással).
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5.11. Csatlakoztatás az impulzusgyűjtőhöz

Bekötési rajz, 
jelfeldolgozó egység 
csatlakoztatás
(lásd még “Alkalmazási 
példa”)

Ügyeljen a helyes 
polaritásra!

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
jelfeldolgozóhoz:

1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait.
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint.
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét.

Csatlakoztatás 
ellenőrzése

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással).
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5.12. Csatlakoztatás a MODBUS hálózathoz

Bekötési rajz, 
jelfeldolgozó egység 
csatlakoztatás
(lásd még “Alkalmazási 
példa”)

Ügyeljen a helyes 
polaritásra!

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
jelfeldolgozóhoz:

Az egyes számmal jelölt lezáró ellenállást csak az RS485 
vonal utolsó készülékénél kell bekötni, egyébként a 
következő készülék elmenő kábelét kell ide kötni.

1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait.
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint.
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét.

Csatlakoztatás 
ellenőrzése

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással).
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5.13. Csatlakoztatás az analóg jelfeldolgozóhoz

Bekötési rajz, 
jelfeldolgozó egység 
csatlakoztatás
(lásd még “Alkalmazási 
példa”)

Ügyeljen a helyes 
polaritásra!

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
jelfeldolgozóhoz:

1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait.
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint.
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét.

Csatlakoztatás 
ellenőrzése

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással).
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5.14. Csatlakoztatás a tápfeszültséghez

Bekötési rajz,
tápfeszültség 
csatlakoztatás
(lásd még “Alkalmazási 
példa”)

DC tápellátás esetén a 
polaritás tetszőleges.

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
tápfeszültséghez:

1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait.
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint.
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait.
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét.

Csatlakoztatás 
ellenőrzése

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással).

Tápfeszültségre 
kapcsolás

A csatlakoztatás befejezése után helyezze tápfeszültség alá
a készüléket. Helyes bekötés esetén, a kondenzátorok 
feltöltődése után a zöld „status” indikátor világít és a 
kimeneten a készülék által mért értékeknek megfelelő, 
digitális számértékek olvashatók ki.
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5.15. USB kábel csatlakoztatás a készülékhez

Az alábbi ábra mutatja a védőbúra felnyitását.

1. Illessze a csavarhúzót a védőbúra és a készülékház 
közé.
2. Tolja el a csavarhúzót a megadott irányba.
3. Hajtsa fel a védőburát az ábra szerint.
4. Csatlakoztassa az USB kábelt a megfelelő csatlakozóba.

Csatlakoztatás 
ellenőrzése

Ellenőrizze a csatlakoztatás megfelelőségét (a kábel 
megfelelő helyre kötötte-e).
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6. Beállítások

6.1. Első bekapcsolás

Szükséges eszközök A készülék beállításához szükséges eszközök:

• Szabad USB porttal rendelkező számítógép.

• „PQRM5100.exe” beállító szoftver.

• USB A apa – USB B Mini (5 pólusú) apa összekötő kábel.

Szoftver A készülékhez mellékelt CD-n megtalálható a 
PQRM5100.exe beállító program, ezt a CD-ről egy 
tetszőleges könyvtárba másolva és elindítva a készülék 
máris konfigurálható. Ezzel a programmal a készülék 
összes paramétere beállítható, a mért értékek folyamatosan
kiolvashatók, és a hibajelzések kiolvashatók és 
nyugtázhatók.

Csatlakoztatás 
számítógéphez

1. Indítsa el a PQRM5100.exe programot. Tekintse meg a 
rendelkezésre álló soros portok listáját. Mivel még a 
készüléket nem csatlakoztatta, nem látható a készülékhez 
tartozó soros port.
2. Csatlakoztassa a készülék USB portját a bekapcsolt 
számítógép egy szabad USB portjára.
A készülék csatlakoztatható a számítógéphez üzemképes 
és feszültségmentes állapotban egyaránt. Az USB kábel két
végén különböző típusú csatlakozók találhatók, ezért a 
számítógép és a készülék összekötése az USB kábellel 
csak egyféleképpen lehetséges. Kapcsolja tápfeszültségre 
a készüléket.
3. Ha már korábban telepítette az USB soros vezérlő 
meghajtó programját, akkor a számítógép operációs 
rendszere automatikusan létrehoz egy soros (COMx) portot.
Ha nem volt még telepítve az eszköz, akkor megjelenik az 
operációs rendszer eszköztelepítő ablaka. Itt választhat, 
hogy a számítógép automatikusan keresse meg a 
megfelelő meghajtó programot az interneten (ehhez a 
számítógépnek rendelkeznie kell internet kapcsolattal), 
vagy a készülékhez mellékelt CD-ről telepíti a programot 
(MCP2200.inf).
4. A „Soros portok listája” listában újonnan megjelenő soros
port tartozik a készülékhez.
5. Válassza ki a készülék soros portját és nyomja meg a 
„Soros port megnyitás” gombot. A program felveszi a 
kapcsolatot a készülékkel, és kiolvassa a készülék 
beállításait.
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6.2. A beállító program funkciói

Soros port kiválasztása A „Soros port kiválasztása” keretben találhatók a soros port 
kezelésével kapcsolatos információk és vezérlőgombok.
A „Soros portok listája” listában szerepelnek a 
számítógépen található szabad soros portok.
„A lista frissítése” gombbal frissíthető a lista. Erre akkor 
lehet szükség, ha a program indítása vagy a listafrissítés 
után csatlakoztatta a készüléket az USB portra.
A „Kommunikáció állapota” mező mutatja az utolsó 
adatcsere állapotát Ha nem történt hiba, akkor a mező zöld 
színű és az „OK” felirat olvasható benne. Ha hiba történt, 
akkor a mező piros színű, és a hibára utaló szöveg 
olvasható a mezőben.
A „Tx” és „Rx” kijelzők mutatják a program kommunikációs 
aktivitását. Ha a „Tx” világít, akkor a program adatokat küld 
a készüléknek, ha az „Rx” világít, akkor adatokat vesz a 
készüléktől.
A „Soros port megnyitás” gombbal nyitható meg a listában 
kiválasztott soros port. Ha a soros portot sikerül megnyitnia 
a programnak, akkor a „Soros port megnyitás” gomb kerete 
zöld színű lesz.
A „Soros port bezárás” gombbal zárható be a megnyitott 
soros port.
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Fájl műveletek A „Fájl műveletek” panelon a következő műveletek 
végezhetők el:
• „Beállítások betöltése fájlból” gombbal, egy már korábban 
megszerkesztett és elmentett beállítások nyithatók meg.
• „Beállítások mentése fájlba” gombbal, az aktuális 
szerkesztési állapot menthető el.

Beállítások 
olvasása/írása

A „Készülék beállításainak olvasása, írása” panelon a 
következő műveletek végezhetők el:
• „Gyári alapértékek kiolvasása” gombbal, a készülék 
alapbeállításai olvashatók ki. (A készülékben tárolt 
beállítások nem változnak meg, csak ha megnyomja a 
„Beállítások készülékbe írása” gombot.)
• „Beállítások kiolvasása a készülékből” gombbal, a 
készülékben tárolt aktuális beállítások olvashatók ki.
• „Beállítások készülékbe írása” gombbal, az aktuális 
szerkesztési állapot menthető el a készülékbe. (Ha 
bármelyik paramétert megváltoztatja, akkor az addig nem 
jut érvényre, ameddig nem nyomja meg a „Beállítások 
készülékbe írása gombot”!)
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6.3. Feszültségváltó áttétel beállítása

Rendeltetés A készülék feszültségbemenete közvetlenül, vagy 
feszültségváltón keresztül csatlakozhat a mérendő 
hálózatra. Ha a mérendő hálózat és a készülék 
feszültségbemenet tartománya eltér egymástól, akkor 
feszültségváltót kell alkalmazni. A feszültségváltó áttétele itt 
állítható be (pl. 1000/100 V/V feszültségváltó esetén 10). Ha
a készülék közvetlenül csatlakozik a hálózatra, akkor a 
beállítás 1.
A feszültségbemenet tartománya a készülék adattábláján, 
vagy a beállító program „Bemenetek beállítása” fülének, 
„Mérőbemenetek beállításai” paneljén a „Feszültség 
bemenet” mezőben található.
[Alapbeállítás: 1.]

Műveleti sorrend 1. Válassza ki az „Bemenetek beállításai” fület.
2. Írja be a feszültségváltó áttétel értékét a „Feszültségváltó 
áttétel” mezőkbe.
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6.4. Áramváltó áttétel beállítása

Rendeltetés A készülék árambemenete közvetlenül, vagy áramváltón 
keresztül csatlakozhat a mérendő hálózatra. Ha a mérendő 
hálózat és a készülék árambemeneti tartománya eltér 
egymástól, akkor áramváltót kell alkalmazni Az áramváltó 
áttétele itt állítható be (pl. 100/5 A/A áramváltó esetén 20). 
Ha a készülék közvetlenül csatlakozik a hálózatra, akkor a 
beállítás 1.
Az árambemenet tartománya a készülék adattábláján, vagy 
a beállító program „Bemenetek beállítása” fülének, 
„Mérőbemenetek beállításai” paneljén a „Áram bemenet” 
mezőben található.
[Alapbeállítás: 1.]

Műveleti sorrend 1. Válassza ki az “ Bemenetek beállítása” fület.
2. Írja be az áramváltó áttétel értékét a “Áramváltó áttétel” 
mezőkbe.
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6.5. Átlagolási idő beállítása

Rendeltetés A készülék a mért adatokat több periódus mintáiból számítja
ki. Minél több mérési ciklusból számol a készülék, annál 
pontosabb, ugyanakkor annál ritkább lesz mérési 
eredményt. A minimális mérési ciklus 140 ms.

Ebben a beviteli mezőben a mérési ciklusok száma adható 
meg.
A várható mérési gyakoriság (X * 100 ms) + 40 ms, ahol az 
X a mérési ciklusok száma.
 [Alapbeállítás: 1 (140 ms), 45–55 Hz]

Műveleti sorrend 1. Válassza ki az „Bemenetek beállítása” fület.
2. Írja be az átlagolási periódusszámot.
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6.6. Zajzár beállítása

Rendeltetés Ha a zajzár funkció bekapcsolt, és a feszültség- és/vagy 
árambemeneten a mérendő jel a bemeneti tartomány X %-a
alá esik, akkor a készülék az adott bemeneti jelet nullának 
tekinti. Az X értéke a beviteli mezőben adható meg.
Erre akkor lehet szükség, ha a mérendő hálózat kikapcsolt 
vagy terheletlen állapotában is mér a készülék 
zajfeszültséget, zaj áramot vagy zaj teljesítményt (áram-, 
feszültségváltó, vezetékezés hibájából), és ez hibát okoz a 
fogyasztásmérésben.
[Alapbeállítás: Bekapcsolva, 0.5%]

Műveleti sorrend 1. Válassza ki az „Bemenetek beállítása” fület.
2. Írja be a zajzár határértékét %-ban.
3. Jelölje be a „Zajzár” mezőt, ha használni kívánja a 
funkciót.

Figyelem! Ha a funkció nincs bekapcsolva, előfordulhat, 
hogy a kikapcsolt vagy terhelés nélküli hálózaton is mér a 
készülék fogyasztást.

20150611-V0 33



PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS)

6.7. Energia impulzus távadó kimenet beállítása

Rendeltetés Az impulzus távadó kimenet segítségével a készülék 
további feldolgozás céljára a termelt vagy fogyasztott 
energiával arányos számú impulzust ad ki. Az impulzus 
paraméterei és a távadni kívánt mért érték állítható itt be.
Ehhez a funkcióhoz az Pulse 1 és/vagy Pulse 2 MOS relé 
kimenetet lehet hozzárendelni.

Műveleti sorrend 1. Válassza ki az „Impulzus kimenetek és relék beállításai” 
fület.
2. Válassza ki a „Impulzus kimenetek és relék funkciójának 
kiválasztása” panelen (a megfelelő kimenethez) a 
“Fogyasztás távadó kimenet” funkciót. Ekkor megjelennek a
kiválasztott kimenethez tatozó panelen az impulzus kimenet
beállításai.
3. Írja be az „Impulzus szélesség [ms]” mezőbe a kimeneten
kiadni kívánt impulzus szélességét milliszekundumban.
4. Írja be a „Impulzus szünetidő [ms]” mezőbe azt az időt 
milliszekundumban, amelynél sűrűbben nem követhetik 
egymást az impulzusok a kimeneten.
5. Válassza ki a „Impulzus polaritás” legördülő menüből a 
kimenet alaphelyzetét (inaktív állapotát). Ha azt szeretné, 
hogy a kimenet alaphelyzetben kikapcsolt (szakadás) 
legyen, akkor válassza a „NO (Alaphelyzetben nyitott 
kontaktus)” sort. Ha azt szeretné, hogy a kimenet 
alaphelyzetben bekapcsolt (rövidzár) legyen, akkor 
válassza a „NC (Alaphelyzetben zárt kontaktus)” sort.
6. Írja be az „Impulzus egyenérték” mezőbe az egy 
impulzushoz tartozó energia egységet (Wh vagy VArh).
7. Válassza ki a „Távadott érték” legördülő menüből azt a 
mért energiát, amelyiket távadni szeretne.
Az ábrán látható beállítások mellett, a készülék az L1 
fázison 10 Wh fogyasztott hatásos energia egységenként, 
500 ms időre, rövidre zárja a Pulse 1 kimenetét.
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 Az impulzuskimenet időzítéseinek beállításakor mindig 
vegye figyelembe a hálózaton várható legnagyobb 
teljesítmény felvételt. Ha nem megfelelőek a beállítások, 
akkor előfordulhat, hogy az impulzus kimenet nem tudja 
követni az energiafogyasztást, ezért kevesebb energiát fog 
távadni, mint a valódi érték. Ez az alábbi egyszerű 
összefüggés betartásával elkerülhető:
Impulzus szélesség [ms] + Impulzus szünetidő [ms] < 
(Pmax * Impulzus egyenérték) / 3,6
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6.8. Fogyasztás előjel kimenet beállítása

Rendeltetés Az előjel távadó kimenet segítségével a készülék további 
feldolgozás céljából távadja az energiaáramlás irányát. Az 
előjel paraméterei és a távadni kívánt mért éték állíthatók itt 
be

Műveleti sorrend 1. Válassza ki az „Impulzus kimenetek és relék beállításai” 
fület.
2. Válassza ki a „Impulzus kimenetek és relék funkciójának 
kiválasztása” panelen (a megfelelő kimenethez) a 
“Fogyasztás előjel kimenet” funkciót. Ekkor megjelennek a 
kiválasztott kimenethez tatozó panelen az előjel kimenet 
beállításai.
3. Válassza ki a „Távadott érték” legördülő menüből annak a
mért energiának az előjelét, amelyiket távadni szeretné.
4. Válassza ki a „Impulzus polaritás” legördülő menüből a 
kimenet alaphelyzetét (inaktív állapotát). Ha azt szeretné, 
hogy a kimenet alaphelyzetben kikapcsolt (szakadás) 
legyen, akkor válassza a „NO (Alaphelyzetben nyitott 
kontaktus)” sort. Ha azt szeretné, hogy a kimenet 
alaphelyzetben bekapcsolt (rövidzár) legyen, akkor válassza
a „NC (Alaphelyzetben zárt kontaktus)” sort.
Fogyasztás esetén a kimenet alaphelyzetben van (inaktív), 
termelés esetén a kimenet aktív.
Az ábrán látható beállítások mellett a készülék az L1 
fázison energiatermelés esetén rövidre zárja a Pulse 1 
kimenet.
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6.9. Határérték kiment beállítása

Rendeltetés A készülék a működése során mért fizikai értéket 
folyamatosan összehasonlítja a beállított határérték 
számokkal. Az üzemmód és a mért érték függvényében 
bekapcsolja, vagy kikapcsolja a funkcióhoz rendelt 
kimenetet.

Műveleti sorrend 1. Válassza ki az „Impulzus kimenetek és relék beállításai” 
fület.
2. Válassza ki a „Impulzus kimenetek és relék funkciójának 
kiválasztása” panelen (a megfelelő kimenethez) a 
„Határérték kimenet” funkciót. Ekkor megjelennek a 
kiválasztott kimenethez tatozó panelen a határérték kimenet
beállításai.
3. Válassza ki a határérték kimenet működési módját:
• Nagyobb: a kimenet akkor vált aktív állapotba, ha a mért 
fizikai érték nagyobb, mint a megadott felső határérték. Ha 
ez nem teljesül, a kimenet alaphelyzetbe vált. (Az alsó 
határérték értéke közömbös.)
• Kisebb: a kimenet akkor vált aktív állapotba, ha a mért 
fizikai érték kisebb, mint a megadott, alsó határérték. Ha ez 
nem teljesül, a kimenet alaphelyzetbe vált. (A felső 
határérték értéke közömbös.)
• Közé esik: a kimenet akkor vált aktív állapotba, ha a mért 
fizikai érték nagyobb vagy egyenlő, mint a megadott alsó 
határérték és kisebb vagy egyenlő, mint a felső határérték. 
Ha ez nem teljesül, a kimenet alaphelyzetbe vált.
• Kívül esik: a kimenet akkor vált aktív állapotba, ha a mért 
fizikai érték kisebb, mint a megadott alsó határérték és 
nagyobb, mint a felső határérték. Ha ez nem teljesül, a 
kimenet alaphelyzetbe vált.
4. Válassza ki a „Figyelt érték” legördülő menüből azt a mért
értéket, amely értékre alkalmazni szeretné a határérték 
funkciót.
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5. Válassza ki a „Impulzus polaritás” legördülő menüből a 
kimenet alaphelyzetét (inaktív állapotát). Ha azt szeretné, 
hogy a kimenet alaphelyzetben kikapcsolt (szakadás) 
legyen, akkor válassza a „NO (Alaphelyzetben nyitott 
kontaktus)” sort. Ha azt szeretné, hogy a kimenet 
alaphelyzetben bekapcsolt (rövidzár) legyen, akkor válassza
a „NC (Alaphelyzetben zárt kontaktus)” sort.
6. Írja be az „Alsó határérték” mezőbe az alsó határértéket.
7. Írja be a „Felső határérték” mezőbe a felső határértéket.
8. Írja be a „Hiszterézis” mezőbe a hiszterézist, ami a 
határérték számhoz hozzáadódva és kivonódva kialakítja 
annak hiszterézisét. Ebből adódóan a tényleges 
hiszeterézis az itt beírt érték kétszerese lesz.

Az ábrán látható beállítások mellett, ha a hatásos 
teljesítmény felvétel meghaladja az 1260 W-ot, akkor a 
készülék rövidre zárja a Pulse 1 kimenet. Ha a hatásos 
teljesítmény felvétel 1240 W alá esik, akkor a készülék 
megszakítja a Pulse 1 kimenet.
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6.10. Riasztás kimenet beállítása

Rendeltetés A riasztás kimenet segítségével a készülék további 
feldolgozás céljából jelezni tudja, hogy a készülék 
hibaállapotban van. A készülék hibajelzései közül ki lehet 
választani, hogy a készülék mely engedélyezett hibák 
bekövetkezése esetén jelezzen. (A hibaállapotról az 
előlapon található “error” LED is jelzést ad, de itt az összes 
engedélyezett hiba kijelzésre kerül.) A hibák megszűnése 
után a kimenet alaphelyzetbe áll.

Műveleti sorrend 1. Válassza ki az „Impulzus kimenetek és relék beállításai” 
fület.
2. Válassza ki a „Impulzus kimenetek és relék funkciójának 
kiválasztása” panelen (a megfelelő kimenethez) az 
“Riasztás kimenet” funkciót. Ekkor megjelennek a 
kiválasztott kimenethez tatozó panelen a riasztás kimenet 
beállításai.
3. Válassza ki a „Impulzus polaritás” legördülő menüből a 
kimenet alaphelyzetét (inaktív állapotát). Ha azt szeretné, 
hogy a kimenet alaphelyzetben kikapcsolt (szakadás) 
legyen, akkor válassza a „NO (Alaphelyzetben nyitott 
kontaktus)” sort. Ha azt szeretné, hogy a kimenet 
alaphelyzetben bekapcsolt (rövidzár) legyen, akkor 
válassza a „NC (Alaphelyzetben zárt kontaktus)” sort.
4. Nyomja meg az „Ugrás a hibák kiválasztásához” gombot 
vagy válassza ki a „Hiba” fület.
5. A P1 oszlopban jelölje ki azokat a hibákat, amelyeket 
jelezni szeretne a Pulse 1 kimeneten.
A P2 oszlopban jelölje ki azokat a hibákat, amelyeket jelezni
szeretne a Pulse 2 kimeneten.
Természetesen a hibákat csak akkor jelzi az adott kimenet, 
ha az „Impulzus kimenetek és relék funkciójának 
kiválasztása” panelen az adott kimenethez a “Riasztás 
kimenet” funkciót választotta.
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Az ábrán látható beállítások mellett a készülék feszültség 
letörés,feszültség kimaradás,feszültség bemenet 
túlvezérlés,áram bemenet túlvezérlés hibák bármelyikének 
bekövetkezése esetén rövidre zárja Pulse 1 kimenet, és 
csak akkor állítja ismét alaphelyzetbe, ha az összes fent 
felsorolt hiba megszűnik.
Mivel a feszültség letörés és feszültség kimaradás hibákat 
csak felhasználó törölheti a „Hiba” fülön a „Hibák törlése” 
gombbal, ezért addig nem áll alap állapotba a Pulse 1 
kimenet, amíg a hibákat a felhasználó nem törli.
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6.11. Analóg távadó kimenet beállítása

Rendeltetés A további jelfeldolgozás céljára a készülék az analóg távadó
opció segítségével távadni tudja a készülék által mért és 
származtatott értékeket. Az opcionális analóg távadó 
kimenethez a következő mért értékek rendelhetők:
U12, U23, U31, UL1, UL2, UL3, IL1, IL2, IL3,
PL1, PL1, PL3, QL1, QL2, QL3, SL1, SL2, SL3,
PFL1, PFL2, PFL3, φL1, φL2, φL3,
ΣP, ΣQ, ΣS, ΣPF, Σφ, f1, f2, f3; ρ12, ρ13

Az opció két darab egymással közös nullával rendelkező
0–20 / 4–20 mA kimenetet tartalmaz.

Műveleti sorrend 1. Válassza ki az „Analóg kimenet beállításai” fület. Ha az 
opció nincs kiépítve a készülékben, akkor ez az oldal üres.
2. Válassza ki az „Analóg kimenet” legördülő menüből az 
analóg kimenet tartományát (0–20 / 4–20 mA).
3. Válassza ki a „Távadott érték” legördülő menüből azt a 
mért értéket, amelyiket távadni szeretné.
4. Írja be a „0 mA / 0 V” vagy „4 mA / 2 V”mezőbe az analóg
kimenet skálájának alsó értékét.
5. Írja be a „20 mA / 10 V” mezőbe az analóg kimenet 
skálájának felső értékét.
6. Válassza ki az „Hiba áram/feszültség” legördülő menüből 
a hibajelzés értékét. Ha a „Nincs” sort választja, akkor a 
távadó kimenet nem lép ki a 3,9–20,1mA-es tartományból, 
és nem jelez hibát.
Az ábrán látható beállítások mellett az 1-es kimeneten az 
L1 fázison fellépő hatásos teljesítmény kerül távadásra 0–
20 mA tartománnyal, 20,8 mA-es hibajelzéssel.
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6.12. Kommunikáció beállítása

Rendeltetés A kommunikáció opció segítségével a készülék további 
feldolgozás céljára távadni tudja az összes mért értékeket.
A készülék többféle kommunikációs interfésszel rendelhető:
• MODBUS RTU Slave RS485

• MODBUS ASCII Slave RS485

Műveleti sorrend 1. Válassza ki a „Kommunikációs kimenetek beállításai” 
fület. Ha az opció nincs kiépítve a készülékben, akkor ez az 
oldal üres.
2. Válassza ki a „Protokoll” legördülő menüből a 
kommunikációs protokollt.
3. Írja be a „Cím” mezőbe a készülék MODBUS címét.
4. Válassza ki a „Baud rate” legördülő menüből a 
kommunikációs sebességet.
5. Válassza ki a „Paritás” legördülő menüből a paritást.
6. Írja be a „Kom. időkorlát [10 ms]” mezőbe azt az időt, 
amelynél biztosan sűrűbben kérdezi a MODBUS Master a 
készüléket. Ha két lekérdezés között nagyobb idő telik el, 
mint az itt beállított, akkor a készülék hibát jelez.
7. Írja be a „Válasz késleltetés [ms]” mezőbe azt az időt 
amennyivel késleltetni szeretné a készülék válaszát a 
MODBUS Master kérdésre. (Régebbi MODBUS 
Mastereknél előfordulhat, hogy ha a készülék túl gyorsan 
válaszol, akkor nem tudja venni a választ.)
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MODBUS regiszterekben található mért értékek 
számformátuma

A készülék által mért értékek az 1000–5027-ig tartó 
címtartományon olvashatók ki, a 3-as paranccsal.
•Az 1000–1067, 1132–1143, 2000–2015, 3000–3015, 
4000–4015, 5000–5009 regiszterekben található értékek 
IEEE754 szabvány szerinti „Single Precision” 32 bites 
lebegőpontos számformátumban ábrázolódnak, ez azt 
jelenti, hogy egy mért érték 2 darab MODBUS regiszter 
foglal el. A kisebb címen található a 32 bites érték felső 16 
bitje, a nagyobb címen pedig az alsó 16 bitje.
•Az 1068–1131, 2016–2031, 3016–3031, 4016–4031,
5010–5023 regiszterekben található értékek 64 bites 
előjelnélküli egész számformátumban ábrázolódnak, ez azt 
jelenti, hogy egy mért érték 4 darab MODBUS regiszter 
foglal el. A kisebb címen találhatók a 64 bites érték 
magasabb helyértékű bitjei, a nagyobb címen pedig az 
alacsonyabb helyértékű bitjei.
•Az 1144–1145, 2032–2033, 3032–3033, 4032–4033, 
5026–5027 regiszterekben található értékek 32 bites bináris
számformátumban ábrázolódnak. Ezek hibabitek. Minden 
egyes hibához tartozik egy bit, a bit helyértéke adja meg, 
hogy melyik hiba következett be a készülékben. A hibabitek 
2 darab MODBUS regiszter foglalnak el. A kisebb címen 
találhatók a 17–32 hibaüzenetek bitjei, a nagyobb címen 
pedig az 1–16 hibaüzenetek bitjei. A legkisebb helyértéken 
található az 1-es és17-es hiba, a legnagyobb helyértéken 
található a 16-os és 32-es hiba.
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MODBUS regiszterkiosztás

Összes mért érték

MB 
cím

Tartalom MB 
cím

Tartalom

1000 Ueff 12 felső 16 bit 1001 Ueff 12 alsó 16 bit
1002 Ueff 23 felső 16 bit 1003 Ueff 23 alsó 16 bit
1004 Ueff 31 felső 16 bit 1005 Ueff 31 alsó 16 bit
1006 Ueff 1 felső 16 bit 1007 Ueff 1 alsó 16 bit
1008 Ueff 2 felső 16 bit 1009 Ueff 2 alsó 16 bit
1010 Ueff 3 felső 16 bit 1011 Ueff 3 alsó 16 bit
1012 Ieff 1 felső 16 bit 1013 Ieff 1 alsó 16 bit
1014 Ieff 2 felső 16 bit 1015 Ieff 2 alsó 16 bit
1016 Ieff 3 felső 16 bit 1017 Ieff 3 alsó 16 bit
1018 P1 felső 16 bit 1019 P1 alsó 16 bit
1020 P2 felső 16 bit 1021 P2 alsó 16 bit
1022 P3 felső 16 bit 1023 P3 alsó 16 bit
1024 Q1 felső 16 bit 1025 Q1 alsó 16 bit
1026 Q2 felső 16 bit 1027 Q2 alsó 16 bit
1028 Q3 felső 16 bit 1029 Q3 alsó 16 bit
1030 S1 felső 16 bit 1031 S1 alsó 16 bit
1032 S2 felső 16 bit 1033 S2 alsó 16 bit
1034 S3 felső 16 bit 1035 S3 alsó 16 bit
1036 PF1 felső 16 bit 1037 PF1 alsó 16 bit
1038 PF2 felső 16 bit 1039 PF2 alsó 16 bit
1040 PF3 felső 16 bit 1041 PF3 alsó 16 bit
1042 Fi1 felső 16 bit 1043 Fi1 alsó 16 bit
1044 Fi2 felső 16 bit 1045 Fi2 alsó 16 bit
1046 Fi3 felső 16 bit 1047 Fi3 alsó 16 bit
1048 ∑P felső 16 bit 1049 ∑P alsó 16 bit
1050 ∑Q felső 16 bit 1051 ∑Q alsó 16 bit
1052 ∑S felső 16 bit 1053 ∑S alsó 16 bit
1054 ∑PF felső 16 bit 1055 ∑PF alsó 16 bit
1056 ∑Fi felső 16 bit 1057 ∑Fi alsó 16 bit
1058 f1 felső 16 bit 1059 f1 alsó 16 bit
1060 f2 felső 16 bit 1061 f2 alsó 16 bit
1062 f3 felső 16 bit 1063 f3 alsó 16 bit
1064 ρ12 felső 16 bit 1065 ρ12 alsó 16 bit
1066 ρ13 felső 16 bit 1067 ρ13 alsó 16 bit
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MB 
cím

Tartalom MB 
cím

Tartalom

1068 +EP1 63–48 bit 1069 +EP1 47–32 bit
1070 +EP1 31–16 bit 1071 +EP1 15–0 bit
1072 +EP2 63–48 bit 1073 +EP2 47–32 bit
1074 +EP2 31–16 bit 1075 +EP2 15–0 bit
1076 +EP3 63–48 bit 1077 +EP3 47–32 bit
1078 +EP3 31–16 bit 1079 +EP3 15–0 bit
1080 -EP1 63–48 bit 1081 -EP1 47–32 bit
1082 -EP1 31–16 bit 1083 -EP1 15–0 bit
1084 -EP2 63–48 bit 1085 -EP2 47–32 bit
1086 -EP2 31–16 bit 1087 -EP2 15–0 bit
1088 -EP3 63–48 bit 1089 -EP3 47–32 bit
1090 -EP3 31–16 bit 1091 -EP3 15–0 bit
1092 +EQ1 63–48 bit 1093 +EQ1 47–32 bit
1094 +EQ1 31–16 bit 1095 +EQ1 15–0 bit
1096 +EQ2 63–48 bit 1097 +EQ2 47–32 bit
1098 +EQ2 31–16 bit 1099 +EQ2 15–0 bit
1100 +EQ3 63–48 bit 1101 +EQ3 47–32 bit
1102 +EQ3 31–16 bit 1103 +EQ3 15–0 bit
1104 -EQ1 63–48 bit 1105 -EQ1 47–32 bit
1106 -EQ1 31–16 bit 1107 -EQ1 15–0 bit
1108 -EQ2 63–48 bit 1109 -EQ2 47–32 bit
1110 -EQ2 31–16 bit 1111 -EQ2 15–0 bit
1112 -EQ3 63–48 bit 1113 -EQ3 47–32 bit
1114 -EQ3 31–16 bit 1115 -EQ3 15–0 bit
1116 ∑+EP 63–48 bit 1117 ∑+EP47–32 bit
1118 ∑+EP 31–16 bit 1119 ∑+EP 15–0 bit
1120 ∑-EP 63–48 bit 1121 ∑-EP 47–32 bit
1122 ∑-EP 31–16 bit 1123 ∑-EP 15–0 bit
1124 ∑+EQ 63–48 bit 1125 ∑+EQ 47–32 bit
1126 ∑+EQ 31–16 bit 1127 ∑+EQ 15–0 bit
1128 ∑-EQ 63–48 bit 1129 ∑-EQ 47–32 bit
1130 ∑-EQ 31–16 bit 1131 ∑-EQ 15–0 bit
1132 ∑P15_last felső 16 bit 1133 ∑P15_last alsó 16 bit
1134 ∑P15_pill felső 16 bit 1135 ∑P15_pill alsó 16 bit
1136 ∑P15_prog felső 16 bit 1137 ∑P15_prog alsó 16 bit
1138 ∑P15_limit felső 16 bit 1139 ∑P15_limit alsó 16 bit
1140 ¼ órából eltelt idő,

perc felső 16 bit
1141 ¼ órából eltelt idő, perc

alsó 16 bit
1142 ¼ órából eltelt idő, 

másodperc felső 16 bit
1143 ¼ órából eltelt idő, 

másodperc alsó 16 bit
1144 Hibák felső 16 bit 1145 Hibák alsó 16 bit
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L1 fázis mért értékei

MB 
cím

Tartalom MB 
cím

Tartalom

2000 Ueff 1 felső 16 bit 2001 Ueff 1 alsó 16 bit
2002 Ieff 1 felső 16 bit 2003 Ieff 1 alsó 16 bit
2004 P1 felső 16 bit 2005 P1 alsó 16 bit
2006 Q1 felső 16 bit 2007 Q1 alsó 16 bit
2008 S1 felső 16 bit 2009 S1 alsó 16 bit
2010 PF1 felső 16 bit 2011 PF1 alsó 16 bit
2012 Fi1 felső 16 bit 2013 Fi1 alsó 16 bit
2014 f1 felső 16 bit 2015 f1 alsó 16 bit
2016 +EP1 63–48 bit 2017 +EP1 47–32 bit
2018 +EP1 31–16 bit 2019 +EP1 15–0 bit
2020 -EP1 63–48 bit 2021 -EP1 47–32 bit
2022 -EP1 31–16 bit 2023 -EP1 15–0 bit
2024 +EQ1 63–48 bit 2025 +EQ1 47–32 bit
2026 +EQ1 31–16 bit 2027 +EQ1 15–0 bit
2028 -EQ1 63–48 bit 2029 -EQ1 47–32 bit
2030 -EQ1 31–16 bit 2031 -EQ1 15–0 bit
2032 Hibák felső 16 bit 2033 Hibák alsó 16 bit
 
L2 fázis mért értékei

MB 
cím

Tartalom MB 
cím

Tartalom

3000 Ueff 2 felső 16 bit 3001 Ueff 2 alsó 16 bit
3002 Ieff 2 felső 16 bit 3003 Ieff 2 alsó 16 bit
3004 P2 felső 16 bit 3005 P2 alsó 16 bit
3006 Q2 felső 16 bit 3007 Q2 alsó 16 bit
3008 S2 felső 16 bit 3009 S2 alsó 16 bit
3010 PF2 felső 16 bit 3011 PF2 alsó 16 bit
3012 Fi2 felső 16 bit 3013 Fi2 alsó 16 bit
3014 f2 felső 16 bit 3015 f2 alsó 16 bit
3016 +EP2 63–48 bit 3017 +EP2 47–32 bit
3018 +EP2 31–16 bit 3019 +EP2 15–0 bit
3020 -EP2 63–48 bit 3021 -EP2 47–32 bit
3022 -EP2 31–16 bit 3023 -EP2 15–0 bit
3024 +EQ2 63–48 bit 3025 +EQ2 47–32 bit
3026 +EQ2 31–16 bit 3027 +EQ2 15–0 bit
3028 -EQ2 63–48 bit 3029 -EQ2 47–32 bit
3030 -EQ2 31–16 bit 3031 -EQ2 15–0 bit
3032 Hibák felső 16 bit 3033 Hibák alsó 16 bit
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L3 fázis mért értékei

MB 
cím

Tartalom MB 
cím

Tartalom

4000 Ueff 3 felső 16 bit 4001 Ueff 3 alsó 16 bit
4002 Ieff 3 felső 16 bit 4003 Ieff 3 alsó 16 bit
4004 P3 felső 16 bit 4005 P3 alsó 16 bit
4006 Q3 felső 16 bit 4007 Q3 alsó 16 bit
4008 S3 felső 16 bit 4009 S3 alsó 16 bit
4010 PF3 felső 16 bit 4011 PF3 alsó 16 bit
4012 Fi3 felső 16 bit 4013 Fi3 alsó 16 bit
4014 f3 felső 16 bit 4015 f3 alsó 16 bit
4016 +EP3 63–48 bit 4017 +EP3 47–32 bit
4018 +EP3 31–16 bit 4019 +EP3 15–0 bit
4020 -EP3 63–48 bit 4021 -EP3 47–32 bit
4022 -EP3 31–16 bit 4023 -EP3 15–0 bit
4024 +EQ3 63–48 bit 4025 +EQ3 47–32 bit
4026 +EQ3 31–16 bit 4027 +EQ3 15–0 bit
4028 -EQ3 63–48 bit 4029 -EQ3 47–32 bit
4030 -EQ3 31–16 bit 4031 -EQ3 15–0 bit
4032 Hibák felső 16 bit 4033 Hibák alsó 16 bit
 
Háromfázisú összegzett mért értékei

MB 
cím

Tartalom MB 
cím

Tartalom

5000 ∑P felső 16 bit 5001 ∑P alsó 16 bit
5002 ∑Q felső 16 bit 5003 ∑Q alsó 16 bit
5004 ∑S felső 16 bit 5005 ∑S alsó 16 bit
5006 ∑PF felső 16 bit 5007 ∑PF alsó 16 bit
5008 ∑Fi felső 16 bit 5009 ∑Fi alsó 16 bit
5010 ∑+EP 63–48 bit 5011 ∑+EP47–32 bit
5012 ∑+EP 31–16 bit 5013 ∑+EP 15–0 bit
5014 ∑-EP 63–48 bit 5015 ∑-EP 47–32 bit
5016 ∑-EP 31–16 bit 5017 ∑-EP 15–0 bit
5018 ∑+EQ 63–48 bit 5019 ∑+EQ 47–32 bit
5020 ∑+EQ 31–16 bit 5021 ∑+EQ 15–0 bit
5022 ∑-EQ 63–48 bit 5023 ∑-EQ 47–32 bit
5024 ∑-EQ 31–16 bit 5025 ∑-EQ 15–0 bit
5026 Hibák felső 16 bit 5027 Hibák alsó 16 bit
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6.13. Mérés

Rendeltetés Ezen a fülön jelennek meg a készülék által mért értékek. A 
keret alján található jelölőnégyzetet bejelölve a készülék 
folyamatosan kiolvassa a mért értékeket. Ha a jelölő 
négyzet nincs bejelölve, akkor az értékek nem frissülnek.
A „Készülékből kiolvasott adatok” panelen jelennek meg a 
készülékre vonatkozó adatok (Készüléktípus, gyártási 
szám, beépített opciók).
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6.14. Hibakezelés

Rendeltetés A „Hiba” fülön jelennek meg a készülék hibaüzenetei.
A „Hibajelzés engedélyezés” oszlopban választhatjuk ki 
azokat a hibákat, amelyeket a készülék jelezzen az 
előlapon található „Error” LED-en.
A „P1” oszlopban választhatók ki azok a hibák, amelyeket a 
jelezni szeretne a Pulse 1 kimeneten.
A „P2” oszlopban választhatók ki azok a hibák, amelyeket 
jelezni szeretne a Pulse 2 kimeneten.
(lásd 6.10. Riasztás kimenet beállítása fejezetben).

Műveleti sorrend 1. Válassza ki a „Hiba” fület.
2. Nyomja meg a „Hibák kiolvasása” gombot, ha meg 
szeretné nézni az aktuális hibákat.
3. Nyomja meg a „Hibák törlése” gombot, ha törölni 
szeretné az aktuális hibákat.
4. Válassza ki a „Hibajelzés engedélyezés” oszlopban 
azokat a hibákat, amelyeket jelezzen a készülék. Ha az 
adott hiba nincs engedélyezve, akkor a készülék nem fogja 
detektálni azt a hibát (nem állítódik be a hibabit).
5. Válassza ki a „P1” oszlopban azokat a hibákat, 
amelyeket jelezzen a készülék a Pulse 1 kimeneten. Ha az 
itt kiválasztott hibák közül bármelyik bekövetkezik, akkor a 
Pulse 1 kimenet a 6.10. Riasztás kimenet beállítása 
fejezetben leírt beállításoknak megfelelően áll be. Ha a 4. 
pontban leírt „Hibajelzés engedélyezés”-nél nincs 
engedélyezve a hiba, akkor a kimeneten sem fogja jelezni 
azt a hibát.
6. Válassza ki a „P2” oszlopban azokat a hibákat, 
amelyeket jelezni kívána Pulse 2 kimeneten.
7. Írja be a „QMax L1”, „QMax L2” és „QMax L3” mezőbe azt a 
meddő teljesítményt, amelynél ha nagyobb meddő 
teljesítmény mérhető az adott fázison, akkor a készülék 
„Túlzott meddő teljesítmény felvétel” hibát jelezzen.
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Az ábrán látható beállítások mellett a készülék az előlapi 
„error” LED-en a következő hibákat fogja jelezni:
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 24, 25, 26-os hiba.
A Pulse 1 kimeneten az 1, 2, 3-as hibák kerülnek kijelzésre.
A Pulse 2 kimeneten a 7, 8, 9, 10, 11, 12-es hibák kerülnek 
kijelzésre.
A 16-os „Túlzott meddő teljesítmény felvétel” hiba akkor 
kerül kijelzésre, ha bármelyik fázison a meddő teljesítmény 
felvétel meghaladja a 100 VArh-t.
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6.15. Digitális kimenetek tesztelése

Rendeltetés A „Tesztek” fülön jelennek meg a készülék kimeneteinek 
funkcionális tesztelési lehetőségei.
A „Digitális kimenetek tesztelése” panelen a két digitális 
kimenet (Pulse 1, Pulse 2) működése tesztelhető. Itt 
manuálisan állítható be, hogy a kimenet szakadás vagy 
rövidzár legyen.

Műveleti sorrend 1. Válassza ki a „Tesztek” fület.
2. Nyomja meg „A PC frissítse a kimeneteket” gombot. 
Ilyenkor a kimenetetek vezérlését – korábbi beállításoktól 
függetlenül- a beállító program végzi..
3. A Pulse 1 kimenetet bekapcsolásakor, jelölje be a „Pulse 
1 állapot” jelölőnégyzetet.
Pulse 1 kimenetet kikapcsolásakot, törölje kijelőlést a „Pulse
1 állapot” jelölőnégyzetet.
Pulse 2 kimenet tesztelésekkor a Pulse 1 –nél leírtak szerint
járjon el
.4. Ha befejezte a tesztelést, nyomja meg „A készülék 
frissítse a kimeneteket” gombot. Ilyenkor újra a kimenethez 
hozzárendelt funkció vezérli a kimeneteket.
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6.16. Analóg kimenetek tesztelése

Rendeltetés A „Tesztek” fülön jelennek meg a készülék kimeneteinek 
funkcionális tesztelési lehetőségei.
Az „Analóg kimenetek tesztelése” panelen a két opcionális 
analóg kimenet működése tesztelhető. Itt manuálisan 
állítható be, hogy az adott kimenet mekkora áramot adjon 
ki.

Műveleti sorrend 1. Válassza ki a „Tesztek” fület.
2. Nyomja meg „A PC frissítse a kimeneteket” gombot. 
Ilyenkor nem a kimenethez hozzárendelt funkció vezérli a 
kimeneteket, hanem a beállító program.
3. Ha az Analóg 1 kimenetet szeretné tesztelni, akkor írja be
az „Analóg 1 kimenet [mA]” mezőbe azt a kimeneti áramot 
mA-ben, amelyet ki szeretne adni a kimeneten.
Ha az Analóg 2 kimenetet szeretné tesztelni, akkor írja be 
az „Analóg 2 kimenet [mA]” mezőbe azt a kimeneti áramot 
mA-ben, amelyet ki szeretne adni a kimeneten.
4. Ha befejezte a tesztelést, nyomja meg „A készülék 
frissítse a kimeneteket” gombot. Ilyenkor újra a kimenethez 
hozzárendelt mért érték kerül távadásra a kimeneten.
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7. Hibakeresés, javítás

7.1. Hibakeresés

A hibakeresést csak szakképzett és meghatalmazott 
szakember végezheti.

• A zöld indikátor nem világít → ellenőrizze a táp-
feszültséget.
Ha a tápfeszültség megfelelő, akkor a készülék 
meghibásodott.

• Nincs kimeneti jel → ellenőrizze a bemeneti jelet és a 
tápfeszültséget.
Ha a bemeneti jel és a tápfeszültség megfelelő, akkor a 
készülék meghibásodott.

Ha a PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS) hibásodott meg, 
keresse föl a gyártó szerviz részlegét.

7.2. Javítás

A készülékben nincs olyan rész, melyet a felhasználó 
javíthat. A 2.1. pontban leírtak szerint: Biztonsági és 
garanciális okokból, a készülék belső részeit érintő 
beavatkozást csak a DATCON szakemberei 
végezhetnek.
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8. Leszerelés

8.1. Leszerelési eljárás

Leszerelés a sínről

Az alábbi ábra mutatja a készülék leszerelését
(leszerelés a sínről):

Kapcsolja ki a készülék tápellátását.
A leszereléshez egy lapos végű csavarhúzó szükséges.
Először lazítsa ki a sorkapcsok csavarjait és húzza ki a 
vezetékeket a sorkapcsokból.
A készülék leszerelése:
1. Helyezze a csavarhúzót a rögzítő szerelvény nyílásába 
(ábra 1. lépés).
2. Emelje a csavarhúzó nyelét addig, ameddig elenged a 
rögzítő szerelvény (ábra 2. lépés).
3. Tartsa a csavarhúzót ebben a helyzetben és távolítsa a 
készülék alsó részét a síntől (ábra 3. lépés).
4. Emelje az egész készüléket fölfelé (ábra 4. lépés), amíg 
a készülék teljesen szabaddá válik.
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8.2. Ártalmatlanítás

A vonatkozó EU direktíva értelmében a gyártó vállalja az 
általa gyártott és megsemmisítésre szánt készülékek 
megsemmisítését. Kérjük, szállítsa a készülékeket, 
szennyeződésmentes állapotban telephelyünkre vagy egy 
újrahasznosító céghez.
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9. Függelék

9.1. Műszaki adatok

Biztonsági adatok:
A készülék bemeneti, kimeneti és tápfeszültség pontjai egymástól elválasztottak, az 
elválasztás eleget tesz az MSZ EN 61010-1 előírásainak az alábbiak 
figyelembevételével.
Szennyezettségi fok: 2
Mérési kategória: CAT III
Telepítési túláramvédelem: 4 A

Bemeneti jellemzők:
Mért jellemzők: U12, U23, U31, UL1, UL2, UL3, IL1, IL2, IL3,

PL1, PL1, PL3, QL1, QL2, QL3, SL1, SL2, SL3,
PFL1, PFL2, PFL3, φL1, φL2, φL3,
ΣP, ΣQ, ΣS, ΣPF, Σφ, f1, f2, f3; ρ12, ρ13

Bemeneti feszültség: 0–125 VAC / 0–250 VAC (nem elválasztott)
(megrendeléskor specifikálandó)

Bemeneti áram: 0–5 AAC / 0–1 AAC
(megrendeléskor specifikálandó)

Tartós túlvezérelhetőség: 2 x I, 1,2 x U, 300 V (max.)
Rövididejű (1 sec) túlvezérelhetőség: 20 x I, 100 A (max.)
Bemenetek fogyasztása: 0,5 VA (max.)
Frekvencia: 45–55 Hz / 30–120 Hz (konfigurálható)
Pontosság (23 °C ± 2 °C): 0,2%
Hőmérsékletfüggés: 25 ppm / °C (max.)

Kimeneti jellemzők:
Egyidejűleg vagy analóg, vagy kommunikációs kimenettel rendelkezhet a készülék.

Analóg kimenetek (opcionális)
Kimenet típusa: 2 db, a készüléktől galvanikusan elválasztott

aktív áramtávadó (konfigurálható)
Tartományok: 0–20 mA / 4–20 mA (skálázható)
Lezáró-ellenállás: 500 ohm (max.)
Frissítési idő: azonos a mérés frissítési idejével

45–55 Hz(140 ms); 30–120 Hz (250 ms)
Túláramvédelem: 20,8 mA (határoló)
Pontosság: <4 uA (23 °C ±2 °C), <40 uA (-20–60 °C)
Terhelésfüggés: elhanyagolható
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Kommunikációs kimenet (opcionális):
Interfész típusa: RS232 / RS485, galvanikusan elválasztott
Kommunikációs sebesség: 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 

14400 / 19200 / 32800 Baud 
Paritás: páros / páratlan / nincs
Protokoll: MODBUS RTU / ASCII slave
Készülék cím: 1–255
Támogatott parancsok: 3 (regiszterek olvasása)

Impulzus kimenetek (opcionális):
Kimenet típusa: 2 db galvanikusan elválasztott,

passzív kapcsoló tranzisztor
Terhelhetőség: 30 V, 100 mA

Tápellátás:
Tápfeszültség: 20–50 VDC / 19–35 VAC

PQRM5100 31 Ux Ix xx xx
vagy
90–250 V AC/DC
PQRM5100 31 Ux Ix xx xx PS

Teljesítmény felvétel: 1,5 VA / 1 W

Galvanikus elválasztás:
Áram mérő bemenetek Galvanikusan elválasztott , R < 20 mOhm
Feszültségmérő bemenetek Ellenállás osztós. R = 1,6 MOhm
Üzemi elválasztási feszültség: 250 Veff (az árammérő bemenet, a kimenet 

és a tápfeszültség-kapcsok között)

Vizsgálati feszültség: 4200 VDC (1 min.) (a bemenet és a kimenet 
valamint a bemenet és a tápfeszültség 
kapcsok között)

Környezeti feltételek:
Működési hőmérséklet-tartomány: 0–60 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány: 0–70 °C
Relatív légnedvesség: 90 % (max., nem lecsapódó)
Telepítés helye: zárt tér
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Elektromágneses kompatibilitás (EMC): MSZ EN 61326-1:2007 szerint
Zavarkibocsátás: MSZ EN 61326-1:2007 szabványnak megfelelően
Vezetett: MSZ EN 55011:2000

„A” osztályú berendezés határértékei
Sugárzott: MSZ EN 55011:2000

„A” osztályú berendezés határértékei
Zavartűrés: MSZ EN 61326-1:2007 szabványnak megfelelően
Elektrosztatikus kisülés (ESD): 4 kV/8 kV érintkezési / levegő -A- kritérium
Tranziens (BURST):
- Mérőbemenetek felől
- Tápfeszültség bemenet felől (PS)
- Analóg távadó kimenetek felől 
- Digitális be –és kimenetek felől

2 kV (5/50 ns, 5KHz)
2 kV (5/50 ns, 5KHz)
1 kV (5/50 ns, 5KHz)
1 kV (5/50 ns, 5KHz)

-A- kritérium
-A- kritérium
-A- kritérium
-A- kritérium

Lökőfeszültség  (SURGE):
- Mérőbemenetek felől
- Tápfeszültség bemenet felől (PS)
- Analóg távadó kimenetek felől 
- Digitális be –és kimenetek felől 

4 kV (CATIII, 250V)
2 kV (line to ground)
1 kV (line to ground)
1 kV (line to ground)

-B- kritérium
-B- kritérium
-B- kritérium
-B- kritérium

Vezetett RF immunitás: 3 Veff -A- kritérium
Vezetett RF emisszio 1 csoport, B osztály
Sugárzott RF immunitás E =10 V/m A- kritérium
Sugárzott RF emisszio 1 csoport, B osztály

Általános adatok:
Kivitel: TS-35 sínre pattintható sorkapocsdoboz, 

anyaga: poliamid PA6.6
Csatlakozás: csavarszorításos kötés
Csatlakozó vezeték keresztmetszete: 2,5 mm2 (min.)

4,5 mm2 (max.)
Méret: 22,5 x 104 x 114 mm

(szélesség x magasság x mélység)
Tömeg: 0,2 kg maximum
Védettség: IP 20

A gyártó egyes műszaki adatok változtatásának jogát fenntartja!
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9.2. Alkalmazási példa
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RS485-ös buszrendszer kialakítása:
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