
Digitális változatosság szemben az  
analóg egyszerűséggel 
 
 
 
UMG 96L / UMG 96 – Univerzális mérőműszer 

 
Az UMG 96L és UMG 96-os műszercsaládok közép- és kisfeszültségű elosztó 
rendszereken alkalmazhatók. Többféle analóg készülék kiváltására alkalmasak.  Egy 
készülék több különböző villamos mennyiség mérésére képes, ezáltal csökkenthetők 
az installációs költségek. Az analóg műszerekkel szemben kiegészítő funkciók is 
elérhetők, úgymint min. és max. értékek tárolása, működési idő számláló, jelszavas 
védelem stb. Az univerzális alkalmazhatóságot segíti a nagy LCD kijelző és a nagy 
mérési pontosság.  

 

 

 

UMG 96RM – Kompakt és nagy tudású multi-funkciós mérőkészülék 
 

Az UMG 96RM műszer alkalmas kis- és középfeszültségű hálózatok (1 és 3 fázisú 
rendszer nullavezetővel) villamos paramétereinek (Valódi effektív értékek) mérésére, 
tárolására és felügyeletére. 
A készülék legfőbb jellemzője a kompakt kivitel (96×96mm), LED megvilágítású LCD 
képernyő és a harmónikusok mérése minden egyes áram és feszültség csatornában. 
A feszültségbemenetet kisfeszültségű rendszerhez történő csatlakozásra alakították 
ki, mely névleges feszültsége max. 300V lehet a fázis és föld között (túlfeszültség 
kategória III). 
Energia menedzsment rendszerekkel (PLC, SCADA, BMS) történő integrálása 
többféle interfészen és protokollon keresztül oldható meg. A készüléket Gridvis 
szoftverrel együtt szállítjuk. A kettő együttes használata az energia menedzsment 
fejlesztésének  kezdő lépése lehet. 

 
UMG 104 – Több, mint egy multiméter 

 
A műszer 500 MHz-es DSP (digital signal processor) processzorával nagyon gyors 
és nagyteljesítményű analizátor. A nyolc bemeneti csatorna 20 kHz/csatorna 
gyakorisággal történő folyamatos mintavételezésének eredményeképpen több mint 
800 villamos érték, minimum és maximum értékek, a főbb energiaminőség értékei, 
mint pl. felharmónikusok (40.-ig / bemenet – iránymeghatározással) mérése történik 
meg. 
 
Ezen adatokra alapozva megelőzhetők a termeléskiesések, fejleszthetők az 
energiával kapcsolatosan koncepciók, mint pl. a költségcsökkentés. Ezen kívül a 

fejlesztések nyomonkövetéséhez, azok villamos jellemzőinek változásai felügyelhetővé ill. tárolhatóvá válnak. 
 
Modern kommunikációs architektúra használatával a kívánt adatok átadhatók egy központi helyre, adatbázisban 
tárolhatók, majd lehetővé válik további feldolgozásuk. Könnyen integrálhatók meglévő épületfelügyeleti vagy PLC 
rendszerbe. 
 
Alkalmazhatósági területek 

 Meglévő analóg és digitális műszerpark helyettesítésére 

 Villamos fogyasztási adatok gyűjtésére és analizálására 

 Költségmenedzsment 

 Felszerelés és folyamat energiaminőség monitoring 

 Hálózatvédelem 

 Energia elosztók villamos paramétereinek mérése, felügyelete és ellenőrzése 

 Épületfelügyeleti vagy PLC rendszer „érzékelője” 

 Terhelési állapotok rögzítése az energia menedzsment rendszereknél  

 Határértékek felügyelete, harmónikus monitoring 
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