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Legyen szó üzemautomatizálásról, épületautomatizálásról vagy folyamatautomatizálásról: 
a terepi buszra csatlakoztatható, új háromfázisú teljesítménymérő modulok 
átfogó hálózati elemzést tesznek lehetővé fogyasztásméréssel, 
harmonikus analízissel és nulla-vezeték méréssel.

A WAGO a 750-493-as modullal letette névjegyét az 
energiatakarékossági projektek körében. Ezt a fejlesztést 
most következetesen továbbvisszük: a 750-494-es 
és 750-495-ös háromfázisú teljesítménymérő 
modulok nem csupán a gépek és berendezések 
pontos energiafogyasztásának meghatározására 
használhatók, hanem a terepi buszon keresztül 
átfogó hálózati elemzésre is alkalmasak, így alapvető 
szerep játszhatnak a fejlett 
energiagazdálkodásban.
A teljesítménymérő modulok a háromfázisú 
hálózat feszültségeinek és áramerősségeinek 
tényleges értékeiből határozzák meg az egyes 
fázisok energia- és fogyasztási adatait: köztük a 
hatásos energiát, teljesítményt , valamint a 
fázishelyzetet, a meddő teljesítményt és a látszólagos teljesítményt, továbbá a fázissorrendet, a csúcsáramot és 
a teljesítménytényezőt. Egy elosztótóhálózatban a szuperponált harmonikusok kedvezőtlen hatással lehetnek a 
csatlakoztatott fogyasztókra. A 750-494-es beépített harmonikus analízise segítségével egészen a 40. harmonikusig 
végezhet kiértékelést.
A modulok további előnye, hogy opcionálisan nulla-vezetékmérésre is használhatók a szigetelési hibák felismeréséhez. 
A Rogovszki-tekercsek segítségével érintés nélkül mérheti meg az áramokat, így a teljesítménymérő kapcsokkal egy már 
kiépített vagy nehezen hozzáférhető automatizálási környezetben is meghatározhatja az értékeket. Kompakt felépítése 
ellenére akár 690 V AC feszültségek mérésére is használható, például szélgenerátorokban.
A WAGO-I/O-CHECK alkalmazás segítségével gyorsan és intuitív módon igazíthatja hozzá projektjeihez a háromfázisú 
teljesítménymérő modul paramétereit. Az átfogó méréseket lehetővé tevő, már meglevő szoftvermodulok mellett saját 
modulokat is létrehozhat a CODESYS programozási környezetben. Szükség esetén könnyedén megjelenítheti a 
fogyasztási értékeket. A beépített helyi megjelenítéshez csatlakoztathat egy kijelzőt, a távoli készülékekről pedig egy 
web-böngésző segítségével használhatja ki a webes megjelenítés lehetőségét.

A részletek összefoglalva:

• csupán 12 mm széles (750-494)
• csupán 24 mm széles (750-495)
• 480 V AC 3~
• 690 V AC 3~ (750-495)
• 1 A
• 5 A
• áramerősség, feszültség, hatásos energia, hatásos teljesítmény és hatásos teljesítménytényező, valamint fázissorrend meghatározása

további funkciók: 

• meddőteljesítmény, meddőenergia, látszólagos teljesítmény, látszólagos energia, fázissorrend felismerése, 
    teljesítménytényező, négy síknegyedes üzem, harmonikus analízis (a 40. harmonikusig, 750-494)
• nulla-vezetékmérés (750-495)

Csökkentse energiaköltségeit az új 
háromfázisú teljesítménymérő modulokkal
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