
 

ЛІЧИЛЬНИКИ
ЕНЕРГІЇ

 

РІШЕННЯ ДЛЯ
КОНТРОЛЮ СПОЖИВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИАНАЛОГОВІ ЛІЧИЛЬНИКИ

ЦИФРОВІ ЛІЧИЛЬНИКИ

Напруга живлення
Кількість символів
Дискретність обліку 
Вимірювальна напруга
Навантаження
Мін. вимірювальний струм
Мін. вимірювальна потужність
Імпульсний вихід 100 мс
на спожитий 1 Вт·год
Власне споживання
Точність
Розміри (ДхШхВ)

Сертифікат

 230 В ± 10% 50-60 Гц
5 (6) цілих + 1 десятка
0,1 кВт·год
230 В
100 A (2 DIN) / 45 A (1 DIN)
40 мA (2 DIN) / 20 мА (1 DIN)
9 Вт (2 DIN) / 4,5 Вт (1 DIN)
транзистор з відкритим колектором
5-27 В, 27 мА
35 мА / 0,6 Вт
Class 1 IEC/EN62053-21, Class B EN50470-3
33 x 63 x 99 мм (2 DIN)
17,5 x 62 x 119 мм (1 DIN)
MID (для цифрових)

 

 
 

  

  

  

 
 

1SD SD06CEM/1
Лічильник енергії однофазний, 1 DIN

Вимірювання споживання активної енергії
напругою 230 В з навантаженням до 45 А 
з імпульсним виходом та прямим
амперометричним підключенням в мережу.

1SD SD05CEM/2
Лічильник енергії однофазний, 2 DIN

Вимірювання споживання активної енергії
напругою 230 В з навантаженням до 100 А
з імпульсним виходом та прямим
амперометричним підключенням в мережу.

1SD SD05CEM2MID
Лічильник енергії однофазний, 2 DIN
сертифікат MID

Вимірювання споживання активної енергії
напругою 230 В з навантаженням до 100 А
з імпульсним виходом та прямим
амперометричним підключенням в мережу.
Перемикання одиниць вимірювання
та скидання показів.

1SD SD06CEM1MID
Лічильник енергії однофазний, 1 DIN
сертифікат MID

Вимірювання споживання активної
енергії напругою 230 В з навантаженням
до 45 А з прямим амперометричним
підключенням в мережу. Кнопка перемикання

одиниць вимірювання

Кришка захисту
 контактів

Облік активної 
енергії

LED індикатор 
споживання

Екран
з підсвіткою

Кнопка скидання
показів

бул. Вацлава Гавела, 4, Київ, 03124, Україна
тел. (44) 496-18-88, факс (44) 496-18-18
office@sv-altera.com, www.svaltera.ua

Ми також пропонуємо:
• програмовані логічні контролери, панелі оператора, промислові ПК і компоненти промислових мереж;
• промисловий електропривод для будь-яких завдань: електродвигуни, редуктори, перетворювачі частоти;
• компоненти і готові установки для компенсації реактивної потужності;
• широкий спектр обладнання КВПіА;
• промислові джерела електроживлення;
• пристрої безперебійного і резервного електропостачання;
• електротехнічне та комутаційне обладнання.

Компанія PerryElectric представила нову лінійку продукції – аналогові та цифрові лічильники електроенергії.
Ці пристрої дозволяють здійснювати точний контроль за споживанням енергії окремої установки чи виробничої лінії.
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