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Avanceret måling og overvågning sikrer
kritisk forsyning
Schneider Electric lancerer ny generation af multifunktionsmålere med
PowerLogic PM8000, der sikrer effektivitet og sikkerhed i kritiske el-installationer.
Det behøver ikke være komplekst eller dyrt at få et præcist billede af
strømkvalitet og -forbrug gennem hele den kritiske el-installation. Med den
nye PowerLogic PM8000 multifunktionsmåler sætter Schneider Electric nye
standarder for, hvordan en alsidig og avanceret måler kan gøre det enkelt at
opsamle og analysere vigtige informationer om kritisk strømforsyning og
forbrug.

Fordelene for slutkunder er blandt andet en optimeret, energieffektiv
installation med færre eller ingen afbrydelser i driften og længere levetid på
udstyr.
PM8000 indsamler ikke kun data fra alle led i strømforsyningen - den afkoder
også informationerne, så driftsansvarlige får overblik og indsigt i alle forhold,
som har indflydelse på forbrug og strømkvalitet (PQ) i hele installationen.
Indbygget webserver
Listen over funktioner i PowerLogic PM8000 er omfattende. Men kort sagt
kan PM8000 kan løse næsten alle opgaver, der handler om at måle, analysere
og kommunikere kvalitet og forbrug.
For eksempel multitarif og WAGES, tidssynkronisering og PQ-analyser af fx
støj og retning, trending og forecasting. Hertil kommer grafisk farvedisplay og
indbygget webserver med websider, som kan brugertilpasses.
PowerLogic PM8000 udfører nøjagtige målinger i overensstemmelse med IEC
62053-22 klasse 0.2S og IEC 61557-12 PDM-S. Enheden understøtter
kommunikation via Modbus-, DNP3- og IEC 61850-protokollerne og er
forsynet med dual-port ethernet, RS-485 og ethernet-to-serial gateway.
Find billede i høj opløsning nedenfor

Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider
Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn.
Schneider Electric er bl.a. førende inden for energiforsyning og infrastruktur,
industri og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i
løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det
kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel,
intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2013 opnåede de
over 150.000 medarbejdere en omsætning på 24 mia. euro ved at fokusere på at
hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi.
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