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Nye energimålere letter vejen for energy
management
Schneider Electric introducerer nu iEM2100 - en ny serie af kompakte
energimålere med avanceret funktionaliteter som multitarif og MID-certificering.
Serien imødekommer markedets stigende krav til effektiv energimåling- og
rapportering med en række intelligente features.
Det bliver stadig nemmere at etablere struktureret overvågning af
energiforbruget, så slutkunder kan optimere og nedsætte deres forbrug.
Løsningen er energimålere, som kan andet og mere end "blot" at måle
kilowattimer.

Med en ny serie energimålere fra Schneider Electric får rådgivere,
tavlebyggere, installatører og bygningsansvarlige nu et nyt og endnu
stærkere kort på hånden: IEM2100.
Det er en ny serie på hele seks forskellige målere, som imødekommer mange
af de behov for energimåling, el-branchen og slutkunder står overfor i dag.
For eksempel måling i fire kvadranter af aktiv og reaktiv energi,
understøttelse af multitarif, MID-certificering og kommunikation med M-bus
eller Modbus.
iEM2100 udmærker sig desuden ved en meget høj nøjagtighed i klasse 1.0
efter IEC 62053-21-normen. Alle iEM2100 er en-fasede, håndterer op til 63A
og er solidt udført med ekstra forsegling, som beskytter mod utilsigtet
adgang til målerens funktioner og data.
iEM2100 er en del af Acti 9, Schneider Electrics modulære sortiment af
markedets førende tavlekomponenter, der sætter nye standarder for kvalitet
og hurtig, sikker montering i el-tavlen.
Find produktbillede i høj opløsning under artiklen

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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