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Przykład zastosoWania

nD40 
- analizator jakości sieci energetycznej

PoMiar, WizUalizacja i rejestracja Ponad 500 ParaMetrÓW 3-FazoWej 
syMetrycznej i niesyMetrycznej sieci energetycznej

wartości agregowane dla 3 sekund, 10 minut i 2 godzin:
• napięcia fazowe u1, u2, u3, u123avg
• prądy fazowe i1, i2, i3, i123avg
• moce fazowe czynne P1, P2, P3, ΣP123, P123avg
• moce fazowe bierne Q1, Q2, Q3, ΣQ123, Q123avg
• moce fazowe pozorne s1, s2, s3, Σs123, s123avg
• współczynniki mocy czynnej Pf1, Pf2, Pf3, Pf123avg
• współczynniki mocy znikształcenia dPf1, dPf2, dPf3, dPf123avg
• współczynniki mocy biernej/czynnej tg1, tg2, tg3, tg123avg
• napięcia międzyfazowe u12, u31, u23, u123avg
• prąd w przewodzie zerowym in

• kąt pomiędzy napięciem i prądem 1, 2, 3, 1, 123avg  (stopnie 
i radiany)

• kąt miedzyfazowy napięcia  ∢ u12, ∢ u31, ∢ u23, ∢ u123avg

Pozostałe wartości:
• częstotliwość (agregacja dla 1 i 10 sekund)
• wartości temperatury/rezystancji (dwa kanały)
• wartości demand: P, Q , s , U , i (15minutowe, 30 minutowe  lub 1 godzinne).
• energia: czynna pobierana/oddawana, bierna pobierana/oddawana i pozorna.

Wszystkie energie liczone dla poszczególnych faz oraz parametrów trójfazowych.
• współczynniki: thd, thds, thdg, PWhd. liczone dla napięć i prądów 

poszczególnych faz oraz parametrów trójfazowych.
• harmoniczne od 1 do 51 dla poszczególnych faz prądów i napięć.
• wartości półokresowe napięcia poszczególnych faz.
• rejestracja zapadów, wzrostów i  przerwań.
• pamięć wartości minimalnych i maksymalnych wartości mierzonych.
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Pomiar i rejestracja parametrów jakości energii elektrycznej.
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* dla wybranych parametrów - szczegóły w danych technicznych

• Pomiar i rejestracja ponad 500 parametrów jakości energii elektrycznej zgodnych z normami 
Pn-en 50160, Pn-en 61000-4-30, Pn-en 6100-4-7.

• klasa pomiarowa a - dla agregacji 3 sekundowej. agregacja 10 minutowa i 2 godzinna – 
klasa s.

• Praca w 3 lub 4-przewodowej, trójfazowej, symetrycznej lub niesymetrycznej sieci energetycznej.
• analiza harmonicznych prądu i napięcia do 51-ej dla klasy i (wg Pn-en 61000-4-7).
• konfi gurowalne archiwum wartości chwilowych i rejestracja zdarzeń.
• archiwizacja danych na karcie sd – pamięć do 32 gB.
• Wysyłanie wiadomości e-mail po wystąpieniu zdarzeń alarmowych.
• serwer WWW, serwer FtP.
• interfejsy: rs-485 Modbus slave, ethernet 100 Base-t 

(Modbus tcP serwer), UsB device & host.
• kolorowy ekran dotykowy lcd tFt 5,6 640 x 480 pikseli.
• stopień ochrony iP65 od strony czołowej
• synchronizacja zegara rtc z serwerem czasu ntP.

M
ET

ODY POMIARUKLASA

A M
ETODYPOMIA

RU

CLASS

A

M
EA

sU
REMEnT METhO

D
s

M
EAsUREMEnTMEThO

D
s

M
ET

ODY POMIARUKLASA

A M
ETODYPOMIA

RU

KLASA

A

CLASS

A*



2

dane techniczne

izolacja galwanicznacechy użytkowe wejścia wyjścia

nD40 - analizator jakości sieci energetycznej

RTC

Ochrona

hasłem

IP65

THD

card

AC

RS

485

MOD

BUS

RS

485

MOD

BUS

0/4...20 mA

wyjścia
Rodzaj wyjścia właściwości

Wyjście analogowe 3 programowalne prądowe 0/4...20 ma, rezystancja obciążenia < 500 Ω

Wyjście przekaźnikowe 8 programowalnych przekaźników elektromagnetycznych, styki beznapięciowe zwierne, obciążalność 250 V a.c./1 a a.c.

wejścia
Rodzaj wejścia zakres pomiarowy Parametery Błąd podstawowy
Wejście napięciowe 230/400 V 57,7/100V 0,05..1,5 Un ± 0,1%
Wejście prądowe 1a lub 5a 0,005..1,5 in ± 0,1%
Wejście binarne 6 wejścia binarne: 0/5..24 V d.c. częstotliwość przełączania do 50 hz
Wejście do pomiaru temperatury Pt100: -200...850°c, Pt1000: -200...850°c  ,  rezystancja: 0...5000Ω ± 0,2%

inteRfejsy szeRegowe
typ interfejsu właściwości
rs-485 interfejs: ModBUs slave, prędkość 300…115200 bit/s, tryb transmisji ascii/rtU
UsB 2 interfejsy: device & host, UsB v.2.0
ethernet 100 Base-t, gniazdo rj45, Modbus tcP serwer

znamionowe waRunki użytkowania
napięcie zasilania 85 V..240 V a.c., 40...400hz 90 V..320 V d.c. pobór mocy: 15 Va, 35 Va (przy ładowaniu)
temperatura otoczenia pracy: 0 do 50°c przechowywania: - 20...50°c
wilgotność względna < 75% niedopuszczalne skroplenia

Reakcja na
zaniki zasilania: zachowanie danych i stanu przyrządu
powrót zasilania: kontynuacja pracy przyrządu

krótkotrwałe przeciążenie (5s) 2 Un (max. 1000 V) 10 in

stopień ochrony obudowy iP 65

wymagania bezpieczeństwa
kategoria instalacji iii

Pn-en 61010-1
stopień zanieczyszczenia 2

maksymalne napięcie pracy względem 
ziemi

rs485, wejście temperatury/rezystancji, UsB: 50V
Pn-en 61010-1

układ pomiarowy, przekaźniki, zasilanie: 300 V

zakResy PomiaRowe, metoDy PomiaRu i DoPuszczalne BłęDy PoDstawowe PRzetwaRzania
wielkość mierzona metoda pomiaru zakres Błąd podstawowy

napięcie U rMs

u Rms 
wartości uśrednione: 
1 s klasa: B 
3 s klasa: a
10 min klasa: s 
2 hrs klasa: s 

U rMs l-n (150% Un) 
Un = 230 V    23,0..46..345,0 V (ku=1)

..480,0 kV (ku≠1)
Un = 57,7V     5,7..11,5 ..70,0 V (ku=1)

U rMs l-l (150% Un): 
Un = 400 V    40,0..80.. 600,0 V (ku=1) 

..1020,0 kV (ku≠1)
Un = 100V    10,0 ..20..120,0 V  (ku=1)

klasa a wg Pn-en 61000-4-30:2008
u Rms  l-n 
(10% Udin - 150% Udin):  ±0,1% Udin.

Prą i rMs

i Rms: 
wartości uśrednione: 
1 s klasa: B 
3 s klasa: a 
10 min. klasa: s 
2 godz. klasa: s

i Rms (150% in): 
in = 1 a - 0,010..0,1..1,5 a (ki=1)
in = 5 a - 0,050..0,5..7,5 a  (ki=1)

..480,0 ka (ki≠1)

i Rms 
(10%in - 150% in): ±0.1% pomiaru

częstotliwość

klasa s
wyznaczona z 10 lub 12 cykli w okresie czasu 200 ms.

42,5 do 57,5 hz dla 50 hz a.c. zasilania
51,0 do 69,0 hz dla 60 hz a.c. zasilania

klasa s wg Pn-en 61000-4-30:2008
±0,050 hz 

klasa a
wyznaczona ze 100 lub 120 cykli w okresie czasu 10 s.

klasa a wg Pn-en 61000-4-30:2008
±0,010 hz

RS
485Zasilanie

Pt100/
Pt1000/

Ω

2x
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Moc czynna, bierna i pozorna

moc czynna: 
Mierzona co10 cykli (50 hz) lub 12 cykli (60 hz)
moc bierna: 
Wyznaczana z mocy pozornej i czynnej.
moc pozorna:
Wyznaczana z U rMs oraz i rMs.

zależy od napięcia i aktualnej wartości 
przekładni.

wg Pn-en 61557-12:

energia czynna: ± 0,5% Pn
energia bierna: ± 1% Qn
energia pozorna: ± 0,5% sn

wielkość mierzona metoda pomiaru zakres Błąd podstawowy

energia czynna pobierana / oddawana, 
energia bierna pobierana / oddawana, 
energia pozorna.

Mierzona co 10 cykli (50 hz) lub 12 cykli (60 hz).
oddzielny pomiar dla oddawanej, pobieranej energii czynnej 
i biernej.

zależy od napięcia i aktualnej wartości 
przekładni. 

wg Pn-en 61557-12:

energia czynna: ± 0,5% 
energia bierna: ± 1% 
energia pozorna: ± 2%

Współczynnik mocy czynnej,
Współczynnik mocy zniekształcenia

Współczynnik mocy czynnej :
zależny od U rMs, i rMs i mocy czynnej.
Współczynnik mocy zniekształcenia:
zależny od wartości thd i.

-1,000 .. 0 .. 1,000 Współczynnik mocy PF ± 0,01% 
Współczynnik zniekształcenia PFdist ± 0,05%

harmoniczne prądów i napięć

wg Pn-en 61000-4-7:2007, do 51-ej harmonicznej
długość okna: 10 cykli
(dla 50 hz), 12 cykli
(dla 60 hz). długość FFt: 4096 punktów

harmoniczne napięcia: 0,00 .. 100,00 %
harmoniczne prądu: 0,00 .. 100,00 %

harmoniczne napięcia – klasa ii

± 5% Urdg jeśli Urdg > 1%
± 0,05% Un jeśli Urdg < 1%

harmoniczne prądu– klasa ii

± 5% Urdg jeśli Urdg > 3%
± 0,5% Un jeśli Urdg < 3%

thd U, thd i, thdg U, thdg i, thds U,  thds i, 
PWhd U,  PWhd i

wg Pn-en 61000-4-7:2007, do 51-ej harmonicznej
długość okna: 10 cykli
(dla 50 hz), 12 cykli
(dla 60 hz). długość FFt: 4096 punktów

thd U: 0,00 .. 100,00 % 
thd i: 0,00 .. 100,00 %
thdg U: 0,00 .. 100,00 % 
thdg i: 0,00 .. 100,00 %
thds U: 0,00 .. 100,00 % 
thds i: 0,00 .. 100,00 %
PWhd U: 0,00 .. 100,00 % 
PWhd i: 0,00 .. 100,00 %

thd U: ±5%    (50/60hz)
thd i: ±5%    (50/60hz)
thdg U: ±5%  (50/60hz)
thdg i: ±5%  (50/60hz)
thds U: ±5%   (50/60hz)
thds i: ±5%   (50/60hz)
PWhd U: ±5%  (50/60hz)
PWhd i: ±5%  (50/60hz)

nD40 - analizator jakości sieci energetycznej

Przykłady Prezentacji danych PoMiaroWych

gdzie:
ku – przekładnia przekładnika napięciowego
ki – przekładnia przekładnika prądowego
Udin - deklarowane napięcie wejściowe  
Urdg, irdg – wartości pomiarów 
Un, in, Pn, Qn – wartości nominalne

Różne formy wyświetlania danych:

• wyświetlanie cyfrowe,

• widok analogowy,

• bargrafy,

• wykresy wektorowe

• trendy

• licznik energii

• analiza harmonicznych.

ekrany logów systemowych.

ekrany logów alarmów.

Panel sterowania.
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nD40 - analizator jakości sieci energetycznej

Przykłady Prezentacji danych PoMiaroWych
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nD40 - analizator jakości sieci energetycznej

WyMiary oBUdoWy, Montaż W taBlicy

ethernet: www seRveR, ftP



zaMaWianie
analizator/ rejestrator nd40 - X X XX X X

klasa pomiarowa:
klasa s 0
klasa a/s 1
wejścia/ wyjścia:
brak 0
8 wyjść przekaźnikowych 1
6 wejść binarnych, 4 wyjścia przekaźnikowe 2
6 wejść binarnych, 3 wyjścia analogowe 3
wykonanie:
standardowe 00
wejście napięciowe 3 x 57,7/ 100 V          01
specjalne* XX
wersja językowa:
polska P
angielska e
niemiecka d
rosyjska r
inna* X
Próby odbiorcze:
bez dodatkowych wymagań 0
z dodatkowym atestem kontroli jakości 1
wg uzgodnień z odbiorcą X

nD40 - analizator jakości sieci energetycznej

* - tylko po uzgodnieniu z producentem

PRzykłaD zamÓwienia:
kod nD40 - 0 1 00 P 1 oznacza:

nD40 - analizator parametrów trójfazowej sieci energetycznej typ nd40
0 - klasa pomiarowa s 
1 - 8 wyjść przekaźnikowych
00 - wykonanie standardowe
P - polska wersja językowa
1 - z dodatkowym atestem kontroli jakości.

Więcej informacji o naszych wyrobach można 
znaleźć  na naszej stronie internetowej:

zoBacz także:

www.lumel.com.pl
dołącz do nas na Facebooku!

nd40-19

P30u- uniwersalny 
przetwornik temperatury

 i sygnałów standardowych

Re92 - regulator 
2-kanałowy

nD20 - miernik 
parametrów sieci

darmowy program econPrzekładniki prądowe 
5 a do 6 ka 

nD30 -  miernik parametrów 
sieci z ethernetem i rejestracją

P43 - 3-fazowy przetwornik 
parametrów sieci

n43- 3-fazowy miernik 
parametrów sieci 

montowany na szynie

Powervis - oprogramowanie 
wizualizacyjne


