Miernik energii Watta 100 A +
Flara Eth z potwierdzeniem
innowacyjności.
2017-03-30 22:34:47.298528

2

Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
EKO 2007 sp. z o.o.
85-304 Bydgoszcz (miasto),
Kcyńska 15 ,
Polska
Osoba kontaktowa
Grazyna Kocikowska
netpb@op.pl
Tel:
www.oze.sklepna5.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Miernik Watta jest to obecnie najnowocześniej przyrząd tego typu na rynku i służy
do pomiaru ilości pobranego prądu przez podłączony przez niego obwód. Miernik jest
elementem Systemu WOLTA i komunikuje się z modułem Flara przekazując dane o
chwilowym przepływie prądu. Komunikacja odbywa sie droga bezprzewodowa na
częstotliwości 2,4 GHz z użyciem modułów stosowanych w przemysłowej telemetrii ,
skuteczniejszych niż WiFi. Miernik do poprawnego działania wymaga podłączenia
fazy L3. Unikalne cechy miernika Watta , który musi być podłączona do Flary bo
inaczej nie zadziała 1. Zdejmuje proﬁl zużycia energii w czasie rzeczywistym, czyli
częściej niż raz na sekundę. Dzięki temu może reagować automatycznie na zmienne
obciążenie, na przykład włączenie i wyłączenie czajnika 2kW lub rozruch maszyny
indukcyjnej, hydrofor itp. Konkurencyjne rozwiązania mają okres pomiaru
zdecydowanie rzadszy (5-10 sekund). 2.Komunikuje się z modułem FLARA za
pomocą drogi radiowej w standardzie NRF (wysoka zdolność do przenikania sygnału
przez ściany). Takie rozwiązanie obniża koszty instalacji, ponieważ nie wymaga
prowadzenia drogich kabli komunikacyjnych. 3.Wykonuje pośredni pomiar prądu
przez cewki Rogowskiego. Jest to obiektywnie najdokładniejszy pomiar prądu,
umożliwiający wykrycie w proﬁlu zużycia podłączenia bardzo małych odbiorników
np. komputera czy ładowarki. Pomiar ten nie wymaga ingerencji w przyłącze
energetyczne (cewki nakładane na przewody). Dysponuje dużym zakresem
pomiarowym od 100 A do 1000 A na fazę (w zależności od wykorzystanego ustroju
pomiarowego) i bardzo dużą dokładnością pomiarową klasy 0,5 co odpowiada
miernikom laboratoryjnym. Jeden miernik Watta może obsługiwać do 3 inwertery
jednofazowych , zaś jedna Flara 11 inwerterów , czyli np33 zamontowane inwertery ,
potrzebują 11 Watt i 3 Flary Flary dostępne w systemie : Eth , WiFi , GSM. Dane
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ogólne: Wymiary (wysokosc x szerokosc x głebokosc) 87 x 90 x 65 cm Waga 180 g
Ochrona IP 20 Montaz szyna DIN Materiał obudowy polistyren Zakres temperatur
pracy -10 do 60 0C Wilgotnosc 0-98% bez kondensacji Podłaczenie Koncówka
widełkowa na gwint M4 Zuzycie własne energii 3 W Parametry elektryczne:
Maksymalny prad ciagły 3 x 15 A (3 x 3500 W dla 230 V) Maksymalny prad
krótkotrwały [do 1h] 3 x 20 A Zakres napiec na fazie L3 120...370 VDC, 85...264 VAC
Dokładnosc pomiaru 0,08 A (20 W dla 230 V) Minimalna mierzona moc 0,05 A (12 W
dla 230 V) Pomiar kierunku przepływu pradu Tak Zabezpieczenie przeciazeniowe Nie
Rodzaj mierzonego pradu AC/DC (RMS) Komunikacja: Standard komunikacji: 2,4 GHz
NRF24L01 (WiFi+) Protokół komunikacji Własny Zasieg komunikacji bez przeszkód
do 1000 m Zasieg komunikacji z przeszkodami do 100 m

Nabywcy z zagranicy
Czarnogóra
Austria
Luksemburg
Polska
Niemcy
Szwajcaria
Szwecja

CPV
Instalacje słoneczne
Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego

Załączniki
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Typ oferty
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Sprzedaż

Termin składania ofert
05.06.2017

Ważna od
05.01.2017

Branże
Ochrona środowiska
Energia i surowce odnawialne
IT/ICT

Minimalna wartość zamówienia
498.00

Waluta
EUR

Nabywcy poza granicami kraju
TAK
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