
 

JA-150EM-DIN Módulo
sem fi os para impulsos
de saída de um medidor
elétrico
O módulo para a instalação DIN-rail foi desenhado para mostrar as
leituras de medidores eléctricos através da plataforma web
MyJABLOTRON. O módulo contém um transmissor de rádio concebido
para transferir informação do medidor elétrico, através do painel
de controlo, para a plataforma MyJABLOTRON.

Descrição
O conversor de impulsos vem diretamente da alimentação e contém circuitos separados de forma galvânica para 4 kV. O conversor foi desenhado
para a conexão a uma saída de impulsos standard de um medidor elétrico SO. Consegue distinguir dois valores (pode estar conectado à linha de
controlo da gestão de carregamento do sistema). Também tem uma entrada independente que pode ser usada, p.e., para monitorizar a abertura da
tampa.

Especificações técnicas

Alimentação 230 V/50 Hz; dispositivo de protecção II.

Consumo de energia interno aprox. 0,1 W

Frequência de funcionamento 868,1 MHz

Alcance da comunicação até 300 m (área aberta)

IN entrada baixa tensão, separadas de forma galvânica da voltagem
mains de funcionamento 5 V
voltagem externa máx. surge 30 V DC
comprimento máx. do condutor de conexão 3 m

PU entrada baixa tensão, separadas de forma galvânica da voltagem
mains de funcionamento 5 V
voltagem externa máx. surge 30 V DC
comprimento máx. do condutor de conexão 3 m
é compatível com uma saída de impulsos standard de um medidor
elétrico SO de classe B, de acordo com EN 62053-31

TA entrada entrada para a conexão do condutor de controlo de gestão
de carregamento, máx. 230 V AC

Dimensões 68 × 96 × 18 mm, 1 DIN módulo

Ambiente de funcionamento exterior, protegido, –20 °C a +60 °C

Classe de proteção de entrada painel frontal IP 40 para EN 60529

Declaration of conformity - JA-150EM-DIN (PDF 319,17 kB)○

https://www.jablotron.com/pt/template/product/440/?file=0&jt_id=18706&hash=e5KerE&do=downloadCertificate


O produto cumpre os requisitos de ETSI EN 300220, EN 50130-4 ed.2, EN 55022 e EN 60950-1
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