PQube® 3 Güç Kalitesi Analiz Cihazı
KOMPAKT, ÇOK YÖNLÜ, KESKİN ÖLÇÜMLER, GÜÇLÜ SEZGİLER
• 14 Adede Kadar Akım Kanalı • 4MHz Yüksek Frekanslı Geçici Rejimler •
2kHz–150kHz Emisyonlar • Class 0.2 Doğruluk Sınıfı • Class A Ed3 Güç Kalite Sınıfı

SEKTÖRLER
PQube 3 çeşitli sektörlerden
birçok firmanın zaman ve maliyet
tasarrufu yapmasına imkân
sağlar:

HEM MALİYETTEN
TASARRUF EDİN HEM DE
İÇİNİZ RAHAT ETSİN
.
PQube 3 Güç Kalitesi Analiz Cihazı;
verimliliğe, süreç kalitesinin
iyileştirilmesine ve rahatlığınıza
yapabileceğiniz en iyi yatırımdır.

SAĞLIK
VE DAHA FAZLASI

TELEKOMÜNİKASYON

VERİLER İSTEDİĞİNİZ YERDE
SİZİNLE
Akıllı telefonunuza, tabletinize veya
dizüstü bilgisayarınıza trendler veya
olaylar hakkında grafiksel bilgiler alın.

VE DAHA FAZLASI

UZAKTAN İZLEYİN
ULAŞIM
VE DAHA
FAZLASI

DAĞITIM ŞEBEKELELERİ
VE DAHA FAZLASI

HASSAS ÜRETİM
YAPAN SANAYİ
TESİSLERİ
VE ÇOK DAHA
FAZLASI

Gerçek zamanlı olarak neler olduğunu
gözlemleyin. Evinizin veya ofisinizin
rahatlığında birçok çeşitli ölçüme erişim
imkânına sahip olun

SORUNLARI HIZLICA FARK EDİN
Sorunlar veya olası sorunlar olduğu sırada
haklarında bildirim alın

KÖK NEDENLERİ DAHA HIZLI
SAPTAYIN
Bir arızanın kök nedeninin güç olup
olmadığını belirleyin. PQube 3’ününüz
yapmadığınız ilk servis destek çağırısında
kendisini telafi eder.

BİRÇOK CİHAZ BİR ARADA
Kompakt ve güçlü PQube 3 serisi sayısız
fonksiyon içerir

Tetiklenebilen osiloskop
40 dijital osiloskop
içerir
Gerilim çökmeleri,
yükselmeleri, DC
gerilimi, sıcaklık,
basınç, nem ve daha
fazlası için tetiklenebilir
250 nanosaniyelik geçici rejimleri
yakalama imkânı
E-posta, SMS veya
SNMP ile gerçek
zamanlı bildirim
gönderir

Gerçek
Zamanlı Akıllı
Sensör
3000’den fazla
parametreyi raporlar — her
saniye
Gerçek zamanlı
analiz ile içiniz
rahat eder
Hızlı ve etkili teşhis
imkânı sağlar
Süreç uyumluluğunu garanti eder

Grafik Kaydedici
Günlük, haftalık ve aylık
trendleri kaydeder
Dakikalık minimum, ortalama ve
maksimum değerleri ölçer, hiçbir
döngüyü kaçırmaz
Yazılım yüklemeye gerek yok.
Grafikleri, Excel ve PQDIF
dosyalarını size e-postayla gönderir
Normal çalışma koşullarından
sapmaların belirlenmesine yardımcı
olur, tahmin bazlı arıza analizi
gerçekleştirir

8 Akım Kanalı
0.333V veya 10Vpk gerilim diferansiyel giriş kanalları.
Class 0.2 doğruluk sınıfı ölçümleri için Powerside UltraPrecise Akım Trafolarını kullanın
4 Gerilim Girişi 960
VAC’ye kadar
nominal gerilim
girişi

Powerside Ultra–Precise
Ayarlı Akım Trafoları
Çift gerilim modu için VAT1
modülünü kullanın
Dokunmatik Ekran
Yapılandırma, aygıt
yazılımını güncelleme,
600’ün üzerinde canlı
ölçüm, son olaylar ve
sistem durumunu
görüntülemek için ara
yüz

Kurcalanmalara karşı
koruma kapağı

16GB Harici Veri
Yedekleme

32GB Dahili Hafıza Bir
yıldan fazla veri için
depolama alanı

Genişletme
Veri Yolu
Her iki tarafa da
ek modüller için

10/100 Ethernet
RJ-45 Bağlantı
Noktası
Yerleşik Ethernet
bağlantı noktası.
Kablosuz, hücre
modemi, PoE uyumu

USB 2.0 Bağlantı
Noktası
Veri yedekleme,
yapılandırma ve
aygıt yazılım
güncellemeleri
Dijital Giriş

24VAC veya 24~48VDC
Güç Girişi

Röle Çıkışı

EnviroSensor®
Girişlerine, ortam
sıcaklığı, nem, barometrik
basınç, mekanik şok,
titreşim, 3 eksenli ivme ve
daha fazlası için
Powerside ENV2
sensorünü kullanın

4 Analog Giriş Kanalı
Akış, RPM, sıvı
seviyesi, basınç
ve daha fazlası
için uygundur

®

PQube 3
GÜÇ KALİTESİ SADECE BİR BAŞLANGIÇ
Powerside PQube 3 Güç Kalitesi Analiz Cihazları
piyasada çözümü bir bütün halinde sunan tek cihazdır.
Elektrikselden çevresel etmenlere kadar kapsamlı girdi
dizileriyle PQube 3; karmaşık veri analizini, sorunları hızlı
bir şekilde teşhis edip çözebileceğiniz basit bir süreç
haline getirir.

PQube 3e — 14 Akım Kanalı
Channels

DAHİLİ WEB VE E-POSTA SUNUCUSU
HERHANGİ BİR YAZILIM KURMAYA GEREK
YOK
Diğer Güç Kalitesi Analiz Cihazları başka
yazılımları indirmenizi ve yüklemenizi
gerektirirken, PQube 3 için bunlar gerekmez.
Verileri uzaktan da izlemek için ağ
bağlantısından başka hiçbir şeye ihtiyacınız
yoktur.

YÜKSEK HIZ
MIKRO GÜÇ KALİTESİ
• 4MHz’e kadar yüksek
frekans örneklemesi – 250
ns geçici rejimleri
algılama ve kaydetme
• Gerilim çökmeleri, yükselmeleri ve
kesintileri, yüksek/düşük frekans,
dalga formu değişiklikleri, ani
(inrush) akımlar ve daha fazlasına
bağlı tetiklenme sonucu kayıt
altına alınan olaylar

•

PQube 3 tarafından oluşturulan GIF grafikleri,
CSV/Excel ve PGDIF (IEEE standardı) dosyaları

•

FTP ve HTTP protokolleriyle otomatik dosya aktarımı

•

Gömülü güvenlik duvarı ve banka
düzeyinde güvenlik protokolü (HTTPs ve
FTP-S)
Olaylar
gerçekleştiğinde eposta uyarısı alın

• 2kHz-150kHz iletilen
emisyon kaydı
• Tüm kanallarda döngü başına 512
örnek ile yüksek hızda
kaydedebilme
• IEC 61000-4-30 Ed3 Class A:
• Gerilim çökmeleri/ yükselmeleri/
kesintileri
• Kırpışma (flicker) (Pinst, Pst, PLT)
• Gerilim ve akım harmonikleri,
50.’ye kadar ara harmonikler
• Gerilim ve akım dengesizlikleri
• Gerilim THD, akım THD ve TDD
• Hızlı gerilim değişimleri
• Minimum/ortalama/maksimum
değerleri ile birlikte günlük, haftalık
ve aylık trendler
• Günlük kümülatif olasılıklar,
histogramlar ve daha fazlası

Web tarayıcısı ile uzaktan trend ve olay kayıtlarını ve
ölçümleri görüntüleyin, PQube 3’ünüzü yapılandırın ve
aygıt yazılımını güncelleyin.

İSTENİLEN YERE KURULUM

1

2

Kompakt ve güçlü PQube 3 Güç Kalitesi Analiz
Cihazları, DIN raya montajdan portatife kadar
olabilecek her durum için esnek kurulum
seçeneklerine sahiptir. Ölçülecek bir şeyiniz
varsa, PQube kurabileceğiniz bir yer vardır.
1. DIN RAYA MONTAJ
Basit ve kolay kurulum, PQube 3 Güç Kalitesi Analiz
Cihazı mevcut DIN rayına takılır.
2. KENDI DIN RAY KUTUNUZU KULLANIN
PQube 3 Güç Kalitesi Analizi Cihazını, pencereli bir
muhafaza kutusu içerisine rahatça kurun ve kolayca
erişin
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3. DİREĞE MONTAJ
IP44 sınıfı muhafazası ile dağıtım hattının
izlenmesi için mükemmel bir seçenek. İzlediği
gerilimi kullanarak kendine güç sağlayabilir ve
3G/4G modem uyumludur.
4. DUVARA MONTAJ
IP44 sınıfı muhafazası ile iç/dış mekan kurulumu
için ideal bir seçenek. Aynı zamanda 3G/4G
uyumludur.
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5. TAŞINABİLİR
Saha servisleri için mükemmel olan kompakt
muhafazamız, hareket etmek için üretilmiştir ve
3G/4G uyumludur.
6. 19-İNÇ RAF MONTAJI
Trafo ve veri merkezleri için tasarlanan bu tek
fazlı raf montaj sistemi, iki adede kadar PQube
desteleyebilir.
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BAĞLANTILARINI TAKIN
VE HAZIRSINIZ

PQube 3, montajı ve kablo bağlantıları
tamamlandıktan sonra nominal frekansı, gerilimi,
bağlantı konfigürasyonunu otomatik olarak
algılar ve devreye alma sırasında zamandan ve
maliyetten tasarruf etmenizi sağlar.

EK YAZILIM SEÇENEKLERİ
Powerside’ın ücretsiz yazılımlarını kullanarak gerçek zamanlı ölçümleri
kolayca görüntüleyin, grafiklerini ve özel raporlarını oluşturun

REPORT WRITER – RAPOR
OLUŞTURUCU

MODBUS CLIENT – MODBUS
İSTEMCİSİ

Günler, haftalar veya aylar boyunca alınan
ölçümleri otomatik olarak analiz eder ve
size yüzlerce saatlik zaman kazandırır

PQube 3’ünüzden gerçek zamanlı
ölçümleri uzaktan alın

• Logonuz ve iletişim bilgilerinizle özel
raporlar oluşturun
• Rapor içeriğini tanımlayın: geçti/kaldı
kriterlerine sahip uyumluluk tabloları
için parametreleri ve eşikleri seçin
• Özetleri, grafikleri, trendleri ve istatistik
tablolarını dahil edin
• EN50160, harmonikler, enerji, faturalama ve
daha fazlasını içeren çeşitli rapor seçenekleri
sunar
• Birçok dil arasından seçim yapın veya
ek dilleri kolayca entegre edin

• Gerilim ve akım bağlantılarının uzaktan
doğrulanması
• Gerçek zamanlı günlük kaydı/grafikleri
• Gerçek zamanlı dalga formlu scope meter
• Gerçek zamanlı gerilim ve akım
harmonikleri
• Gerçek zamanlı 2kHz–150kHz supraharmonikler
• 3000’den fazla parametreye kolay erişim
• Canlı ölçüm değerlerinin CSV dosyalarında
kaydedilmesi

Güç Kalitesi Problemlerinizin
Snap on a PQube 3 Power Analyzer
Çözümü
için Quality Problems
to
Solve Power
PQube 3 Güç Kalitesi Analiz Cihazı
Hizmetler ve Destek

Powerside PQube® 3 serisi yüksek hızlı, keskin ve doğru ölçüm
yapan Güç Kalitesi Analiz Cihazları, tüm güç kalitesi sorunlarını
belirler, ölçer, kaydeder ve raporlar.
• Kompakt PQube; nominal frekansı, gerilimi ve bağlantı

konfigürasyonunu otomatik algılayarak hızlı kurulum imkânı sağlar
• Herhangi ek bir yazılım gerekmez.
• Geniş aksesuar çeşitleri ve elektrikselden çevresel etmenlere

kadar kapsamlı bir dizi girdi ile birlikte kullanılabilir.
• Gerçek zamanlı işlem yapılabilecek verilere, uzaktan veya gelen

kutunuza kullanıcı tarafından tanımlı raporlar aracılığıyla
ulaşabilirsiniz.
• Tek veya üç-fazlı yüklerde, çeşitli yük kombinasyonlarında veya

gerilim ölçümlerinde kullanılabilir.

Sahada
Sahadaveya
veyaUzaktan
UzaktanÖlçüm
İzlemeve
ve
İzleme
Ölçüm
Eğitimli teknisyenlerimiz; gerilim sıçramaları,
yükselmeleri, çökmeleri, harmonik bozulmalar ve
güç kesintileri gibi güç kalitesi sorunlarını takip
edip saptayarak güç kalitesini anlaşılabilir hale
getirir. Bu hizmet size işletme veriminizi hızlı bir
şekilde arttırmak için ihtiyacınız olan bilgiyi
sağlar.

Güç Ağ Analizi
Güç Ağ Analizi
Mühendislerimiz en son ETAP yazılımını
kullanarak ağınızı analiz eder. Ağınızın kararlı
kalmasını ve verimli çalışmasını sağlamak için
yüksek harmonik bozulma veya düşük güç
faktörü gibi var olan güç kalitesi sorunlarını
tespit eder.

PQube® 3 Veri İzleme ve Analizi
PQube® 3 veri izleme ve analiz hizmetimizin
ağınızın güç kalitesi durumuna nasıl uygulanabilir
bir bakış açısı kazandırdığını keşfedin. Arıza süresini
azaltmanın ve işletme maliyetlerinden tasarruf
etmenin en rahat yoludur.
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