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Výrobky uvedené v tomto katalogu představují pouze výtah z celého našeho sortimentu.

FIRMA CAMILLE BAUER METRAWATT AG 
VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ
Camille Bauer Metrawatt AG je švýcarská velká společnost zabývající se 
vývojem, výrobou a prodejem průmyslové měřicí techniky. Společnost Camille 
Bauer nabízí zákaznicky a aplikačně orientovaná řešení v oblasti monitoringu 
elektrických veličin a snímání polohy. To předpokládá vysokou úroveň znalostí 
potřeb při vvýrobyěelektrické energie a při její distribuci jakožto znalost potřeb 
průmyslových spotřebitelů. 

Díky švýcarským nárokům na nejvyšší kvalitu a díky vlastní vysoké inovační 
síle poskytuje společnost Camille Bauer Metrawatt AG svým zákazníkům 
jednoznačné a měřitelné výhody.

Camille Bauer Metrawatt AG je součástí skupiny GMC-Instruments.

SYSTÉMOVÁ UDRŽITELNOST

• Management surovin s cílem optimalizace využití zdrojů
• Výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí
• Trvalý další vývoj výrobků a služeb zohledňující aspekty efektivity
• Maximálně pečlivé kontroly jakosti a snášenlivosti s životním prostředím
• Člen asociace Cleantech Švýcarsko
• Certifikováno podle ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

ŠPIČKOVÁ ŠVÝCARSKÁ KVALITA

Působíme v mezinárodním měřítku a naše výrobky a služby exportujeme 
do celého světa.



VÝROBKY, SYSTÉMY, ŘEŠENÍ ELEKTRICKÉ MĚŘICÍ TECHNIKY

ENERGIE JE ŽIVOT
Bez elektrické energie si dnes náš život již nedokážeme představit. Abychom měli 
tuto energii k dispozici vždy, spolehlivě a ve vysoké kvalitě, je nutná promyšlená 
interakce mezi výrobci energie, provozovateli sítí a spotřebiteli. 
Naše výrobky a služby Vám dnes i v budoucnosti pomáhají zabezpečit zásobování 
elektřinou bezpečně a spolehlivě. KVALITA SÍTĚ

MĚŘ
ENÍ A ZOBRAZOVÁNÍ
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MĚŘENÍ A ZOBRAZOVÁNÍ

Pro řízení sítí a monitorování provozních prostředků jsou potřebné 
přesné a spolehlivé informace o různých veličinách sítě. Pro tyto 
účely nabízíme širokou paletu vysoce kvalitních měřicích zařízení 
pro sledování všech veličin elektrické sítě. Naše snímače polohy 

spolehlivě evidují mechanické polohy, úhly a náklony. 
Naše portfolio doplněné o převodníky teploty a oddělovací 
zesilovače se využívá v celém měřicím řetězci.

MĚŘENÍ A ZOBRAZOVÁNÍ
 • Programovatelné měřiče výkonu s vizualizací procesu
 • Univerzální a multifunkční měřicí převodníky pro všechny elektrické veličiny
 • Elektroměry
 • Rozsáhlá technika pro měření procesních signálů o malých napětích
 • Poziční senzorika pro precizní sledování úhlu a náklonu
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Jednotky řady SINEAX AM a SINEAX DM5000 jsou kompaktní zařízení pro měření a monitorování silnoproudé sítě. Vynikají kvalitou zobrazení 
a intuitivním ovládáním. Zařízení poskytují široký rozsah funkcí, jejichž počet lze dále rozšířit volitelnými komponentami. Připojení do procesního 
prostředí se provádí za pomoci komunikačních rozhraní, digitálních vstupů a výstupů, analogových výstupů nebo relé. 

Zařízení jsou navržena pro univerzální použití v průmyslových zařízeních, automatizaci budov nebo v distribuci energií. V nízkonapěťových sítích lze 
přímo připojit jmenovitá napětí až do 690 V v kategorii měření CATIII.

SINEAX AM SERIES A SINEAX DM5000

• Přímé měření až 690 V, CATIII
• Monitorování stavu sítě
• Analýza spotřeby energie (počítadla, průběhy zatížení,

analýza trendů)
• Harmonická analýza podle IEC
• Monitorování nesymetrie sítě
• Monitorování mezních hodnot s vyhlašováním alarmu
• Univerzální procesní I/O
• Grafické zobrazení naměřených hodnot
• Barevný TFT displej s vysokým rozlišením
• Parametrizace zařízení přes WEB browser

AM1000
DM5000

AM1000 AM2000 AM3000 DM5000

Design
96 x 96 mm 

DIN rail
144 x 144 mm 144 x 144 mm DIN rail

Vstupní kanály napětí / proudu 3 / 3 3 / 3 4 / 4 4 / 4

NAMĚŘENÉ HODNOTY

Okamžité hodnoty ▪ ▪ ▪ ▪
Proud nulového vodiče vypočteno vypočteno naměřeno / vypočteno naměřeno / vypočteno
Proud zemnícího vodiče (vypočtený) – – ▪ ▪
Vizualizace tvaru křivky U/I ▪ – ▪ ▪

NEJISTOTA MĚŘENÍ

Napětí, proud ±0.2% ±0.2% ±0.1% ±0.1%
Činný, jalový, zdánlivý výkon ±0.5% ±0.5% ±0.2% ±0.2%
Frekvence ±10mHz ±10mHz ±10mHz ±10mHz
Činná energie (IEC 62053-21 / 22) třída 0.5S třída 0.5S třída 0.2S třída 0.2S
Jalová energie (IEC 62053-24) třída 0.5S třída 0.5S třída 0.2S třída 0.2S

ZAPISOVAČ DAT 
(OPCE, POUZE S ETHERNETEM)

interní 
(≥8GB)

Micro SD card 
(≥16GB)

Micro SD card 
(≥16GB)

Micro SD card 
(≥16GB)

Zapisovač poruch (s předb. spouští)

a) 1/2 periody průběhů RMS U/I ≤3min. – ≤3min. ≤3min.
b) tvar křivky U/I  [ #periody ] 5/6 (předb. sp.) +10/12 – 5/6 (předb. sp.) +10/12 5/6 (předb. sp.) +10/12

KOMUNIKACE

Standardní vstupy/výstupy 1 dig. OUT ; 1 dig. IN/OUT 1 dig. IN ; 2 dig. OUT 1 dig. IN ; 2 dig. OUT 1 dig. IN ; 2 dig. OUT
Ethernet: Modbus/TCP, web server, NTP (opce) (opce) ▪ ▪
Relé (opce) (opce) (opce) (opce)
Analogové výstupy aktivní / pasivní (opce) (opce) (opce) (opce)
Digitální vstupy aktivní / pasivní (opce) (opce) (opce) (opce)
IEC 61850 / PROFINET IO (opce) (opce) (opce) (opce)
RS485: Modbus/RTU (opce) (opce) (opce) ▪
RCM monitoring zbytkového proudu (opce) (opce) (opce) (opce)
GPS časová synchronizace (opce) (opce) (opce) (opce)
Monitorování teploty (opce) (opce) (opce) (opce)
Nepřerušitelné zásobování proudem -- -- (opce) (opce)

AM2000/AM3000
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APLUS 

• Pořizování a sledování stavových veličin sítě
• Univerzální procesní vstupy/výstupy
• Otevřená komunikace přes Modbus, Ethernet nebo Profibus DP
• Dlouhodobé ukládání dat s protokolováním událostí
• Rozšířené pořizování spotřeby energie
• Analýza veličin kvality sítě
• Sledování provozních prostředků

Pro volitelné lokální zobrazení lze vybírat z displejů TFT nebo LED. 

ZOBRAZOVACÍ WATTMETRY

APLUS  je koncipovaný pro použití v energetických rozvodech, v silně zkreslených sítích v průmyslovém prostředí a v automatizaci budov. Tato 
výkonná platforma pro měření, sledování a analýzu silnoproudých sítí je ideální zařízení pro náročné úlohy měření, kdy je nutná rychlá, přesná a vůči 
rušení odolná analýza sítí nebo spotřebičů.

SINEAX CAM je vysoce přesný, univerzální měřicí systém, který se dá pomocí parametrizace optimálně přizpůsobit měřicí úloze. Velký důraz 
byl kladen na schopnost komunikace. Přístroj lze přes analogové a číslicové vstupy/výstupy a standardizovaná rozhraní snadno připojit k řídicím 
systémům nebo externím přístrojům.

SINEAX DM5S a SINEAX DM5F jsou klasické vysoce přesné měřící převodníky vhodné pro monitorování a modernizaci v distribuci elektrické 
energie a v průmyslu. Poskytuje buď analogové výstupy a/nebo Modbus komunikaci.

SINEAX DM5S / SINEAX DM5F

• Sledování stavu sítě: třída 0,2
• Univerzální: U/I, P/Q/S, f, PF atd.
• Dálková komunikace přes Modbus
• DM5S: měření energie třídy 0.5S
• DM5F: doba ustavení 15…25 ms
• Konfigurování bez napájecího napětí

SINEAX CAM

• Vhodný ke sledování silně zkreslených sítí
• Ideální pro různé aplikace ve zkušebnictví
• Komunikace přes Modbus/TCP nebo IEC61850 jako zvláštní

příslušenství
• Volně sestavitelné I/O rozhraní
• Jako zvláštní příslušenství interní nebo externí displej v 7 jazycích
• Na přání provedení s Rogowského proudovými vstupy
• Lze dodat také jako měřicí jednotku pro mobilní aplikace

MULTIFUNKČNÍ MĚŘÍCÍ 
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SIRAX MM1200 / SIRAX MM1400

• Jasné a jednoznačné zobrazení naměřených dat na TFT displeji
• Jednoduché ovládání a parametrizace na dotykové obrazovce
• Automatické cyklické skrolování naměřených dat
• Komunikace přes Modbus/RTU nebo TCP
• MM1400: Monitorování a analýza vyšších harmonických (U/I)
• Integrovaný měřič činné a jalové energie

Přístroje SIRAX nabízejí základní funkce vysílače za nízkou cenu. 

SIRAX BM1200 / SIRAX BM1250 / SIRAX BM1400

• Dobře viditelné jednořádkové zobrazení naměřených dat na podsvětleném
LCD displeji

• BM1400: Jasné a jednoznačné zobrazení naměřených dat na LED displeji
• Jednoduché lokální ovládání a parametrizace
• Komunikace přes Modbus/RTU nebo TCP
• Automatické cyklické skrolování naměřených dat
• Integrovaný měřič činné a jalové energie, cenově výhodná alternativa k

elektroměrům (BM1200 a BM1250)

SIRAX BT5700

• Dobře viditelné jednořádkové zobrazení naměřených dat na podsvětleném
• Jednoduché lokální ovládání a parametrizace
• Komunikace přes Modbus/RTU nebo TCP
• Automatické cyklické skrolování naměřených dat
• Integrovaný měřič činné a jalové energie

SIRAX BM1450

• Podpora multikanálového měření
• Dvousměrné měření napětí a proudu
• Lokální konfigurace na místě
• Komunikace přes Modbus/RTU nebo TCP
• DC měření výkonu
• Monitorování a ovládání výkonových spínačů

Multifunkční zobrazovač DC energie SIRAX BM1450 lze použít k monitorování a řízení DC systémů. Tato měřící zařízení měří množství elektronických 
parametrů, jako je DC napětí, proud, výkon, energie a další.



www.camillebauer.com

MĚŘENÍ A ZOBRAZOVÁNÍ
STRANA 8

JEDNOÚČELOVÉ PŘÍSTROJE

Tato řada zařízení disponuje základními funkcemi měřícího převodníku a lze ji používat jako ekonomické standardní řešení pro bezpečnou evidenci 
měřených veličin v jednofázových nebo třífázových silnoproudých sítích. Zařízení převádějí měřené veličiny silnoproudu jako proud, napětí, frekvence 
nebo výkon na nízkonapěťový analogový signál (proud, napětí).

SIRAX BT5400

• Jednofázové připojení, 3 fáze 3 vodiče rovnoměrně nebo nerovnoměrně zatížené nebo 3 fáze 4
vodiče rovnoměrně nebo nerovnoměrně zatížené

• Měřicí vstup výkonu
• Jmenovité napětí do 500 V, jmenovitý proud 1 / 5 A
• 2 konfigurovatelné analogové výstupy lineární nebo se zlomem v rozsahu unipolárně 0…20 mA

/ 4…20 mA nebo bipolárně -20...0...+20 mA nebo -10…0…+10 V
• Rychlé lokální programování tlačítky nebo pomocí software CB-Configurator
• Jednoduché lokální ovládání zařízení
• Jasné a dobře čitelné zobrazení naměřených dat na LCD zobrazovači
• Flexibilní komunikace a dálkové vyčtení prostřednictvím integrovaného rozhraní Modbus RTU
• Montáž na lištu DIN

• Jednofázové připojení (napětí, proud nebo frekvence)
 • 2 konfigurovatelné analogové výstupy lineární nebo se zlomem v rozsahu 0…20 mA / 4…20 mA

nebo 0…10 V
• Rychlé lokální programování tlačítky nebo pomocí software CB-Configurator
• Jednoduché lokální ovládání zařízení
• Jasné a dobře čitelné zobrazení naměřených dat na LCD zobrazovači
• Flexibilní komunikace a dálkové vyčtení prostřednictvím integrovaného rozhraní Modbus RTU
• Montáž na lištu DIN

MĚŘÍCÍ PŘEVODNÍKY PROUDU, NAPĚTÍ NEBO FREKVENCE

Označení Měřící vstup

SIRAX BT5100 Napětí

SIRAX BT5200 Proud

SIRAX BT5300 Frekvence

MĚŘÍCÍ PŘEVODNÍK VÝKONU

SIRAX BT5600

• Vstupní měřicí rozsah programovatelný přes PC / jednoduché plánování a projektování 
(konečný rozsah lze nastavit během uvádění do provozu)

• Elektricky izolované duální výstupy
• Číslo odbočky TAP je softwarově programovatelné o  d 1 do 100
• Poloha TAP je zobrazena na předním LED displeji.
• Analogový výstupní signál programovatelný rovněž přes PC

(aktivní proudový nebo napěťový výstup pro všechny rozsahy mezi -20 až +20 mA DC 
popř.  -12 až +15 V DC)

• Galvanické a optické oddělení mezi napájením, vstupy a výstupy
• 3, 4vodičové měření pro automatickou kompenzaci odporu vedení
• Dvouvodičové měření s kompenzací odporu přívodního vedení pomocí softwaru

PROGRAMOVATELNÝ PŘEVODNÍK PŘEPÍNAČE ODBOČEK TRANSFORMÁTORU (  TAP)
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SINEAX F534 / SINEAX F535 / SINEAX G536 / SINEAX G537

• Frekvence (SINEAX F534), rozdíl frekvencí (SINEAX F535)
• Fázový úhel (SINEAX G536), rozdíl fázových úhlů (SINEAX G537)
• Vyhodnocení stability síťové frekvence
• Sledování potřeby jalového výkonu
• Určení parametrů pro kompenzaci jalového výkonu
• Použitelné pro zobrazení, registraci, sledování, regulaci

SINEAX P530 / Q531

• Sledování příkonu
• Jmenovitá napětí do 690 V, jmenovitý proud do 6 A
• Použitelné pro zobrazení, registraci, sledování, regulaci
• Připojení přes měnič nebo napřímo

Převodníky střídavého napětí se rovněž dělí do různých aplikačních kategorií. I zde se rozlišuje mezi sinusovými a zkreslenými vstupními signály.
Tato zařízení neobsahují mikroprocesory. Nepoužívá se žádný software. Zařízení nelze uživatelsky upravovat.

Převodníky pro činný a jalový výkon jsou k dispozici pro různé druhy sítí.
Tato zařízení neobsahují mikroprocesory. Nepoužívá se žádný software. Zařízení nelze uživatelsky upravovat.

JEDNOÚČELOVÉ PŘÍSTROJE

Tyto osvědčené analogové přístroje se dodávají podle údajů zákazníka. Silnoproudá veličina se proporciálně převádí na analogový stejnosměrný 
výstupní signál. Přístroje tak jsou přesně přizpůsobeny jedné úloze měření. 

Převodníky střídavého proudu existují v různých jakostech. Při vstupním proudu s průběhem blížícím se sinusovému lze použít vhodnější přístroj 
než u zkreslených proudů, kdy je měření efektivní hodnoty RMS náročnější.

Tato zařízení neobsahují mikroprocesory. Nepoužívá se žádný software. Přístroje se dodávají v pevném nastavení.

Převodníky frekvence, fázového úhlu nebo jejich rozdílů.

Vlastnosti I542 I538 I552

Měření zkreslených střídavých proudů ▪
Měření efektivní hodnoty ▪
2 měřicí rozsahy ▪ ▪
Nastavitelná koncová hodnota měřicího rozsahu O O S

Bez pomocného napájení ▪
O = volitelně    S = standardně

Vlastnosti U543 U539 U553 U554

Měření zkreslených střídavých napětí ▪ ▪
Měření efektivní hodnoty (standardně) ▪ ▪
Nastavitelná koncová hodnota 
měřicího rozsahu (volitelně) ▪ ▪ ▪

Různé charakteristiky (lupa hlavní 
hodnoty, zlom) ▪

Bez pomocného napájení (standardně) ▪
2vodičové připojení s výstupem 
4 – 20 mA (volitelně) ▪
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ANALOGOVÉ DISPLEJE PRO ZOBRAZENÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEKTRICKÝCH ÚDAJŮ

Společnost Camille Bauer Metrawatt AG nabízí široký sortiment měřicích přístrojů s analogovým displejem pro nejrůznější aplikace. K dispozici 
je široká škála typů přístrojů, čelních rozměrů a stupnic pro instalaci do panelů, rozvaděčů, strojů a mozaikových mřížek.

• Pouzdro s čelním sklem z polykarbonátu ze samozhášivého materiálu schválené
podle UL 94 V-0

• K dispozici ve čtyřech různých velikostech pouzdra (48, 72, 96, 144)
• Výměnné stupnice
• Zadní ochranný kryt jako standardní příslušenství pro bezpečnost uživatele
• Použití nárazuvzdorných pružinových, otočných a jemných ložiskových mechanismů
• Měřiče střídavého proudu jsou dodávány se stupnicemi pro potlačení rušení
• Snadná instalace pomocí kovových svorek

Druh přístroje 
(měřicí ústrojí)

Typ 
stupnice

Označení Čelní rozměr Měřené parametry Měřicí rozsah Přesnost

Elektro-
magnetické 

(feromagnetické)

90° SIRAX BM100 48mm / 72mm /
96mm / 144mm

Střídavý proud / napětí

100mA ... 100A
... / 5A (pro trafo)
... / 1A (pro trafo) 

6V ... 1000V
... / 100V (pro trafo) 
... / 110V (pro trafo)

1.5% (z rozsahu)

Elektro-
magnetické  
(s přepínačem)

90° SIRAX BM150 72mm / 96mm
1- nebo 3-fázový

střídavý proud / napětí
1A / 5A

100V ... 600V

(pohyblivá cívka)

90° SIRAX BM200

48mm / 72mm /
96mm / 144mm Stejnosměrný proud / napětí

15µA ... 100A
4 ... 20mA (pro trafo) 

15mV ... 1000V
60mV ... 150mV (pro bočník)

240° SIRAX BM250

50µA ... 100A
4 ... 20mA (pro trafo) 

60mV ... 600V
50mV ... 150mV (pro bočník)

Magneto- 
elektrické  
s usměrňovačem

90° SIRAX BM300

48mm / 72mm /
96mm / 144mm

Střídavý proud / napětí

100µA ... 10A
... / 5A (pro trafo)  
... / 1A (pro trafo) 

6V ... 600V
... / 100V (pro trafo) 
... / 110V (pro trafo)

240° SIRAX BM350

100mA ... 10A
... / 5A (pro trafo)  
... / 1A (pro trafo) 

6V ... 600V
... / 100V (pro trafo) 
... / 110V (pro trafo)

Elektro- 
magnetické 
nebo magneto- 
elektrické 
pro montáž na 
lištu DIN

90° SIRAX BM400 45mm
(45 x 85 x 57mm)

Střídavý nebo 
stejnosměrný proud 

Střídavé nebo 
stejnosměrné napětí

1mA ... 15A
... / 5A (pro trafo)  
... / 1A (pro trafo) 
100mV ... 600V 

... / 100V (pro trafo) 

... / 110V (pro trafo)

Vlastnosti:

Magneto-
elektrické
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Druh přístroje 
(měřicí ústrojí)

Typ 
stupnice

Označení Čelní rozměr Měřené parametry Měřicí rozsah Přesnost

Bimetalové

90°

SIRAX BM500

72mm / 96mm Střídavý proud
1A / 5A

1A...10000A / 1A
1A...10000A / 5A

3% (z rozsahu) 
Bimetalové/
bimetalové 
a elektro- 
magnetické

SIRAX BM550

Magneto- 
elektrické  
s vestavěným
transformátorem

90° SIRAX BM600 72mm / 96mm 45...50...55 Hz / 
45...55...65 Hz / 
45...60...65 Hz

360...400...440 Hz / 
380...400...420 Hz

57.7V ... 500V 0.5% (z rozsahu) 
240° SIRAX BM650 96mm / 144mm

90° SIRAX BM700 72mm / 96mm COSϕ kap 0.5...1...0.5 ind 
COSϕ kap 0.8...1...0.3 ind 
COSϕ kap 0.8...1...0.8 ind

1A / 5A 1.5% (z rozsahu) 
240° SIRAX BM750 96mm / 144mm

Magnetoelektr. 
s vestavěným 
převodníkem

90° SIRAX BM800
96mm Uvést v objednávce

5A ... 200000A / 1A
5A ... 200000A / 5A

57.7V ... 500V
1.5% (z rozsahu) 

240° SIRAX BM850

Počítadlo 
provozních hodin 
se synchronním 
motorem

90° SIRAX BM900 72mm / 96mm 00000.00 ... 99999.99
100 ... 125 VAC
200 ... 250 VAC
380 ... 440 VAC

±0.02s za 24 h

Magneto- 
elektrické 2 v 1

90° SIRAX BM910 72mm / 96mm
1A / 5A

1A...10000A / 1A
1A...10000A / 5A

100mA ... 60A
... / 5A (pro trafo)
 ... / 1A (pro trafo) 

6V ... 600V
... / 100V (pro trafo) 
... / 110V (pro trafo)

3% (z rozsahu) 

Sychronoskop -- SIRAX BM920 96mm / 144mm 35 ... 70 HZ 100 ... 500 VAC --

Vibrační 
kmitoměr 

Jazýčková SIRAX BM930 72mm / 96mm -- -- 1.5% (z rozsahu) 
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SINEAX V604s Programovatelný multifunkční převodník

• Měření stejnosměrného napětí, stejnosměrného proudu, teploty (RTD, TC) a odporu
• 2 vstupy (např. pro kontrolní snímač nebo měření rozdílu)
• 2 výstupy (U a / nebo I)
• Možnost začlenění do systému: komunikace přes rozhraní Modbus
• Volně programovatelná relé s přepínacími kontakty k signalizaci mezní hodnoty nebo alarmu
• Širokopásmový zdroj AC/DC
• Díky inteligentním matematickým funkcím lze použít pro

• Měření stejnosměrné energie
• Měření výkonu
• Sledování zatížení
• Sledování rozdílu
• Kontrolní měření teploty
• Přizpůsobení signálu
• Sledování gradientu / mezní hodnoty

SINEAX V624 Programovatelný převodník teploty

• Programovatelný bez připojení napájecího napětí
• Softwarová kalibrace nuly a měřicího rozpětí
• Vhodný k měření teploty v prostředí s nebezpečím výbuchu
• Sledování přerušení a zkratu v měřicím obvodu čidla

SINEAX TV809 Programovatelný oddělovací zesilovač

• Proudový nebo napěťový výstup v jednom přístroji
• Bezpečné oddělení zesílenou izolací do 600 V (kat. II) nebo 1000 V (kat. I)
• Relé mezních hodnot zajišťující kontrolní funkci

TECHNIKA PRO MĚŘENÍ PROCESNÍCH VELIČIN

Pro zaručení kontinuálního a stabilního průběhu procesu a bezpečné ukládání, správu a vizualizaci procesních dat poskytujeme širokou paletu 
převodníků signálů a systémů pro řízení procesů.

SINEAX řada VS

• Převodník signálů ve velmi kompaktním konstrukčním provedení s pouzdrem širokým
pouze 6,2 mm

• Parametrizace přímo na místě pomocí DIP spínačů
• Ochrana galvanickým oddělením všech obvodů
• Bezpečné připojení pružinovými svorkami
• Provedení jako oddělovací zesilovač, převodník teploty, hlásič mezních hodnot
• Možnost napájení prostřednictvím sběrnice umístěné na zadní straně
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LINAX DR2000 Obrazovkový zapisovač

 • Ekonomicky výhodné obrazovkové zapisovače pro základní aplikace
 • Velmi dobře čitelný kvalitní TFT displej
 • Zařízení je konfigurovatelné a rozšířitelné podle přání zákazníka
 • Krytí IP65 / NEMA4 (čelní)
 • Vzorkovací perioda 100ms/kanál
 • Nízké provozní náklady (TCO)

LINAX DR3000  Obrazovkový zapisovač

 • Výkonný obrazovkový zapisovač s vysokými užitnými vlastnostmi
 • Jednoduché intuitivní ovládání s integrovanou nápovědou
 • Až 12 matematických kanálů také pro složité výpočty
 • Pro použití ve ztížených podmínkách díky krytí IP65 / NEMA4 (čelní)
 • Bezpečnost dat podle FDA 21 CFR část 11
 • Garantovaná integrita dat (flash paměť)
 • Nízké provozní náklady (TCO)

OBRAZOVKOVÉ ZAPISOVAČE

Bezpapírové obrazovkové zapisovače Camille Bauer nejnovější generace mají modulární konstrukci a lze je tak individuálně přizpůsobit nejrůznějším 
aplikacím. 

Obrazovkové zapisovače se dnes používají nejen k záznamu dat, nýbrž také jako výkonné ukazovací přístroje, inteligentní rozhraní mezi různými 
systémy pro přenos signálů a sběrnicovými systémy (např. 4…20 mA na MODBUS) a jako lokální inteligentní a autonomně pracující výpočetní 
jednotky.
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KINAX WT720 Absolutní, programovatelný převodník úhlu natočení hřídele pro aplikace 
v drsném prostředí, Ø 58 mm

• Robustní a odolné provedení měřicího převodníku
• Měřicí převodník absolutní hodnota - úhel otáčení
• Kapacitní princip měření
• Žádné opotřebení a údržba
• Bezpečné elektrické spojení díky pružinovým svorkám a ochraně proti přepólování
• Odolný proti vysokému mechanickému zatížení
• Vysoký stupeň utěsnění vůči vodě a prachu (stupeň krytí pouzdra IP67 a IP69K)
• Volně programovatelný lineární měřicí rozsah nebo s charakteristikou tvaru V
• Analogové rozhraní 4…20 mA (2-vodičové zapojení) / střední poloha 0° = 12 mA
• Lze dodat s ochranou proti výbuchu „Ex ia IIC T4 Gb”, „Ex ia IIIC T80°C Db” a

„Ex tb IIIC T80°C Db” podle ATEX a IECEx
• K dispozici pro aplikace v lodním průmyslu, certifikace GL (Germanischer Lloyd)

KINAX HW730 Absolutní, programovatelný převodník úhlu natočení s dutou hřídelí pro 
aplikace v drsném prostředí, Ø 78 mm

• Robustní a do terénu vhodný převodník úhlu natočení s dutou hřídelí
• Vysoká absolutní přesnost měření (±0,35°) díky kapacitní 2vodičové technologii
• Nepodléhá opotřebení a je bezúdržbový
• Bezpečné elektrické spojení díky pružinovým svorkám a ochraně proti přepólování
• Odolný proti vysokému mechanickému zatížení
• Vysoký stupeň utěsnění vůči vodě a prachu (stupeň krytí pouzdra IP67 a IP69K)
• Flexibilní a jednoduchá montáž díky průchozí duté hřídeli do 30mm
• Volně programovatelný lineární měřicí rozsah nebo s charakteristikou tvaru V
• Rozhraní analogové 4…20 mA (2-vodičové zapojení) a číslicová Modbus s POE
• Lze dodat s ochranou proti výbuchu „Ex ia IIC T4 Gb”, „Ex ia IIIC T80°C Db” a „Ex tb IIIC

T80°C Db” podle ATEX a IECEx
• K dispozici pro aplikace v lodním průmyslu, certifikace GL (Germanischer Lloyd)

KINAX WT707 / WT717 Absolutní převodník úhlu natočení hřídele pro aplikace v drsném 
prostředí, Ø >100 mm

• Robustní a odolný jedno- a víceotáčkový měřicí převodník úhlu otáčení
• Měřicí převodník absolutní hodnota - úhel otáčení
• Odolný proti vysokému mechanickému zatížení
• Malé opotřebení a žádná údržba
• Programovatelná i neprogramovatelná provedení
• Rozhraní analogové 4…20 mA
• Lze dodat s ochranou proti výbuchu „Ex ia IIC T6 Gb” podle ATEX a IECEx
• K dispozici pro aplikace v lodním průmyslu, certifikace GL (Germanischer Lloyd)
• K dispozici i v provedeních odolných proti mořské vodě
• K dispozici také s převodovým poměrem do 1600:1

MĚŘÍCÍ PŘEVODNÍKY ÚHLU NATOČENÍ
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KINAX 3W2 / 2W2 Vestavný absolutní převodník úhlu natočení hřídele

 • Kompaktní provedení pro montáž do zařízení a přístrojů
 • Měřicí převodník absolutní hodnota - úhel otáčení
 • Malé opotřebení a žádná údržba
 • Velmi malý rozběhový moment < 0,001 Ncm
 • Programovatelná i neprogramovatelná provedení
 • Analogové rozhraní 4…20 mA (2vodičové zapojení)
 • Lze dodat s ochranou proti výbuchu „Ex ia IIC T6 Gb” podle ATEX a IECEx
 • K dispozici pro aplikace v lodním průmyslu, certifikace GL (Germanischer Lloyd)

KINAX N702 JEDNODIMENZIONÁLNÍ PROGRAMOVATELNÝ SNÍMAČ NÁKLONU

 • Robustní a do terénu vhodný snímač naklonění
 • K dispozici je stále absolutní poloha
 • Magnetorezistivní princip měření
 • Vysoká absolutní přesnost měření (±0,2°)
 • Jednodimenzionální, olejem tlumený kývavý systém
 • Volně parametrizovatelný rozsah měření a směr otáčení
 • Rozhraní analogové 4…20 mA a číslicová CANopen nebo SSI
 • Flexibilní a jednoduchá montáž a zprovoznění

KINAX N702 INOX HART ABSOLUTNÍ SNÍMAČ NÁKLONU

 • Hermeticky vodotěsné a prachotěsné pouzdro IP68/IP69K
 • Optimálně odolává agresivním médiím, jako je mořská voda a čisticí prostředky
 • Tělo z ušlechtilé oceli INOX AiSi 316Ti (1.4571)
 • Vysoká absolutní přesnost měření (±0,2°)
 • Odolné vůči vysoké mechanické zátěži zásluhou robustního designu a vysoce kvalitních
materiálů

 • Bezpečné elektrické spoje flexibilním řídicí kabelem
 • Standardní synchronní příruba nebo montážní deska
 • Přípojka se 2 vodiči a flexibilním řídícím kabelem
 • Volná parametrizace řídicím kabelem
 • Rozhraní analogová 4…20 mA nebo digitální HART

MĚŘÍCÍ PŘEVODNÍKY ÚHLU NATOČENÍ

SNÍMAČE NÁKLONU
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SLEDOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Evidence, vyhodnocení a optimalizace spotřeby energie a její vyúčtování podle nákladového střediska původce je ústřední úlohou každého podniku. 
Aby bylo možné sledovat ji na každém stupni, nabízíme všechny potřebné komponenty od elektroměru přes sumarizační stanice až po pořizovací, 
vyhodnocovací a zúčtovací software.

Elektroměry ENERGYMID

• Profesionální elektroměry pro 2, 3 a 4 vodičové sítě s až 80 A přímým připojením
nebo 1 A, 5 A přes proudový transformátor

• Flexibilní komunikace a dálkové vyčítání je možné díky široké paletě rozhraní jako LON,
M-Bus, Modbus RTU, Ethernet, BACnet nebo pulzní výstup.

• Maximální transparentnost zásluhou multifunkčního provedení pro vyhodnocení jalové energie a 
dalších hodnot sítě

• Integrovaná diagnostika chybného připojení pro jednoduchou a časově úspornou instalaci
• Přizpůsobitelné budoucím tarifním strukturám na energetickém trhu díky až 8 nastavitelným 

tarifům

Elektroměry ENERGYSENS

• Inteligentní systém snímačů pro měření výkonu, energie, proudu, napětí a frekvence
jednotlivých spotřebičů v systémech nízkého napětí

• Různé varianty snímačů se 3 nebo 12 měřicími místy. Jmenovitý proud je 40 A nebo 80 A
• Možnost integrace do libovolného systému díky univerzálnímu rozhraní Modbus (TCP/RTU)
• Výstraha před přetížením pro zabránění větších škod
• V porovnání s jinými systémy měření velmi nízká vlastní spotřeba

Automatizace energií
Měření - řízení - vizualizace

 • Inteligentní sumarizační stanice
Systém CETNRAX shromažďuje volně volitelná data ze široké škály zařízení přes Modbus / TCP,
Modbus / RTU nebo přostřednictvím pulzních výstupů z elektroměrů. Data lze ukládat, slučovat
do individuálních paketů a dále předávat do systému vyšší úrovně.

 • Submetering, Gateway
Brána mezi Modbus/RTU a Modbus/TCP. Prostřednictvím IP adresy CENTRAX lze každé zařízení
identifikovat podle své adresy. Každý připojený přístroj může být dotázán a následně odpovědět.

 • Sběr, ukládání a vyhodnocení dat
Přes pulzní výstup lze k CENTRAXu připojit až 16 elektroměrů. Při známé čítací konstantě
měřiče lze z impulsů v průběhu času přímo získat informaci o spotřebované energii a vypočítat
výkon. Tak se i z nejjednodušších elektroměrů stávají chytrá měřidla.
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MĚŘIČE SPOTŘEBY ENERGIE

SIRAX MT7100 / MT7150 je třífázový síťový elektroměr «vše v jednom» s integrovaným elektroměrem a univerzálním proudovým vstupem. 
Je určen pro montáž na lištu DIN a lze k němu připojit běžné transformátory proudu a napětí a Rogowského cívky.

SIRAX MT7100 / MT7150

 • Plastové pouzdro z PBT odolné proti rozbití
 • nehořlavost a samozhášivost podle UL94 V0
 • Připojení společných transformátorů proudu a napětí a Rogowského cívek
 • Konfigurace prostřednictvím konfiguračního softwaru
 • Sériový výstup RS485 Modbus/RTU
 • Montáž na lištu DIN pro vertikální nebo horizontální polohu

SIRAX EM100

SIRAX EM100 je moderní třífázový elektroměr pro přímé měření určený pro použití 
v obytných budovách, komerčních provozech a v aplikacích lehkého průmyslu.
Přístroj je vhodný pro měření a monitorování elektrických parametrů v 3fázových 
4vodičových, v 3fázových 3vodičových a 1fázových 2vodičových sítích. Podporuje měření 
maximálního proudu až 100 A s přímým připojením. 
Podporuje tarifní čítače, které lze zvolit prostřednictvím digitálního vstupu nebo komunikace 
MODBUS. 
Měřené údaje se zobrazují na jasném, intuitivním LCD displeji. Dále jsou k dispozici pulzní 
výstupy a pulzní LED diody pro sledování energie. 
Pro vzdálený monitoring slouží standardní rozhraní MODBUS RTU. 
Pouzdro přístroje je navrženo pro standardní montáž na lištu DIN, což umožňuje snadnou 
instalaci.
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Transformátory proudu s vinutím
Transformátory proudu s vinutím převádějí malé primární jmenovité proudy od 1 A na galvanicky oddělené 
sekundární jmenovité proudy 5 A nebo 1 A, které lze využít v měřicím systému. Na rozdíl od klipových 
nebo kabelových transformátorů proudu mají transformátory proudu s vinutím 4 šroubové spoje. Primární i 
sekundární proud jsou připojeny přes svorky.

Násuvné transformátory proudu
Násuvné transformátory proudu se používají všude tam, kde je třeba měřit a zpracovávat velké proudy. 
Zapojují se přímo otvorem na primární vodič (přípojnici nebo kabel). Sekundární strana (obvykle měřicí 
zařízení, měřič energie nebo displej) je připojena přes svorky na přední a zadní straně.

Kabelové transformátory
Díky své kompaktní konstrukci a snadné instalaci jsou kabelové transformátory vhodné zejména pro použití 
na obtížně přístupných místech a tam, kde je omezený prostor. Oddělitelné poloviny jader také usnadňují 
instalaci na kabel nebo na lištu.

Součtové transformátory proudu
Pokud se měření proudu provádí přes několik proudových transformátorů, aby se zaznamenal celkový odběr, 
sečtou se sekundární proudy jednotlivých proudových transformátorů a součet se vydělí počtem součtů 
(počtem vstupů). To znamená, že celkovou spotřebu lze zaznamenat pouze jedním měřicím přístrojem. Na 
výstupu součtového proudového transformátoru je k dispozici normalizovaný měřicí signál (5 A).

Násuvné transformátory proudu pro PQ
Násuvné transformátory proudu pro aplikace kvality energie zaručují spolehlivý přenos při vzorkovací frekvenci 
až 20 kHz. Jsou určeny pro harmonické frekvence do 9 kHz.

Násuvné diferenciální transformátory proudu
Násuvné diferenciální transformátory proudu řady «DACT» typu A detekují velmi malé proudy. Ve spojení s 
našimi verzemi přístrojů SINEAX DM5000, AMx000, CENTRAX CUx000 a LINAX PQx000 je lze použít pro 
monitorování reziduálního a poruchového proudu strojů a systémů.

Kabelové převodní transformátory zbytkového proudu
Všude tam, kde je problematické přerušení proudové cesty nebo kde je třeba měřicí zařízení nekomplikovaně 
dovybavit, jsou tyto transformátory tou správnou volbou. Detekují velmi malé proudy. V kombinaci s 
našimi verzemi přístrojů SINEAX DM5000, AMx000, CENTRAX CUx000 a LINAX PQx000 je lze použít pro 
monitorování reziduálního a poruchového proudu strojů a systémů.

PROUDOVÉ TRANSFORMÁTORY

Při zaznamenávání spotřeby elektrické energie je třeba měřit odpovídající proudy. K tomu se používají měřicí transformátory proudu, které 
převádějí primární jmenovitý proud na galvanicky oddělený sekundární jmenovitý proud 5 A nebo 1 A, který může být použit měřicím systémem. 
Aby bylo možné zaručit kvalitu a přesnost měření, je velmi důležitá vhodná kombinace transformátoru a měřicího zařízení. 

Bez ohledu na požadovanou jmenovitou velikost, třídu přesnosti, velikost vodičů nebo dostupný prostor má Camille Bauer Metrawatt širokou 
nabídku různých proudových transformátorů podle IEC 61869-2. 
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100 A / 1 V 1000 A / 1 V
1 A až 120 A AC 1 A až 1200 A AC

10 mV / A 1 mV / A

Transformátory proudu AC/DC s funkcí měřicího transformátoru
Řady SIRAX BT7000/BT7050 a SIRAX BT7100/BT7150 jsou proudové transformátory s integrovanou funkcí 
měřicího transformátoru pro monitorování jednofázových střídavých nebo stejnosměrných aplikací. Měření 
proudu je galvanicky odděleno od měřeného vedení. Velký počet měřených veličin, maximální proud až 300 
AAC nebo 400 ADC umožňují všestranné využití zařízení.

Transformátory proudu AC/DC s funkcí elektroměru
Řady SIRAX BT7200/BT7250 a SIRAX BT7300/BT7350 jsou proudové transformátory s integrovaným 
elektroměrem pro monitorování jednofázových střídavých a stejnosměrných aplikací. Velký počet měřených 
veličin, maximální proud až 300 AAC, resp. 400 ADC při maximálním napětí 1000 VDC, resp. 800 VAC, 
umožňují všestranné využití přístrojů.

Dělitelné transformátory proudu
Všude tam, kde je problematické přerušení proudové cesty nebo kde je třeba nekomplikovaně dodatečně 
vybavit měřicí zařízení, jsou správnou volbou kabelové převodní transformátory proudu.

Rogowského snímače proudu
Rogowského cívky jsou vzduchové cívky. Magnetické pole obepnutých vodičů, jimiž protéká proud, indukuje   
v cívkách střídavé napětí, které je úměrné protékajícímu proudu. Ten se určí na základě integrace napětí.      
K tomu je potřeba elektronické zařízení, které musí být napájeno z externího zdroje. 
Velkou výhodou Rogowského cívek je jejich rychlá a snadná instalace bez nutnosti rozpojení obvodů. Kromě 
toho lze díky přepínatelným měřicím proudovým rozsahům pokrýt téměř všechny aplikace pomocí jednoho 
provedení. Tento princip také umožňuje mnohem lépe přenášet rychlé nárůsty proudu a harmonické složky, 
než je tomu u běžných transformátorů.

Proudové kleště

Kategorie měření: 600 V CATIII
Frekvenční rozsah: 30 Hz až 10 kHz

10 A / 1 V 
Rozsah měření:         10 mA až 10 A AC 

Výstupní citlivost:              100 mV / A 

Bočníky

Bočníky se používají k měření stejnosměrných proudů, zejména při vysokých proudech.

• Velký rozsah měření od 1A ... 15000A
• Robustní konstrukce
• Montáž přípojnic
• Velmi nízký teplotní koeficient
• Vysoká dlouhodobá stabilita
• Vysoká odolnost proti přetížení
• Odolnost proti nárazům a vibracím



KVALITA SÍTĚ

Moderní výkonová elektronika a nelineární spotřebiče stále více zatěžují 
elektrické sítě, díky čemuž střídavý proud již nevykazuje původní sinusový 
průběh. Elektrická zařízení a stroje jsou tímto značně zatěžována, což se 
projevuje ve zvýšených tepelných ztrátách a stoupající spotřebě energie. 
To může vést až k poruchám a výpadkům. Naše řešení zajišťují včasnou 
identifikaci problémů ještě předtím, než vůbec vzniknou.

KVALITA SÍTĚ
 • Certifikovaná analýza kvality sítě podle IEC 61000-4 30 Ed. 3 ve třídě A
 • Certifikovaná analýza energetického toku činné energie třídy 0.2S
 • Export dat via PQDIF a CSV, řízený periodicky nebo dle událostí
 • REST-rozhraní, IEC 61850, Profinet, Modbus RTU/TCP
 • PQ Easy-Report pro vypracování reportů o shodě bez speciálního softwaru
(např. EN 50160, GB/T, IEEE 519, IEC 61000-x-x, individuální, …)

 • Kontrola přístupu na bázi rolí, zakódovaná komunikace a klasifikované protokolování
událostí důležitých pro bezpečnost

Certified
by
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Monitorování kvality sítě se tradičně provádí zpravidla až jako reakce 
na vzniklé problémy, jako jsou výpadky zařízení, přerušení procesů 
nebo výpadky v komunikaci. Řešení všech těchto problémů však stojí 
peníze a nikdo to nechce zažívat znovu jenom proto, aby pak dokázal 
vytvořit potřebné podklady pro analýzu. Největší předností kontinuálního 
monitorování kvality sítě proto je, že uživatel aktivně rozšiřuje své 
znalosti a zvyšuje využitelnost systému. 

Zařízení, jako LINAX PQ1000 / PQ3000 / PQ5000  tak pomáhají 
zjišťovat problémy ještě předtím, než může vzniknout škoda. V případě, 
že skutečně vznikne nějaký problém, poskytují údaje pro identifikaci 
zdroje, který jej způsobil.

24/7 – STACIONÁRNÍ MĚŘENÍ KVALITY SÍTĚ

Měřicí přístroje pro monitorování kvality elektrické energie, metrologicky certifikované

LINAX PQ1000
Kompaktní zařízení pro monitorování kvality elektrické energie v elektrické síti 

 • Analýza kvality elektrické energie ve třídě S podle IEC 61000-4-30 Ed. 3
 • Posuzování shody v distribučních sítích a IPC podle společných norem a vlastních
mezních hodnot

 • Varianty provedení (montáž na lištu DIN s displejem/bez displeje, montáž do panelu
96 x 96 mm)

LINAX PQ3000/PQ5000
Kompaktní zařízení pro monitorování kvality elektrické energie v elektrických sítích

 • Certifikovaná analýza kvality elektrické energie ve třídě A podle IEC 61000-4-30 Ed. 3
 • Formát pro výměnu dat o kvalitě elektrické energie: PQDIF
 • Zprávy o shodě kvality energie dostupné prostřednictvím webové stránky bez externího
softwaru

 • Zařízení pro montáž do panelu 144x144 mm nebo na lištu DIN

LINAX PQ5000-RACK
Monitorování kvality elektrické energie v elektrické síti v 19“ racku podle EN 60297

 • Certifikovaná analýza kvality elektrické energie ve třídě A podle IEC 61000-4-30 Ed. 3
 • Analýza dvou energetických sítí (např. dvojitá přípojnice, transformátor)
 • Volitelný přenos dat přes mobilní síť a synchronizace přes GPS
 • Měření proudu pomocí proudového transformátoru (1/5 A) nebo snímačů malých
signálů (< 3 V)

Certified 
by

Certified 
by
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Metrological
certified

MOBILNÍ MĚŘENÍ KVALITY SÍTĚ

Za pomoci mobilního řešení měření LINAX PQ5000-Mobile je možno 
kontrolovat aspekty napájení energií důležité pro provoz:

• kvalita napájení
• dostupnost napájení
• vyhodnocení změn nebo nápravných opatření
• analýza toku energie.

Toto měření energie podporuje kampaně (opakované měření na stejném 
místě) pomocí konfiguračního manažera umožňujícího nastavit až
20 zařízení a tato nastavení lze uložit do paměti. Může poskytnout 
přístupový bod WLAN pro připojení mobilních zařízení a na vlastní 
webové stránce ukázat všechna data potřebná pro vyhodnocování. 
Pro průkazné vyhodnocování kvality sítě v místě měření by měření mělo 
probíhat minimálně 7 celých dnů.
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MĚŘICÍ KOMPAS PRO INTELIGENTNÍ SÍTĚ

Zde se zpracovávají příslušné proudové hodnoty 
přicházející z tzv. Current Link modulů. Díky 
technologii Current Link jsou jednotlivé Current 
Link moduly a jejich senzory (Rogowského cívky) 
škálovatelně propojeny pomocí signálového vedení 
realizovaného pomocí koaxiálního kabelu.
Díky tomu klesají náklady na instalaci na
absolutní minimum a současně je zaručena
profesionálně provedená kabeláž. Takový
měřicí systém k určování kvality napájení a 
zátěžových toků je přitom mimořádně hospodárný 
a navíc ještě metrologicky certifikovaný.

Tento škálovatelný měřicí systémtak v sobě 
kombinuje funkce převodníku podle IEC 60688, 
měření a monitorování výkonu podle IEC 61557-12 
i přístroje pro měření kvality elektřiny 
podle IEC 62586-1.

Fundamentální měřicí technologie „od zdola“ 
tvoří základ pro celulární energetické systémy a 
tím i chytré sítě, Smart Grids, což umožňuje 
stabilizaci sítí (např. kvůli chování prosumerů, 
vypínání sítě atd.). Přitom je důležitá nejen jejich 
škálovatelnost, nýbrž také absolutní orientace na 
budoucnost, např. prostřednictvím flexibilní 
konektivity, funkčních úprav atp. Navrhujeme 
certifikovaný sběr dat o kvalitě sítě a analýzu 
výkonu a kvality napájení pro až 32 kanálů v dílčí 
distribuci.
Zpracování signálů probíhá v měřicím přístroji 
řady LINAX® PQ5000CL. 

LINAX® PQ5000CL

• Metrologicky certifikovaný PQI podle IEC 61000-4-30 Ed. 3 třídy A jako základní jednotka
• Škálovatelný systém pro oblasti certifikované kvality elektrické energie a pro řízení zátěže a účinnosti

až pro 10 kanálů (32 vodičů)
• Volitelné základní měření proudu (např. přímo za transformátorem) s vysokou přesností díky senzorice

založené na proudových transformátorech
• 3P nebo 3PN pomocí Current Link modulů pro každý vývod (max. 32 proudů)
• Současné měření několika vývodů současně namísto tradičního měření pro každý vývod zvlášť
• Přímé vytvoření zprávy o shodě a přehledu událostí díky funkcionalitě PQEasy-Reporting prostřednictvím webového prohlížeče
• (např. podle EN50160)
• Záznam poruchových událostí napětí, volitelně s časově synchronizovanými proudy jednotlivých kanálech (IEC 61000-4-30 ed. 3)
• Časově synchronizované řízení zátěže pro U/I/P/Q/cosφ
• Měření proudu v každém Current Link kanále až 1’000 A a nadproudu až 20‘000 A

«IN1 (typický/maximální) 400 A / 1›000 A» a «IN2 (typický/maximální) 8›000 A / 20›000 A»
• Měření podle síťového tarifu P & Q (příjem a výdej / nákup a dodávka)
• Správa systému pomocí uživatelsky přívětivého nástroje Multi-Device-Tool pro snadné uvedení do provozu a efektivní údržbu
• Malé nároky na prostor a nenáročná kabeláž díky škálovatelným proudovým senzorům
• Instalace měřicího systému bez nutnosti vypnutí zařízení díky použití neinvazivní měřicí techniky využívajíci Rogowského cívky
• Mimořádná robustnost díky osvědčenému koaxiálnímu principu
• Proudové hodnoty časově synchronní s napětím (IEC 61000-4-30)
• Otevřený komunikační systém umožňuje vysokou flexibilitu připojení k paralelním i nadřazeným systémům.
• Velmi rychlá realizace s využitím robustní technologie měření
• Vzorkovací frekvence 54 kHz (technologie s nulovou slepotou)

LINAX® PQ5000CL-3 v pouzdře pro polní montáž s připojenými proudovými moduly 3PN
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MĚŘICÍ KOMPAS PRO MOBILNÍ POUŽITÍ

• Přenosný vícekanálový měřič PQI podle 61000-4-30 ed. 3 třídy A

• Metrologická certifikace IEC61000-4-30 METAS podle IEC62586-2

• Integrované rozhraní WebGUI jako HMI, včetně komplexního kybernetického zabezpečení

• Pevný kufřík s krytím IP65 při uzavřeném krytu

• Pomocné napájení (napájecí napětí) 230 VAC přes síťový adaptér 300 V CAT IV

• Jmenovitá frekvence 42...50...58 Hz

• Bezpečnost 600V CAT IV (měřicí vstupy proudu a napětí)

• 64GB paměť SD

• Max. 36 vstupů pro měření proudu (9 x L1/L2/L3/N)

• 1 x napěťová odbočka L1/L2/L3/N/PE přes měřicí vodiče napětí

• Záznamník poruch pro proudové a napěťové události

• Hodnoty RMS½: do 1 sekundy před a max. 3 minuty po události

• Zobrazení a vyhodnocení přes webové rozhraní poskytované samotným přístrojem

• Seznam událostí se zdrojem aktivace, typem události, dobou trvání události a charakteristickými hodnotami událostí

• Možnosti zoomování a datové body pro provádění analýzy na místě

• Záznam profilu zatížení

• Synchronizace času prostřednictvím serveru NTP nebo GPS

• Export dat prostřednictvím csv

• Hodnoty proudu časově synchronizovány s napětím (IEC61000-4-30)

• UPS na bázi kondenzátoru (min. 3 sekundy záloha)

• Datové protokoly: Modbus/TCP, http, https, IPv4, IPv6, NTP, SFTP, REST API

• Datová komunikace přes LAN nebo přístupový bod WLAN k různým koncovým zařízením

• Možnost hodnocení prostřednictvím systému PQIS® (Švýcarsko)

Mobilní zařízení pro vyhodnocování zátěžových profilů a kvality elektrické energie v síti nízkého napětí (síťová úroveň 7). 
Velmi vhodný rovněž jako předstupeň k trvalé aplikaci inteligentní sítě.

LINAX® PQ5000CL-MultiPQ

Konektivita (LAN/WLAN):
 • http, https, IPv4, IPv6, NTP, SFTP
 • MODBUS TCP/IP
 • REST API
 • PQDIF IEEE 1159.3
 • CSV
 • PQ EASY-REPORTING
 • PQIS®

Web Navigation

LINAX® PQ5000CL-MultiPQ 

Až 36 škálovatelných proudových vstupů

Zertifiziertdurch



Další technické specifikace naleznete v datových listech

Beschreibung der Zusammenhänge, 
Zielvorstellungen und Grenzen

Umsetzung des Aktionsplans zur 
Etablierung des PQ-Messsystems

Aufrechterhalten des 
Messsystems

Definition eines Aktionsplans zur 
Verbesserung der PQ-Situation

Nutzung des Messsystems und 
Auswertung der Messdaten

Beurteilung der aktuellen 
PQ-Situation

MONITORING A ŘÍZENÍ

Nabízíme jedinečnou možnost všechny veličiny elektrické sítě neje-
nom přesně a spolehlivě evidovat, nýbrž prostřednictvím integrovaného 
logického automatu PLC také, zpracovávat a využívat k řízení procesů. Tak 
jsme schopni řídit procesy přímo v místě měření. Tímto ušetříte separátní 
PLC, nebo můžete realizovat samostatně pracující redundantní řešení.

MONITORING A ŘÍZENÍ
• Funkce vysoce přesného měřicího zařízení kombinovaná se soft PLC
• Lokální záznam a vizualizace naměřených dat
• Uživatelská vizualizace programovatelného PLC zařízení
• Inovativní a modulární koncepce ovládání pro intuitivní využívání dat (WebGUI)
• Integrace dalších zařízení prostřednictvím modbus rozhraní
• Bezprostřední řešení měřicích a souvisejících automatizačních úloh

Programování SPS podle 
IEC 61131-3

M

Modbus RTU SAS

Local Manual Step-up Command

Local Manual Step-down Command

Remote / Local

SAS communication
• Step-up
• Step-down
• Remote/ local
• OLTC Information

Tap Pos.

Step-up Command

Step-down Command

Voltage

Current

Voltage

Current

Primary

Secondary

M
odbus TCP/IP

M

Modbus RTU SAS

Spannung

Strom

Spannung

Strom
Sekundärseite

M
odbus TCP/IP

Step-up

Step-down

Remote/
Local



Vytváříme modulární i zákaznická řešení a systémy, které lze 
nezávisle na výrobci kdykoliv rozšiřovat.

Pomocí našich univerzálních rozhraní není vproblém integrace 
již existujících aplikací a systémů s komponentami od různých 
výrobců.

SOFTWARE, SYSTÉMY A ŘEŠENÍ

SOFTWARE, SYSTÉMY A ŘEŠENÍ
 • Použití specificky cílených softwarových řešení
 • Centrální evidence a strukturalizace naměřených dat z různých měřících přístrojů
 • Vypracování energetických zpráv podle nákladových středisek
 • Rozsáhlá vizualizace naměřených hodnot a událostí v síti
 • Individuální vizualizace procesu
 • Provádění měřicích kampaní
 • Vyhodnocování kvality sítě a vyhledávání poruch

ZÁKAZNÍK

Analýza a podpora

Měření a zobrazování
Servisní smlouva

24/7 – stacio-
nární měření 
kvality sítě

Plánování a 
inženýring

Software a řešení

Realizace projektu

Mobilní měření 
kvality sítě

Senzory a přístroje 
od třetích

dodavatelů

Podpůrná aplikace a 
automatizace



SOFTWARE, SYSTÉMY A ŘEŠENÍ

Další technické specifikace naleznete v datových listech

STRANA 27

 • Metrologicky certifikovaný měřicí systém
 • Certifikát METAS (Švýcarský federální institut pro metrologii)
 • Certifikovaná kvalita energie podle IEC61000-4-30 Ed.3, třída A a S
 • Certifikovaná činná energie podle třídy 0.2S

 • Měřicí zařízení jiná než µP
Nejjednodušší způsob implementace kybernetické bezpečnosti.

 • Vysílač pro I/U/P/Q
 • «Hloupý» hardware brání útokům IT (žádná IP adresa)
 • Vysoká dostupnost a dlouhá životnost po desetiletí
 • Celosvětově osvědčená technologie

K odvrácení takových útoků je zapotřebí komplexní koncepce 
zabezpečení na úrovni systému, která zahrnuje všechny komponenty, 
které se v síti nacházejí. Bezpečnostní mechanismy zabudované           
v systému LINAX PQx000 tyto koncepty podporují a přispívají tak          
k bezpečným dodávkám energie.

 • Oprávnění uživatelů založená na roli (RBAC): Různým uživatelům
mohou být udělena individuální práva nebo lze uživatele omezit na
ty činnosti, které odpovídají jejich roli. Každou dostupnou položka
nabídkového menu, ať už měřenou hodnotu, nastavenou hodnotu
nebo servisní funkci tak lze zobrazit, skrýt, učinit měnitelnou nebo
uzamknout. Jakmile je RBAC aktivní, může i software přistupovat
k datům přístroje pouze prostřednictvím přístupových klíčů. Během
přihlašovacího procesu se informace nikdy nepřenášejí v prostém textu.
Při opakovaných neúspěšných pokusech o přihlášení se doba latence
se neustále zvyšuje.

 • Klíčovaný přenos dat prostřednictvím HTTPS pomocí kořenových
certifikátů

 • Audit-Log: Protokolování všech bezpečnostně relevantních událostí.
Možnost přenosu na centrální síťový dohledový server prostřednictvím
protokolu Syslog.

 • Client-Whitelist: Omezení počítačů s přístupovým oprávněním

 • Digitálně podepsané soubory firmware pro bezpečný update

 • Datový záznamník a zdroj nepřerušitelného napájení (UPS)
 • Paměťová karta SD v měřicím zařízení
 • 16 GB datové paměti vystačí na mnoho let běžného provozu
 • USV s 5×3 minutami pro případ výpadku napájení

 • Export dat
 • Ruční export dat prostřednictvím CSV a PQDIF
 • Automatický export dat csv a PQDIF (plánovač)
 • Posílání událostí (PQDIF) na server SFTP

 • Zabezpečené připojení přes bránu
 • Cloudová služba VPN
 • Mobilní rádiové připojení

Přístupová oprávnění RBAC pro různé uživateleProtokol auditu s možností filtrování

Kritické infrastruktury - a mezi ně bezpochyby patří i dodávky elektrické 
energie - jsou stále častěji terčem kybernetických útoků. Nejenže se 
útočníci pokoušejí ukrást data prostřednictvím neoprávněného přístupu 
nebo odposlechu komunikace, ale snaží se také omezit nebo dokonce 
přerušit dodávky energie manipulací s daty nebo datovým provozem. 

BEZPEČNOSTNÍ MECHANISMY

KYBERNETICKÁ OCHRANA NA ÚROVNI MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ
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Chcete-li se sami přesvědčit o 
výhodách, navštivte naši strán-
ku živě:
www.scada-smartcollect.com

Webové a zabezpečené, 
včetně RBAC 

Systém správy budov
a podnikové aplikace

Modbus/TCP
OPC UA
BACnet
SNMP
DNP3
IEC61850 MMS
RESTful API
DDE
etc.

Nezávislost na operačním 
systému (Windows, Linux, 
MacOS)

Bezpečná zařízení od Camille Bauer

Zařízení třetích stran
Plynoměr Měřič spotřeby 

energie

Teplota Vodoměr

Průtoková 
rychlost

Funkce

SMARTCOLLECT SC2

Více uživatelů

Upstream

Podpora nativního cloudu

Otevřená platforma

SMARTCOLLECT® SC2

Downstream
Modbus/TCP
Modbus/RTU
etc.
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PQView®

PQ Data Manager Service
(PQDMS)

PQView®

Database

TCP / IP

PQWeb

PQView®

PQ Data Analyzer
(PQDA)

INTELIGENTNÍ SOFTWARE PRO ANALÝZU KVALITY SÍTĚ NA WEBU

• Aplikace od malého systému až po velká multipoint zařízení nebo
monitoring napájení

• Data, jako jsou trendy, snímky v reálném čase a zprávy lze bezproblé-
mově přenášet a kontrolovat, např ve Wordu, Excelu

• Architektura client - server (databáze)

• Přístup na bázi webu

• Pracuje jako systémový controller a uživatelské rozhraní

• Automatizovaná komunikace s připojenými zařízeními pomocí podpo-
rovaných komunikačních metod

PQ-VIEW®
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PME-Systém
• Efektivní základnová stanice v přístrojích standardních řad SINEAX® AM, SINEAX® DM, LINAX® PQ a CENTRAX® CU
• Senzory PME s Rogowského cívkami a konfigurovatelnými rozsahy (250 A, 500 A nebo 1000 A)
• Senzor a centrální jednotka PME využívají UUID (Universally Unique Identifier) odvozený z adresy Bluetooth bezdrátového modulu
• Zabezpečený protokol pro komunikaci mezi snímači proudu a centrální jednotkou (Advanced Encryption Standard AES-128, standard pro

komunikaci WLAN)
• 3P nebo 3PN přes PME na vývod (max. 100 proudů)
• Velmi rychlá realizace díky jednoduché registraci senzoru pomocí QR kódu
• Napájení z baterie (doba provozu až 10 let) nebo USB-C
• Detekce proti kolizi umožňuje až 5 systémů PME na stejném místě
• Monitorování kanálů zajišťuje, aby nebyl používán žádný frekvenční kanál, který je již obsazen jiným zařízením (např. zařízením Bluetooth nebo

WLAN)
• Přístup k datům senzorů přes Modbus RTU nebo TCP/IP, REST API, export CSV
• Vzorkovací frekvence senzoru 6kHz
• ...a další funkce, které lze převzít z technologie Current-Link

Pokud se v aplikaci Smart Grid obejdeme bez extrémně vysokého tech-
nického výkonu technologie Current Link, je možné i škálovatelné řešení 
pomocí rádiového přenosu. Rádiové řešení používá bezdrátové senzory - 
tzv. moduly PME (Power Monitoring Energy), které bezdrátově komunikují 
se základnovou stanicí PME. Významnou výhodou je, že na jednu 
základnovou stanici lze měřit až 100 proudů (jednotlivých vodičů).   

Kromě toho lze na jednom místě provozovat 5 systémů PME. 
Základnová stanice PME se skládá ze standardního zařízení řady 
SINEAX® AM, SINEAX® DM, LINAX® PQ nebo CENTRAX® CU 
s příslušným doplňkem. Toto řešení je nejen mimořádně úsporné a 
efektivní, ale také výhodné pro rozpočet.    

Základnová stanice s přístroji řady SINEAX® AM, SINEAX® DM, LINAX® PQ nebo CENTRAX® CU, včetně integrovaného energetického modulu pro 
monitorování výkonu (PME) a senzorů PME pro záznam max. 100 proudů prostřednictvím rádiového signálu.

1 2 3 4 5 6 7 25 … 33 … 

Výstupy NS 1-xx
Kvalita sítě

LINAX® PQ5000/PQ3000

Příklad: LINAX® PQx000-PME

Volitelně

STABILNÍ MĚŘENÍ POMOCÍ RÁDIOVÉ TECHNOLOGIE



Další technické specifikace naleznete v datových listech

STRANA 31
MONITORING A ŘÍZENÍ

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ SMART GRID 

Zejména v nízkonapěťové distribuční síti, kde napájení a odběr 
energie podléhá velkým změnám, jsou nezbytná účinná opatření 
umožňující aktivnější řízení sítě a přehledný síťový management. 

V souvislosti s digitalizací lokálních distribučních stanic nabízí Camille Bauer 
a kooperační partneři bezpečná řešení pro větší transparentnost sítě. 
Řešení jsou založená na dobře podložených a trhem prověřených 
hardwarových a softwarových komponentách.

Kokpit řízení sítě

Dohledové centrum

Digital Grid

Realtime Grid

Smart Meter

Lokální distribuční sítě
nízké napětí 230-400V

Kvalita sítě

Měření na jednotlivých vývodech

1 … 10(8)

Inteligentní měřicí systém
(Smart Meter)

SM
AR

T 
GR

ID

Veřejná nabíjecí 
iinfrastruktura

Domácnost & 
podnikání

Tepelné čerpadlo

Privátní nabíjecí
infrastruktura

Solární systémy Malá úložiště
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vlastně problém, jaké jsou jevy a jak se projevují, na co si dát pozor, 
jak zajistit dobrou kvalitu elektrické energie, příklady použití, hygiena, 
terminologie, nejčastější dotazy atd. 

Vnést více světla do tmy
Internetová prezentace na téma kvality elektrické energie má zájemcům 
poskytnout užitečné informace z teorie i praxe, ať už jsou s tématem 
kvality elektrické energie obeznámeni nebo ne. A právě to má podtrhnout 
název «Power Quality as a Service», který je již známý v oblasti 
softwarových služeb. Webové stránky poskytují informace o příslušných 
normách a metodách měření, proč a kde je kvalita elektrické energie 

Webové stránky se považují za platformu pro spolupráci
Aby bylo možné spravedlivě zpracovat téma kvality elektrické energie     
v   jejích různých aspektech, vychází kvalita elektrické energie jako 
služba (Power Quality as a Service, zkráceně PQaaS) z norem, 
doporučení a zkušeností. PQaaS tedy není samostatným produktem, 
nýbrž kombinuje mezinárodní znalosti a technologie z nejrůznějších 
oblastí na téma kvality elektrické energie.  

PQaaS se přitom snaží být aktuální a zajímavá, a proto se aktivně 
účastní sociálních médií. Poskytnutí příspěvků s relevantním obsahem 
je vítáno. Podporují se příspěvky na blogu i interaktivní chaty.               
V neposlední řadě je cílem rozšiřovat partnerskou síť PQaaS a přinášet 
důvěryhodný užitek pro všechny zúčastněné strany.

INFORMATIVNÍ WEBOVÉ STRÁNKY NA TÉMA KVALITY SÍTĚ

https://pq-as-a-service.com
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Každý z našich seminářů Vám nabízí 

• Platformu pro údržbu Vaší osobní sítě
• Možnost, jak kdykoli pokládat otázky a osobně poznávat referenty
• Kompletní stravování při celodenních seminářích
• Lokální kalibrační servis Vaši měřící techniky
• Účastnický certifikát jako doklad Vaší rekvalifikace

Camille Bauer Metrawatt jako tradiční švýcarský podnik symbolizuje vysokou úroveň kvality, spolehlivosti a odborných znalostí. V mnoha poutavých 
seminářích nabízíme platformu, na které se můžete sdílet naše znalosti a znalosti mnoha externích expertů.

Naším cílem je zprostředkovat všem zájemcům potřebné odborné vědomosti na téma elektrické energie a tak zvyšovat efektivitu procesů, pečovat o 
životní prostředí a chránit člověka i stroj.

CAMILLE BAUER METRAWATT ACADEMY
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MĚŘICÍ A ZKUŠEBNÍ TECHNIKA

Jako přední dodavatel měřicí a 
zkušební techniky nabízíme našim 
zákazníkům široké a moderní portfolio 
měřicích zařízení.
Gossen Metrawatt je synonymem pro 
vysoce kvalitní multimetry, revizní 
přístroje pro a rozsáhlou nabídku 
služeb a servisu.

ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA

Přes 100 let zkušeností z měřící a 
zkušební techniky zaručují v kombi-
naci s nejmodernějšími standardy tu 
nejvyšší kvalitu a spolehlivost v těchto 
citlivých oblastech. Naše měřicí 
zařízení pro zdravotnickou techniku 
zajišťují bezchybný a bezpečný provoz 
těchto provozních prostředků, na 
kterých často závisí životy lidí.

FOTOTECHNIKA A MĚŘENÍ SVĚTLA

Firma Gossen Foto- und 
Lichtmesstechnik  GmbH se 
specializuje na měření světla a 
na tomto poli má desítky let 
zkušeností.
Portfolio obsahuje měřicí zařízení 
pro určení síly osvětlení a hustoty 
světelného toku a monitorování 
osvětlení místností.

Secutest
Seculife Hit

Mavolux

Další oblasti skupiny GMC-Instruments:

ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKAMĚŘICÍ A ZKUŠEBNÍ 
TECHNIKA

FOTOTECHNIKA

PROSyS

®

Všechno kolem 
měřicí techniky

Navrhujeme bezpečnost, a to celosvětově a se specialisty v příslušných klíčových segmentech - skupina GMC Instruments.

Společnosti Gossen Metrawatt GmbH, Camille Bauer, Dranetz Technologies Inc, GMC-I PROSyS Ltd, GOSSEN Foto- & Lichtmesstechnik GmbH a 
také Seaward Electronic Ltd, Electrotek Concepts Inc a Rigel Medical představují svět silných značek, které jsou zárukou nejvyšší kvality a 
neustálých inovací v oblasti měřicí techniky.

SVĚT SILNÝCH ZNAČEK
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VAŠE POZNÁMKY
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Electromediciones Kainos S.A.U.
Paseo de los Ferrocarriles Catalanes · 97-117 Planta 1a 
Local 2 · E-08940 Cornellá de Llobregat · Barcelona
TEL +34 934 742 333 · FAX +34 934 743 447
www.kainos.es · kainos@kainos.es

GMC-Instruments Italia S.r.l.
Via Romagna, 4
I-20853 Biassono (MB)
TEL +39 039 2480 51 · FAX +39 039 2480 588
www.gmc-instruments.it · info@gmc-i.it

GMC-Instruments Nederland B.V.
Daggeldersweg 18
NL-3449 JD Woerden
TEL +31 348 42 11 55 · FAX +31 348 42 25 28
www.gmc-instruments.nl · info@gmc-instruments.nl

GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15
D-90449 Nürnberg
TEL +49 911 8602-111 · FAX +49 911 8602-777
www.gossenmetrawatt.com · info@gossenmetrawatt.com

GMC-Instruments France SAS
3 rue René Cassin
F-91349 Massy Cedex
TEL +33 1 6920 8949 · FAX +33 1 6920 5492
www.gmc-instruments.fr · info@gmc-intruments.fr

GMC-měřicí technika, s.r.o.
Fügnerova 1a
CZ-678 01 Blansko
TEL +420 516 482 611, +420 516 410 905
www.gmc.cz · gmc@gmc.cz

GMC-Instruments Austria GmbH
Richard-Strauss-Str. 10 / 2
A-1230 Wien
TEL +43 1 890 2287 · FAX +43 1 890 2287 99
www.gmc-instruments.co.at · office@gmc-instruments.co.at

GMC-Instruments (Tianjin) Co., Ltd
Rm.710 · Jin Ji Ye BLD. No.2 · Sheng Gu Zhong Rd.
P.C.: 100022 · Chao Yang District 
TEL +86 10 84798255 · FAX +86 10 84799133
www.gmci-china.cn · info@gmci-china.cn

PARTNEŘI PRO PRODEJ VE VÍCE NEŽ 40 ZEMÍCH VÁŠ PARTNER

Camille Bauer Metrawatt AG
Aargauerstrasse 7  ▪  5610 Wohlen  ▪  Švýcarsko
TEL +41 56 618 21 11  ▪  FAX +41 56 618 21 21

www.camillebauer.com  ▪  info@camillebauer.com




