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สามารถวัดคาทางไฟฟา ไดแก
I - กระแสเฟส และกระแสนิวตรอน  PF   - เพาเวอรแฟคเตอร
V - แรงดันไฟฟา เฟส-เฟส, เฟส-นิวตรอน kW.h, kVA.h - คาพลังงานตางๆ
f - ความถี่ (Hz)     Max Average - คาสูงสุด เฉลี่ยในชวง 15 นาที
P (Watt), Q (VAR), S (VA) - กำลังไฟฟา  Min Average - คาต่ำสุด เฉลี่ยในชวง 15 นาที
Class of accuracy current and voltage 0.5

สามารถวัดคาทางไฟฟา ไดแก
I - กระแสเฟส และกระแสนิวตรอน  kW.h, kVA.h  - คาพลังงานตางๆ
V - แรงดันไฟฟา เฟส-เฟส, เฟส-นิวตรอน Max/Min Average  - คาสูงสุด และคาต่ำสุด
f - ความถี่ (Hz)     ThdF    - คาระดับความเพ้ียนฮาโมนิกส
P (Watt), Q (VAR), S (VA) - กำลังไฟฟา  THD    - วัดฮารโมนิกสแบบรวมของท้ัง
PF - เพาเวอรแฟคเตอร            กระแสและแรงดัน
Class of accuracy current and voltage 0.5
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—
DMTME-I-485-96 Power Meter

—
M2M Network Analyzers Meter

รายละเอียด รหัสสินคา ราคา (บาท)

DMTME/96

DMTME-I-485-96*

* สามารถสื่อสารผานทาง Modbus Communication ได

2CSG133030R4022

2CSG163030R4022

15,200

18,700

รายละเอียด รหัสสินคา ราคา (บาท)

M2M LV**

M2M LV MODBUS **

* ไมสามารถใช CT รวมกับมิเตอรตัวอื่นได (Non-Isolated Current Inputs)

2CSG299943R4052

2CSG296992R4052

20,000

23,400

รายละเอียด รหัสสินคา ราคา (บาท)

M2M

M2M MODBUS

2CSG299883R4052

2CSG299893R4052

21,000

24,500

มิเตอรรุน DMTME-I-485-96 จะแสดงคาตางๆ ผานหนาจอแสดงผลแบบ LED สามารถตรวจวัดคาพารามิเตอรแบบ real time ทําให
สะดวกตอการอานคาและการใชงาน มองเห็นไดชัดเจนแมอยูในที่มืด รวมถึงรองรับการสื่อสารขอมูลไดทั้งแบบ Modbus Protocol
(RS485) และแบบ ASCII

มิเตอรรุน M2M สามารถวัดกระแสและแรงดันไฟฟาแบบ True-RMS ตรวจวัดคาพารามิเตอรแบบ real time ตรวจวัดและวิเคราะหคา
ฮารโมนิกสแบบรวมทั้งกระแสและแรงดัน รวมถึงรองรับการสื่อสารขอมูลไดทั้งแบบ Modbus Protocol (RS485) และแบบ ASCII 
มีระบบรหัสผาน (Password) เพื่อกําหนดขอบเขตการใชงานและแสดงสัญญาณเตือนเมื่อเกิด Alarm
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สามารถวัดคาทางไฟฟา ไดแก
I - กระแสเฟส และกระแสนิวตรอน  Max/Min Average - คาสูงสุด และคาต่ำสุด
V - แรงดันไฟฟา เฟส-เฟส, เฟส-นิวตรอน THD    - วัดฮารโมนิกสแบบรวมของ
f - ความถี่ (Hz)             ทั้งกระแสและแรงดัน
P (Watt), Q (VAR), S (VA) - กำลังไฟฟา  Harmonic Response - วัดฮารโมนิกสแบบแยก
PF  - เพาเวอรแฟคเตอร         แตละลำดับถึงลำดับที่ 31
kW.h, kVA.h - คาพลังงานตางๆ
Class of accuracy current and voltage 0.5

เปนโปรแกรมที ่ใชสำหรับดูคาพารามิเตอรทางไฟฟาผานทาง
คอมพิวเตอร โดยตอผานทาง Modbus Protocol (RS485) 
ตัวโปรแกรมไดร ับการพัฒนาใหง ายตอการใชงาน มีร ูปแบบ
การแสดงผลที่ดูงายและชัดเจน

• โปรแกรม EASY VIEW สามารถแสดงคาพารามิเตอรตางๆ 
  แบบ Real time โดยสามารถดูไดในรูปแบบเกจ แบบตาราง
  หรือแบบกราฟ
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—
Dimension

—
ANR 96 Network Analyzers Meter

—
EASY VIEW communication software

รายละเอียด รหัสสินคา ราคา (บาท)

ANR96-230 MEM 128 Kb

* สามารถสื่อสารผานทาง Modbus Communication ได

2CSG213000R4051 45,600

มิเตอรรุน ANR สามารถวัดกระแสและแรงดันไฟฟาในแบบ True-RMS ตรวจวัดคาพารามิเตอรแบบ real time ตรวจวัดและวิเคราะหคา
ฮารโมนิกสในแตละเฟสโดยละเอียด ทั้งกระแสและแรงดันฮารโมนิกสทั้งคาแบบรวมและแบบแยกในแตละลําดับฮารโมนิกส สามารถตรวจจับ
รูปคลื่นแสดงออกมาเปนกราฟที่ทํานายผลและแนวโนมได บันทึกคาพารามิเตอรทางไฟฟาเก็บขอมูลการตั้งคาโดยสามารถเก็บขอมูลที่บันทึก
ไวได รวมถงึแสดงสญัญาณเตอืนเมือ่เกดิ Alarm ข้ึน และรองรับการสือ่สารขอมลูไดทัง้แบบ Modbus Protocol (RS485) และแบบ ASCII

มิเตอรรุ น DMTME-I-485-96 

มิเตอรรุ น M2M

มิเตอรรุ น ANR
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m

• สามารถเรียกดูขอมูลยอนหลัง และบันทึกคาเพื ่อเปน Data 
  logger ได
• มีการบันทึกสภาวะตางๆ ที่เกิดขึ้นและแจงเตือนเมื่อเกิดสภาวะ
  ผิดปกติ
• สามารถทำรายงานเปนกราฟ และแปลงไฟลเปน Excel, Word, 
  pdf และอื่นๆ
• สามารถคำนวณคาไฟฟาในแตละเดือนและสั่งพิมพเปนใบแจง
  คาไฟฟาได


