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SMA ENERGY METER

Simples

Flexível

• Rápida instalação Plug & Play
• Visualização clara dos valores de
medição actuais no Sunny Portal

• Montagem em calha DIN que
poupa espaço na distribuição da
casa devido à forma compacta da
caixa
• Utilização de cabos Ethernet standard para comunicação Speedwire

Óptimo desempenho
• Aplicabilidade universal,
independentemente do contador
de energia existente
• Combinação simples e flexível com
componentes SMA Smart Home

• Leitura bidireccional e trifásica rápida
dos valores de medição para uma
gestão energética eficaz**
• Rápida comunicação
Speedwire

SMA ENERGY METER

Detecção universal dos valores de medição para uma gestão energética inteligente
A solução eficiente de medição para uma gestão inteligente da energia no contexto da SMA Smart Home: o SMA Energy
Meter determina valores de medição eléctricos com precisão de fase, p. ex., enquanto contador de venda e de compra à rede,
acumula os resultados e comunica-os via Speedwire. Graças à leitura rápida e bidireccional dos valores de medição, o SMA
Energy Meter é o fornecedor ideal de dados para uma gestão energética inteligente no âmbito da SMA Smart Home: assim,
todos os dados relativos à produção fotovoltaica, ao consumo de energia da rede e à injecção na rede podem ser transmitidos
por cabos Ethernet standard, por exemplo, ao Sunny Home Manager, ao Sunny Island ou, também futuramente, ao Sunny Boy
Smart Energy. Isto, por sua vez, possibilita uma monitorização ideal da energia, uma gestão eficaz da carga e da bateria, bem
como uma limitação fiável da potência activa no ponto de injecção na rede, tendo em consideração o autoconsumo.
Sistema de gestão energética inteligente da habitação privada.   ** Utilização também possível em sistemas monofásicos.

*

Exemplo de aplicação com acumulador

Comunicação
Barramento de campo
Alcance máx. da comunicação
Speedwire / Fast Ethernet
Entradas (tensão e corrente)
Tensão nominal
Frequência
Corrente nominal / Corrente limite por fase
Corrente de arranque
Capacidade de conexão (secção)
Binário de aperto dos terminais roscados
Condições ambientais em operação
Temperatura ambiente
Intervalo de temperatura de armazenamento
Classe de protecção (conforme a IEC 62103)
Grau de protecção (conforme a IEC 60529)
Valor máximo admissível da humidade relativa do ar (sem condensação)
Dados gerais
Dimensões (L / A / P)
Unidades parciais
Peso
Local de montagem
Tipo de montagem
Indicação do estado
Autoconsumo
Exactidão da medição
Frequência de amostragem
Idiomas das instruções
Equipamento
Garantia
Certificados e homologações (mais a pedido)

Versão: Novembro de 2013
●  Equipamento de série   ○  Opcional   —  Não disponível, dados em condições nominais
Designação do modelo

www.SMA-Portugal.com

SMA Energy Meter
Speedwire, 10/100 Mbit/s
100 m (entre dois aparelhos)
230 V / 400 V
50 Hz, 60 Hz / ±5%
5 A / 63 A
< 25 mA
1,0 mm² – 25 mm²
2,0 Nm
–25°C a +40°C (–13°F a +104°F)
–25°C a +70°C (–13°F a +158°F)
II
IP2X
5% – 95%
88 / 70 / 65 mm
(3,46 / 2,76 / 2,56 inch)
4
0,3 kg (0,66 lb)
Quadro ou armário de contadores
Montagem em calha DIN
2 LED
<2 W
1%
< 1 Hz
Alemão, inglês, italiano, francês, espanhol, holandês, português, grego
2 anos
www.SMA-Solar.com

EMETER-10

SMA Solar Technology

ENERGYMETER-DPT134611   SMA e Sunny WebBox são marcas registadas da SMA Solar Technology AG. Impresso em papel FSC.
Reserva-se o direito a alterações em produtos e serviços, também motivados por pré-requisitos específicos de países, bem como a divergências relativamente a dados técnicos. A SMA não assume qualquer responsabilidade por erros ou gralhas tipográficas. Para obter as informações mais recentes, consulte www.SMA-Solar.com

Dados técnicos

