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Priemyselná komunikácia

Advanced IO  Phase

 z POPIS

AdvancedIO Phase je kompaktné zariadenie určené na me-
ranie spotreby elektrickej energie meraných zariadení. 
AdvancedIO Phase meria fázové napätia (priamo), tečúce 
prúdy vo fázach (nepriamo) a frekvenciu. Z týchto údajov vie 
vypočítať jednotlivé výkony, spotrebu zariadenia, alebo do-
káže detekovať poruchu na pripojenom zariadení.
AdvancedIO Phase obsahuje štyri spínacie relé kontakty, 
ktorých maximálny spínací prúd je 5 A a napätie 250 VAC. 
Môžu byť použité napríklad na spínanie meranej záťaže, prí-
padne iného prvku v inštalácií.
Celé zariadenie môže byť súčasťou platformy Industry 4.0 
a je riadené cez sériové RS485 rozhranie využívajúc prie-
myselný komunikačný protokol Modbus/RTU, alebo cez et-
hernetové rozhranie  využívajúc priemyselný komunikačný 
protokol Modbus/TCP. Ethernetové pripojenie má zároveň 
implementovaný MQTT protokol. Ten umožňuje jednoduché 
pridanie zariadenia a jeho meraní do už existujúceho IoT 
systému. 
Súčasťou je aj displej s tlačidlami, pomocou ktorých je mož-
né ovládať jednotlivé výstupy manuálne - obsluhou. Záro-
veň je možné pozorovať stavy vstupov/výstupov v reálnom 
čase. V prípade potreby bezdrôtovej komunikácie, môže byť 
použitá komunikácia pomocou Wifi, alebo môže byť zvolená 
široká škála rádiových modulov z našej ponuky (434 MHz, 
868 MHz, Sigfox, NB-IoT, 3G/GSM, LoRaWAN). Výhodou je 
jednoduchá montáž na DIN lištu.

 z ŠPECIFIKÁCIA

 z TYPICKÉ APLIKÁCIE

 ¼ Elektrická distribučná sieť Smart Grid / Micro Grid 
 ¼ Monitorovanie zariadení
 ¼ Industry 4.0
 ¼ SmartMetering
 ¼ Telemetria/diaľkové riadenie
 ¼ Malé obnoviteľné zdroje energie

 n Meranie napätia a prúdu na fázach L1, L2, L3

 n Meranie (P, Q, S)

 n 4 x spínacie relé

 n Integrovaná Modbus komunikácia

 n Integrovaná MQTT komunikácia

 n WiFi

 n Rádiový modul (voliteľné)

 n Diagnostický/informačný displej

 n Možnosť montáže na DIN lištu

Komunikačné rozhrania 1 x Eternet
1 x WiFi 
1 x RS485

IO rozhranie 4 x relé výstup 250 VAC / 5 A
4 x vstup pre meranie L1, L2, L3, N
3 x vstup pre prúdové 
transformátory (prúdové tr. s 
transformačným pomerom 1000:1, 
max. merací prúd 50 A napr. AC1005 
- AC1050)

Komunikačné protokoly Modbus/RTU slave
Modbus/TCP slave
MQTT
HTTP API (voliteľné)

Voliteľné rádiové moduly 868/434 MHz, Sigfox, LoRaWAN, NB-
IoT, 3G/GSM 

Teplotný rozsah -20 až +50 °C

Napájanie 24 VDC

Spotreba max. 2 W (bez rádiového modulu)

Rozmery 108 x 90 x 63 mm

Montáž DIN lišta


