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Bakgrund
Mätinstrumenten i Metrum PQ-serien
installeras med fördel i elnätet och
mäter kontinuerligt energi-, elkvalitet
och störningar i stationer samt i
industriers interna elanläggningar.

Efterfrågan på dessa produkter är mycket
stor eftersom det kommit nya normer som
reglerar att kontroll av elkvalitet och
normuppfyllande skall ske i såväl elnät som i
leveranspunkter.

Metrum har skräddarsytt en serie produkter
med en unik pris/prestanda relation som
mäter elkvaliteten (3-fas) kontinuerligt och
rapporterar avvikelser direkt från varje
mätenhet. Utöver elkvalitetsmätningen kan
mätinstrumenten även användas för generell
övervakning exempelvis temperatur, tryck
och vindhastighet.

Figur 1. Heltäckande övervakning av
energi- och elkvalitet i elnätsmiljö.

Metrum IMU®-konceptet
Samtliga Metrums mätinstrument uppfyller
IMU® (Intelligent Measurement Unit) -
konceptet vilket innebär att de klarar att göra
avancerade analyser direkt i varje enskilt
mätinstrument. Detta är en stor fördel
eftersom informationen som skickas över till
ett centralt mätsystem blir komprimerad vilket
minimerar överföringstiderna.

Konceptet innefattar en
enkel och lättförstålig
analys av mätresultat;
grön indikering innebär
att mätresultatet är
godkänt och röd
indikering innebär att

Ett annat exempel på IMU®-konceptet är att
mätinstrumenten internt klarar att utföra
rapportberäkningar i enlighet med nationella
elkvalitetsnormer.

IMU® -konceptet innebär att Metrums
mätinstrument levererar svar, inte frågor!

mätningen innehåller störningar och
avvikelser från norm (OIC®  - Optical
Information Concept).

Metrums PQ-instrument mäter kontinuerligt
såväl långsamma som snabba
spänningsvariationer och utför en fullständig
normanalys enligt EIFS 2013:1.

Mätinstrumenten registrerar även statistik
kring korta respektive långa avbrott samt
mäter effekt och energi.

Via Metrums mätsystem fås en heltäckande
övervakning av ett elnät.

Heltäckande övervakning
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Mätnorm IEC 61000-4-30, klass A Inbyggd normenlig rapport-
generator
Metrums PQ-mätinstrument kan
utföra automatiska analyser av
spänningskvaliteten i enlighet med gällande
nationella spänningsgodhetsnormer.

Unikt är att analysen mot norm utförs
automatiskt internt i varje enskild mätenhet.

Detta innebär en betydligt enklare analys
för användaren och dessutom en stor fördel
eftersom data kan komprimeras i varje
mätinstrument  innan det sänds in till det
centrala systemet för analys.

Metrums PQ-mätenheter är de första på
marknaden som konstruerats helt enligt
mätnormen IEC 61000-4-30 och samtliga
mätenheter uppfyller därför klass A.

Denna norm beskriver hur mätparametrarna
skall beräknas och vilken noggrannhet
givarna skall hålla för att kunna användas
som referensinstrument. Med referens-
instrument avses att mätdata skall uppvisa
samma resultat som för andra klass A-
instrument och att de därmed kan användas
för jämförande mätningar och vid
kundklagomål avseende elkvalitet.

Normer mot vilka det går att utföra
förinställda analyser mot är

n EIFS 2013:1 föreskrift
n Norges “Forskrift om leveringskvalitet

i kraftsystemet (FoL)”
n EN 50160 mfl

Utöver förinställda analyser kan användaren
skapa egna rapporter via Metrums
konfigurerings- och analysprogram “Metrum
PQ Controller”. Detta kan användas
för planeringsnivåer och skräddarsydda
norminställningar.

Användarinställda rapporter

Figur 3. Rapporter direkt i MS-Word.

Figur 2. Del av Metrum PQ
mätinstrumentets avancerade
grundplattform utvecklad för klass A.
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Teknisk grundspecifikation
Spänningskanaler
3 st spänningskanaler (0-460 V AC RMS)

Strömkanaler
4 st strömkanaler (0-6 A AC RMS)

Strömkanalerna är anpassade för anslutning
till strömtransformatorer (CTs) och mäter med
fördel t.ex. utgående linjer.

Figur 4. Installerade mätinstrument i
mottagninssstation (130 kV) och

nätstation (10/0,4 kV).

Digitala utgångar
2 st digitala utgångar (200 V DC)

De digitala utgångarna kan användas för larm
och styrning och kan konfigureras via
medföljade programvara.
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Avbrottsstatistik
Mätinstrumenten registrerar och klassificerar
korta och långa avbrott.

Händelseregistering
Mätinstrumenten mäter kontinuerligt alla
parametrar och skapar händelser vid
avvikelser som i klartext meddelar aktuell
störningstyp, djup, varaktighet och
störningsriktning (uppströms/nedströms).

Händelser & statistik

Kommunikation
Varje mätenhet i Metrum PQ-serien är
utrustad med standardkommunikationsportar
(RS-232). Mätenheterna kan därmed anslutas
till extern kommunikationsutrustning såsom
standardmodem eller GSM/GPRS-modem.

Utöver detta är enheterna utrustade med en
CL-port för anslutning till energimätare samt
multidrop-kommunikation.

Figur 6. Metrums inbyggda callback-
funktionalitet med larm via SMS.

Figur 5. Kommunikationsportar.

Händelser
n Avbrottsstatistik (korta/långa avbrott)

n Sag/Swell-händelser

n Transienta händelser

n Individuellt inställbara händelser
(övertoner THD > 5% etc.)

n Rapporthändelser.
(godkänt/underkänt enligt norm)

n Flaggning (enligt IEC 61000-4-30)

Metrums PQ-mätenheter kan även använda
ethernet kommunikation. Detta innebär att
mätinstrumenten kan kopplas direkt till ett
datornät och tilldelas valfria IP-adresser via
Metrum PQ Controller.

Callback-funktion
Metrums PQ-mätenheter kan använda
callback-funktioner för automatisk
uppringning och larm via t.ex. sms.
Detta alternativ kan därmed användas vid
behov av snabb återkoppling vid inträffade
störningar.
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Figur 8. Metrum PQ Controller analys.

Utvärdering kan ske via olika
systemlösningar efter kunders behov.

En enkel och kostnads-effektiv lösning vid
mindre system är Metrums
analysprogram “Metrum PQ Controller”.
Vid större system används med fördel
Metrums helautomatiska databasystem
(klient/server).

Utvärderingsalternativ

Metrum PQ Controller
Metrum har skräddarsytt ett konfigurations-
och utvärderingsprogram “Metrum PQ
Controller” som levereras med mätenheterna.

Programmet används för konfiguration och
utvärdering av mätenheterna och användaren
får då möjlighet att ändra mätparametrar,
lagringsintervall och trig-nivåer. Metrum har
lagt stor vikt vid användarvänlighet och har
därför infört ett antal förvalda mallar, t.ex. val
av vilken mätnorm som skall användas.
Användaren kan därmed välja mätning i
enlighet med föreskrift (ex. EIFS 2013:1) och
mätenheten konfigureras då automatiskt.

Figur 7. Metrum PQ Controller
konfigurering.

Figur 9. Metrums heltäckande
systemlösning med en central databas.

Metrums databassystem
Metrum PQ Controller DB är ett heltäckande
och automatiskt databassystem för energi-,
elkvalitets- och störningsanalys.

Systemet baseras på en öppen och
standardiserad databaslösning (MS SQL
Server). Systemet innefattar såväl databas
(Metdab) som en helautomatisk
kommunikationstjänst (Metdac) och
klientprogram där all analys kan ske direkt
från valfri dator. Analysen innefattar
händelselistor, grafiska ritverktyg,
statistikmoduler samt rapportgenerator.
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Spänning Min/Max, Medelvärden Ja
Ström Min/Max, Medelvärden Ja

Frekvens 10* sek-värden Ställbart lagringsintervall Ja
Obalans %, pos-, neg, nollföljdskomp. Ja

Övertoner Ja
THD-F Ställbart lagringsintervall Ja
Individuella övertoner                  T.o.m 50:e
Effektövertoner Ja

Fl immer Ja
Ifl Momentanvärden Ja
Pst 10* min Ställbart lagringsintervall Ja
Plt 120* min Ställbart lagringsintervall Ja

Signalspänningar < 3000 Hz Rippelfrekvenser Ja

Sag/swell registrering 1/2 periods RMS (10ms) Klass A Ja
Riktningsbestämning Uppströms/nedströms Ja
Kurvformsinspelning Max 12,8 kHz Ställbar samplingshastighet Ja
Ställbar pre-trigg 20ms<T<5s Ja
Ställbar post-trigg 1s<T<10s Ja
Ställbart trigg värde % av Unom Positivt/negativt värde Ja
Glidande ref. värde Klass A Ja
Hysteres % Klass A Ja

Spänningssprång % Antal/tid enligt nivåer (FoL) Ja

Transient registrering
Kurvformsinspelning 12,8 kHz Ja
Ställbar pre-trigg Ja
Ställbar post-trigg Ja
Ställbart trigg värde % av Unom Positivt/negativt värde Ja

Händelse registrering Ställbara händelselarm Ja

Effekt mätning P/Q/S, PF/cos(fi) Aktiv/reaktiv/skenbar effekt Ja
Energimätning kWh, kVArh 4-kvadrant, Export/Import Ja

Mätparametrar
Parametrar Specifikation Information              PQ 110

Automatisk riktningsbestämning
Metrum PQ mätenheter klarar att utföra
automatisk riktningsbestämning (uppströms/
nedströms) för att avgöra var felet uppstod.

Riktningsbestämningen är mycket användbar
för att spåra störningar och hitta felkällorna. Figur 10. Elnätet och

riktningsbestämning av störningar

Metrum PQ -
instrument

Uppströms

Nedströms

* Ställbara lagringsintervall för samtliga parametrar.
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Parametrar Specifikation Information            PQ 110

Ingångar
Spänningskanaler 0-460* V RMS (L-N) Standard spänningsingångar  3
Strömkanaler 0-6 A RMS För CTs utgående linjer  4

Digitala utgångar 200 V DC, max 200 mA Styrbara alarmutgångar  2
*Max 800 V RMS huvudspänning (fas-fas)

Strömförsörjning
Matningsspänning 85-264 VAC/110-375 VDC (47-63 Hz) Ja
Inbyggd backup Ja

Normuppfyllande
IEC 61000-4-30, klass A < 0,1 % Referensinstrument Ja
IEC 61000-4-7 Övertonsmätning Ja
IEC 61000-4-15 Flimmermätning Ja

Svensk föreskrift (EIFS 2013:1) Utförs i enheten Ja
Norsk föreskrift (FoL), EN 50 160 mfl Utförs i enheten Ja
Kundanpassade normer Utförs i enheten Ja
Lagringsintervall Ställbara intervall/parameter Ja
PQDIF-format (export) För valfria PQ viewers Ja

Hårdvara
Minne Flash minnen (NAND)                     128 MB
Samplingsfrekvens Ställbar samplingsfrekvens                               12,8 kHz
Noggrannhet Klass A                              < 0,1 %
Upplösning (U/I) Spänning/strömingångar                                16 bit
Bandbredd standard                                3,5 kHz

Ingångsimpedans spänningskanaler                              4,7 MOhm
Ingångsimpedans strömkanaler                              10 mOhm
Anti-alias filter Ja
PLL synkronisering Ja

Kommunikation
RS-232 Datorport           Ja Ja
RS-232 Modem, terminaler etc.           Ja Ja
CL-port Current loop port           Ja Ja
Ethernet (RJ-45) Ethernet inbyggt interface       Option              Option
Modbus TCP (Protocol) Kommunikationsprotokoll       Option              Option

Teknisk specifikation

- Metrum Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra den tekniska specifikationen för beskrivna produkter i detta dokument -

Rev 3.4 SVE

Fysiska data
Storlek (B x L x D) 160 x 240 x 90 mm Säkerhet EN 61 010-1
Vikt 1,3 Kg EMC EN 50 081-1,2; EN 50 082-1,2
Arbetstemperaratur -10°C till +55°C
Luftfuktighet 10% - 85%, Icke-kondenserande


