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Het energieverbruik meten, de beste tarieven krijgen, energiefacturen controleren, enz.
Dit zijn de belangrijke factoren voor de energieprestaties van uw installatie.  
Wij hebben alle tools in huis om u te helpen uw uitgaven te verlagen!

Energieprestatie-oplossingen

 Flexibel
 • Gedeelte functies.
 •  Installatie van componenten dichtbij de 
belasting.

 • Compact ontwerp.
 • Ruime keuze in stroomsensoren.

 Multi-circuit
 •  Mogelijkheid om verschillende circuits via 
een enkele stroommeetmodule te bewaken 
vanwege onafhankelijke stroomingangen.

 Nauwkeurig
 •  Klasse 0,5 volgens norm IEC 61557-12 
voor de globale meetketen van 2% tot 
120% nominale stroom

 Plug & Play
 •  RJ12 stroomsemsoraansluiting en 
RJ45 tussenverbinding van modules 
(snel, betrouwbaar, intelligent)

 • Auto-configuratie van parameters.
Kosteneffectief
 •  Maar liefst 30% goedkoper in vergelijking 
met bestaande meettechnologie.

 •  Implementatie duurt een kwart van de tijd in 
vergelijking met bestaande technologieën.

DIRIS Digiware

Flexibel toepasbaar meetsysteem
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Exclusief bij Socomec, 
octrooi aangevraagd

Er kunnen verschillende typen 
stroomsensoren worden 
aangesloten:
> TE solide stroomsensoren
- Geschikt voor nieuwe installaties
-  Evenaar de pitch van 

beveiligingsapparaten
- 5 tot 1000a
> TR split-core stroomsensoren
-  Geschikt voor bestaande 

installaties
- 25 tot 600 a
>  TF Flexibele (rogowski) 

stroomsensoren
-  Geschikt voor bestaande 

installaties met ruimte
-  restricties of met stroomwaarden 

van hoge intensiteit
- 150 tot 6000 a

Bijbehorende stroomsensoren 
met DIRIS Digiware en DIRIS B-30
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1 display 1 spannings-
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Meervoudige 
stroommeet-

modules

Stroom-
sensoren

Stel uw systeem samen:

+ + +

>  als standaard, is 
IEC 61557-12 de 
gemeenschappelijke 
noemer voor alle 
PMd’s (Performance 
Monitoring devices, apparaten 
voor prestatiemeting), 
apparaten die ontworpen zijn 
om elektrische parameters in 
distributienetwerken te meten 
en te bewaken.

>  wanneer u deze standaard in 
acht neemt, zorgt u ervoor dat 
uw apparatuur hoogwaardige 
prestaties levert.

IEC 61557-12 certificering

 www.socomec.be/nl/meting-energie

Om hier meer over te weten

Energieprestatie-oplossingen

Compact meetsysteem voor datacentra
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DIRIS BCMS 720
 • Compatibel met alle schakelpanelen
 • Veilig en robuust ontwerp
 •  Compact bewakingssysteem voor 
distributiecircuits: tot 72 vertakte circuits 
+ 10 ingangen

 • Multi-meting, telling en alarmen
 • Transformatoren voor stroomblokkering of 
split-core stroomtransformatoren

 • MODBUS- of SNMP-communicatie

Automatische omschakelaars

ATyS & ATyS M
 • Van 40 tot 6300 A
 • Inschakeling onder last tussen twee 
vermogensbronnen

 • Drie werkingsmodi: Automatisch, 
handmatig, voorzien van een hangslot

 • Mechanische vergrendeling van positie.
 • Geïntreerde auto-configuratie
 • Continue informatie over 
productbeschikbaarheid

 • Ook leverbaar: Automatische 
overdrachtspolossingen in behuizing 
ATS Bypass
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 www.socomec.be/nl/meting-energie

Om hier meer over te weten

ATYS M modulair formaat
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