
om de vil indstille basiskonfigurationen med knapper på enheden eller 
ved hjælp af den integrerede webserver, som er tilgængelig via det 
integrerede Ethernet interface. I begge tilfælde kan EMpro konfigu-
reres i få trin. 

Basiskonfiguration begynder med konfigurering af det IP-netværk, 
som komponenten skal integreres i. Uanset om det er via DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol) eller en statisk IP-adresse kan 
brugerne nemt indstille deres IP-netværk. Derefter skal de vælge 
netværkstypen for deres applikation, så EMpro komponenten kan 
tilpasses til det. Afslutningsvis har brugerne valget om fleksibelt at 
indstille strømmålingsinput fra den primære og den sekundære side, 
f.eks. 100A ind og 5A ud på strømtransformer. Efter at have tjekket 
konfigurationen i ”configuration overview” forlader brugerne basis-
konfigurationen. EMpro komponenten begynder omgående at ind-
samle data og er efterfølgende i driftstilstand. 

Behandling af alle kommercielt tilgængelige 
Rogowski spoler

Phoenix Contact tilbyder to strømmålervarianter til kobling af strøm-
sensorer. På den ene side kan konventionelle strømtransformere med 
en maksimal primær strøm på 20.000 A kobles. 1-A eller 5-A  
sekundærstrøm kan indstilles i enhver strømtransformervariant. På 
den anden side kan Rowogski spoler tilsluttes direkte. En måletrans-
ducer, som er nødvendig for signalkonvertering, er ikke længere  
påkrævet, da Rogowski-spolens mV-signal behandles direkte. Det 
reducerer installationstiden for konverteren (og øger nøjagtigheden). 
Udover de forskellige in-house Rogowski spoler, som nemt kan vælges 
til konfigurationen, kan EMpro komponenter for første gang behandle 
alle kommercielle Rogowski spoler direkte. 

måde i deres arbejdsliv? Med de nye energimålere fra EMpro produkt-
familien sætter Phoenix Contact nye standarder for intuitiv håndtering 
af industrielle produkter. Når alt kommer til alt, er enestående anven-
delse afgørende, særligt når det handler om komplekse komponenter. 

Få skridt til indledende konfiguration

Tilslut, tænd, klik få gange, færdig! Med EMpro er energimåling nemt. 
Når enheden tændes første gang, vises der med det samme en  
installations-wizard, som guider brugerne gennem den grundlæggende 
konfiguration. På idriftsættelsestidspunktet kan brugere også beslutte, 

Den nye EMpro energimålerserie fra Phoenix Contact fås til 
installation på frontpanel på DIN-skinne – enten med eller uden et 
display

Enkel indsamling af alle relevante forbrugsværdier
EMpro produktfamilien udvides til at omfatte nye energimålere

Direte tilslutning til Rogowski spoler gør det muligt at spare en 
betydelig mængde tid under fortrådning og konfiguration, samt øger 
nøjagtigheden

(fortsættes næste side)

I dag skal bygninger styres på en energieffektiv måde. Deres 
forbrugsværdier skal derfor registreres. Energimålerne fra 
EMpro produktfamilien fra Phoenix Contact er betjenings-
venlige produkter, som forebygger uautoriseret adgang. 

I de fleste industrielle applikationer er opsamling af energidata  
standard praksis, da brugerne i mange applikationer benytter energi-
målere til at registrere strøm, spænding, effekt og andre variabler. 
Grundene hertil er komplekse, men primært er målet at reducere 
energiforbruget og/eller øge effektiviteten. For at opnå dette skal 
brugerne installere måleteknologi, dog med fokus på forskellige  
opgaver – nemlig deres faktiske kompetenceområde. Ved udvælgelse 
af egnede komponenter skal brugerne finde ud af, hvilke energimålere, 
der nemt og hurtigt giver dem de data, de har behov for. Ved at ud-
vikle nye komponenter i EMpro produktfamilien har Phoenix Contact 
fundet en løsning, som specifikt tilfredsstiller disse krav. Det brede 
produktprogram giver brugerne valget mellem tre forskellige typer 
komponenter til installation på frontpanelet og DIN-skinne installation 
med eller uden display. 

Kunder i dag går ud fra, at komponenter vil være brugervenlige. 
Med selvforklarende menuer og et optimalt betjeningskoncept kan 
brugerne hurtigt og effektivt gøre sig bekendt med produktet, således 
at produktet nemt kan benyttes. I den henseende har den industrielle 
sektor meget at kompensere for – hvem vil ikke gerne være i stand  
til at benytte de kendte betingelser fra deres private virke på samme 

Hurtigere troubleshooting

EMpro energimålerne er designet til at være brugervenlige og kan 
betjenes intuitivt, især via den integrerede webserver. Det bidrager til 
at gøre det daglige arbejde betydeligt nemmere – særligt for brugere 
uden specialistviden. EMpro komponenter gør drift af mange overvåg-
ningsopgaver nemmere, men det er ikke det hele: med deres smart 
device funktioner hjælper de også med fejlfinding og analyse samt 
service og support. Hvis målinger indikerer, at tidligere fastsatte  
grænseværdier er blevet overskredet, vil displayet på EMpro blive  
rødt. Fordelen ved denne funktion er især tydelig, når der benyttes 
mange komponenter. I det tilfælde kan brugerne omgående opdage 
fejl, klassificere dem og igangsætte tiltag til at ordne dem. 

Uautoriseret adgang til komponenter kan blive et andet problem. Det 
kan ske via kommunikationsinterfacet, eller hvis passwordet ikke er 
blevet ændret på komponentens display. I disse tilfælde kan konfigura-
tionen af EMpro komponenterne deaktiveres via knapperne. Brugere 
er dermed kun i stand til at læse de viste værdier på displayet. Dette 
udelukker effektivt muligheden for manipulation via knapperne. Alle 
typer enheder i den nye EMpro produktserie har et integreret  
Ethernet interface, som tillader uautoriseret adgang til enhederne. 
Ethernet interfacet kan derfor også kobles fra her for at forhindre 
tredjepart i at benytte enhederne til at få adgang til netværket. I dette 
tilfælde er det kun knapperne og Ethernet interface, som deaktiveres. 
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Processerne i styretavleproduktion er langt mere effektive med 
COMPLETE line systemet

Forskellige interfaces til kommunikation

Hver EMpro energimåler har et Ethernet interface med en 
Modbus/TCP protokol. Dette kommunikationsinterface kan 
benyttes til at få adgang til webserveren, som er integreret i alle 
EMpro komponenter. Brugere kan også få adgang til den serielle 
protokolvariant Modbus RTU (RS 485) som et ekstra interface. 
For at gøre det kan de vælge mellem Modbus TCP/RTU master-
gateway funktionalitet og parallel dataoverførsel via Modbus 
TCP og Modbus RTU ved at vælge det korrekte afkrydsningsfelt.

Profinet RT og Ethernet IP er to ekstra kommunikationsinter-
faces, som fås som varianter udstyret med to ekstra Ethernet 
interfaces (dual port) til daisy chain applikationer. Dette mulig-
gør anvendelse af op til to kommunikationsinterfaces samtidig 
for at levere data på applikationsniveau til registrering og  
analyse, mens måledata kan anvendes til yderligere bearbejdning 
på kontrolniveau.

Den omfattende løsning til styretavleproduktion

EMpro energimålerne er en del af COMPLETE line konceptet. 
Det er et system, som omfatter hardware og software  
produkter, som passer til hinanden, rådgivningsservices og 

Direkte import og eksport af konfigurations-
filer

EMpro komponenter tilbyder flere smart device funktioner, særligt i 
forbindelse med håndtering af data. Brugere kan for eksempel 
eksportere og importere konfigurationsfiler for at spare tid under 
konfiguration og idriftsættelse. Konfigurationsfilerne kan overføres 
direkte, hvilket er et endnu mere simpelt alternativ til dataoverførsel. 
Hvis komponenterne er i det samme netværk, kan komponenternes 
overordnede og underkonfigurationer overføres direkte til andre 
deltagere i netværket. Det gør det nemmere at tage flere EMpro 
energimålere i brug af to afgørende årsager: intuitiv betjening og 
mindre tidsforbrug.

Alle brugere af kommunikationsinterfaces ved også, at relevante 
registertabeller er påkrævet for at læse data. Hvis de ikke er til  
rådighed, skal de skaffes. Det er derfor de nye EMpro energimålere 
giver mulighed for at se og hente alle registertabeller via webserveren. 
Brugere kan derfor altid hurtigt få adgang til den registertabel, de har 
behov for. En integreret søgefunktion finder registeradressen på  
sekunder, hvilket igen fører til væsentlige tidsbesparelser. 

systemløsninger til optimering af processerne i styretavleproduktion. 
Det gør udvikling, indkøb, installation og drift væsentligt nemmere for 
brugere. 


