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Duøe moøliwoúci pomiarowe i ko-
munikacyjne miernika Sentron
PAC3200 oraz wspÛ≥pracujπce

z nim oprogramowanie PAC Monitor po-
zwalajπ stworzyÊ elastyczny i skuteczny
system monitorowania parametrÛw elek-
trycznych. Wielofunkcyjny miernik para-
metrÛw sieci Sentron PAC3200 jest przy-
stosowany do pracy w systemach 2-, 3- lub
4-przewodowych. Dokonuje on pomiaru
ponad 50 rÛønych parametrÛw, podajπc
wartoúÊ aktualnπ, minimalnπ, maksymal-
nπ i úredniπ. Zapewnia przy tym wysokπ
dok≥adnoúÊ pomiaru mocy czynnej w kla-
sie 0,5S zgodnie z normπ IEC62053-22.
CzÍsto wykorzystywany jest w wielopunk-
towych systemach monitorowania, polega-
jπcych na opomiarowaniu najwaøniejszych
odp≥ywÛw z rozdzielnicy. Oprogramowa-
nie PAC Monitor odpowiada za funkcjo-
nowanie centralnego punktu rejestracji
i archiwizacji parametrÛw elektrycznych,
pe≥nπ obs≥ugÍ danych, pozwala takøe kon-
figurowaÊ i nadzorowaÊ pracÍ wszystkich
obecnych w systemie miernikÛw. 

Topologia 
systemu monitorowania

Wielofunkcyjne mierniki parametrÛw
sieci PAC3200 sπ przystosowane do
wspÛ≥pracy z kilkoma systemami auto-
matyki. Waønπ ich cechπ jest moøliwoúÊ

wspÛ≥pracy systemu monitorowania
opracowanego na bazie sieci komunika-
cyjnej LAN z innymi sieciami komuni-
kacyjnymi aktualnie pod≥πczonymi do
miernikÛw. Najbardziej rozpowszechnio-
nym systemem komunikacyjnym jest
Profibus DP, jednakøe wymaga on zasto-

sowania sterownikÛw PLC oraz oprogra-
mowania wizualizacyjnego SCADA. Do-
stÍpne jest rÛwnieø prostsze i bardziej
elastyczne rozwiπzanie rejestracji i archi-
wizacji parametrÛw elektrycznych, po-
przez wykorzystanie aplikacji PAC Mo-
nitor. 
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Rejestracja i archiwizacja
parametrów elektrycznych
– PAC3200 i PAC Monitor
Mikołaj Peimel, Łukasz Bancarzewski

Waønym zagadnieniem w systemach rozdzia≥u mocy niskiego i úredniego napiÍcia jest mo-
nitorowanie parametrÛw elektrycznych. Nowoczesne technologie umoøliwiajπ korzystanie
z wielu urzπdzeÒ do rejestracji tych wielkoúci, wúrÛd ktÛrych najbardziej rozpowszechnione
sπ mierniki parametrÛw sieci. Mierzπ one parametry elektryczne w instalacjach i sieciach o na-
piÍciu znamionowym do 690 V lub wyøszym ñ po zastosowaniu przek≥adnikÛw napiÍciowych.
Artyku≥ prezentuje rozwiπzanie tego typu oferowane przez firmÍ Siemens ñ miernik Sentron
PAC3200 wraz z dedykowanym oprogramowaniem PAC Monitor. 

Rys. 1. Miernik Sentron PAC3200 wraz z oprogramowaniem PAC Monitor pozwalajπ zbudowaÊ wielo-
funkcyjny system monitorowania parametrÛw elektrycznych
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System monitorowania z oprogramowa-
niem PAC Monitor wykorzystuje znajdu-
jπcy siÍ w standardzie w miernikach Sen-
tron PAC3200 interfejs komunikacyjny
LAN. StrukturÍ sieci komunikacyjnej bu-
duje siÍ z pominiÍciem sterownikÛw PLC
i innych urzπdzeÒ automatyki. Wszystkie
rejestratory biorπce udzia≥ w systemie mo-
nitorowania pod≥πczone sπ bezpoúrednio
do switchía. Dla zminimalizowania kosz-
tÛw budowy systemu monitorowania moø-
na wykorzystaÊ istniejπcπ sieÊ zak≥adowπ
LAN. Warunkiem koniecznym poprawnej
konfiguracji systemu monitorowania jest
przypisanie przez administratora sieci sta-
≥ych adresÛw IP, maski oraz bramy Gate-
way dla kaødego miernika. Podane adresy
IP i pozosta≥e parametry naleøy wprowa-
dziÊ do miernikÛw. Tak przygotowana
i skonfigurowana czÍúÊ sprzÍtowa syste-
mu monitorowania wystarcza do popraw-
nej rejestracji i archiwizacji parametrÛw
elektrycznych. Waønπ zaletπ takiego syste-
mu jest moøliwoúÊ jego rozbudowy przy
minimalnych nak≥adach inwestycyjnych.
Wystarczy pod≥πczyÊ nowy miernik do
switchía, wpisaÊ nastawy podane przez ad-
ministratora i skonfigurowaÊ odpowiednio
oprogramowanie PAC Monitor. 

Oprogramowanie 
PAC Monitor

CzÍúÊ programowπ systemu monitoro-
wania realizuje oprogramowanie PAC Mo-
nitor z dodatkowymi modu≥ami PAC Ar-
chiwum i PAC Historia. OprÛcz funkcji re-
jestracji i archiwizacji parametrÛw elek-
trycznych, PAC Monitor umoøliwia kon-
figuracjÍ kaødego miernika wprowadzone-
go do systemu. Oprogramowanie rejestru-

jπce moøe byÊ zainstalowane w kompute-
rze stacjonarnym klasy PC lub kompute-
rze przenoúnym. Do prawid≥owej pracy
oprogramowania wymagany jest system
operacyjny Windows XP lub starszy.
Oprogramowanie rejestrujπce PAC Moni-
tor w wersji podstawowej wspÛ≥pracuje
z maksimum 15 miernikami PAC3200. In-
tegracja wiÍkszej liczby miernikÛw w jed-
nym systemie wymaga stosowania wersji
rozszerzonej. Struktura oprogramowania
PAC Monitor podzielona jest na trzy czÍúci:
ï czÍúÊ nawigacyjnπ,
ï czÍúÊ podglπdu parametrÛw i nastaw,
ï czÍúÊ alarmowπ.

W czÍúci nawigacyjnej wyszczegÛlnione
sπ urzπdzenia PAC3200 wprowadzone do
systemu rejestracji. Zdefiniowanie kaøde-
go urzπdzenia polega na podaniu trzech
podstawowych parametrÛw: miejsca mon-

taøu, lokalizacji (nazwy monitorowanego
odp≥ywu) oraz adresu IP. Modyfikacja ist-
niejπcej konfiguracji moøliwa jest wy≥πcz-
nie przez osobÍ z uprawnieniami admini-
stratora. W czÍúci podglπdu parametrÛw
i nastaw uøytkownik ma moøliwoúÊ prze-
glπdania bieøπcych parametrÛw oraz na-
staw miernika. Wszystkie dostÍpne nasta-
wy moøna zmieniaÊ i zapisywaÊ z pozio-
mu aplikacji, bez koniecznoúci wstrzymy-
wania systemu rejestracji. W dolnej czÍúci
aplikacji (czÍúÊ alarmowa) wyúwietlane sπ
wszystkie aktualnie przekroczone limity
ustawione w rejestratorach PAC3200.
Przekroczenia przychodzπce i odchodzπce
zapisywane sπ na bieøπco w pliku alarmo-
wym. 

Obs≥uga danych

Wszystkie dostÍpne dane zbierane za
pomocπ miernika PAC3200 zosta≥y pogru-
powane w cztery czÍúci:
ï diagnostykÍ,
ï pomiary,
ï ustawienia,
ï ograniczenia.

Diagnostyka

W czÍúci Diagnostyka prezentowane sπ
dane techniczne miernika PAC3200, szcze-
gÛ≥owe statusy z jego pracy oraz stan
wszystkich zaimplementowanych w nim
licznikÛw. W prosty i czytelny sposÛb uøyt-
kownik ma moøliwoúÊ podglπdu stanu wej-
úcia/wyjúcia cyfrowego, informacji o prze-
ciπøeniu napiÍciowym lub prπdowym,
a takøe statusÛw waønych parametrÛw dia-
gnostycznych. Dodatkowa zak≥adka w dzia-
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Rys. 2. Miernik parametrÛw sieci PAC3200

Rys. 3. Topologia systemu monitorowania
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le diagnostyki umoøliwia uøytkownikowi
≥atwy dostÍp do wszystkich licznikÛw mier-
nika PAC3200 i moøliwoúÊ ich kasowania.

Pomiary

Najbardziej rozbudowanπ funkcjπ apli-
kacji PAC Monitor jest funkcja prezentacji
pomiarÛw. W czÍúci Pomiary zestawiono
wszystkie mierzone wielkoúci elektryczne
pogrupowane wed≥ug typu mierzonej wiel-
koúci. DostÍpne sπ nastÍpujπce zak≥adki:
ï napiÍcia fazowe,
ï napiÍcia miÍdzyfazowe,
ï prπdy,
ï moc pozorna S,
ï moc czynna P,
ï moc bierna Q,
ï wspÛ≥czynnik mocy cos (ˆ),
ï wspÛ≥czynnik zawartoúci harmonicznych

THD w napiÍciu,
ï wspÛ≥czynnik zawartoúci harmonicznych

THD w prπdzie,
ï czÍstotliwoúÊ,
ï energia,
ï zapotrzebowanie mocy.

Wartoúci mierzone prezentowane sπ
w formie tekstowej oraz w formie graficz-
nej. Tekstowa forma wyúwietlania warto-
úci prezentuje pomiary aktualne dla
wszystkich trzech faz, zarejestrowanπ war-
toúÊ maksymalnπ, minimalnπ i wartoúÊ
úredniπ dla kaødej z faz. W przypadku uru-
chomienia funkcji archiwizacji, wszystkie
wartoúci aktualne zapisywane sπ w bazie
danych, zgodnie z ustawionym interwa≥em
czasowym. Prezentacja graficzna przedsta-
wia w formie s≥upkowej zarejestrowane
wartoúci aktualne, maksymalne i minimal-
ne dla wszystkich trzech faz. 

Ustawienia

W czÍúci Ustawienia PAC Monitor udo-
stÍpnia uøytkownikowi moøliwoúÊ zdalne-

go konfigurowania
miernika. Wszyscy
uøytkownicy posiada-
jπcy uprawnienia admi-
nistratora mogπ doko-
naÊ zmiany ustawieÒ
z poziomu aplikacji.
Zdalnej parametryzacji
podlegajπ miÍdzy inny-
mi: ustawienia okreúla-
jπce sposÛb pomiaru
prπdu i napiÍcia, zakre-
sy pomiarowe oraz za-
awansowane ustawie-
nia wejúÊ/wyjúÊ cyfro-
wych, a takøe wyúwie-

tlacza LCD. Aby zapobiec przypadkowym
zmianom, wymagane jest potwierdzenie
wprowadzonych zmian.

Ograniczenia

W czÍúci Ograniczenia okreúlane sπ li-
mity dla mierzonych wartoúci. Miernik
PAC3200 posiada moøliwoúÊ ustalenia
szeúciu ograniczeÒ. Uøytkownik okreúla
ürÛd≥o ograniczenia spoúrÛd 36 dostÍp-
nych pomiarÛw, wartoúÊ ograniczenia oraz
sposÛb reakcji na jego przekroczenie. Kaø-
dorazowe przekroczenie ustawionego limi-
tu spowoduje wyúwietlenie odpowiednie-
go komunikatu w czÍúci alarmowej aplika-
cji. Komunikat alarmowy zawiera takie in-
formacje jak: lokalizacjÍ wystπpienia prze-
kroczenia, datÍ, czas, wartoúÊ przekrocze-
nia oraz rodzaj limitu. 

Dodatkowπ funkcjπ oprogramowania
PAC Monitor jest funkcja okienkowego
podglπdu wybranego parametru dla trzech
miernikÛw. Opcja ta moøe byÊ wykorzy-
stana do monitorowania zasilania lub do
porÛwnania obciπøenia najwaøniejszych
odbiorÛw. 

Podglπd danych historycznych
ñ PAC Archiwum

Oprogramowanie PAC Monitor wypo-
saøone zosta≥o w opcjÍ archiwizacji mie-
rzonych wielkoúci elektrycznych z moøli-
woúciπ ustalenia okresu zapisu do bazy da-
nych w przedziale od 5 do 60 minut.
Wszystkie zapisane dane archiwalne moø-
na przeglπdaÊ i analizowaÊ za pomocπ do-
datkowego modu≥u zwanego PAC Archi-
wum. Dane prezentowane sπ w formie ta-
belarycznej z wyszczegÛlnieniem daty
i czasu, urzπdzenia i lokalizacji, dla ktÛrej
dokonywany by≥ pomiar. Dla uzyskania
przejrzystoúci wyúwietlanych pomiarÛw
PAC Archiwum umoøliwia zastosowanie
filtrÛw dla prezentacji danych. Moøliwa
jest selekcja pomiarÛw dla wskazanego
urzπdzenia i lokalizacji, jak rÛwnieø zazna-
czenie konkretnego typu pomiaru do wy-
úwietlenia. Dodatkowo modu≥ PAC Archi-
wum wyznacza wartoúci statystyczne takie
jak:
ï wartoúÊ maksymalna,
ï wartoúÊ minimalna,
ï wartoúÊ úrednia.

Wyznaczanie powyøszych wielkoúci
wykonywane jest automatycznie dla aktu-
alnie wyúwietlanych danych. 

Forma graficzna
Drugim sposobem prezentacji danych

jest forma graficzna, umoøliwiajπca gene-
rowanie przebiegÛw czasowych z wybra-
nego okresu. Uøytkownik ma moøliwoúÊ
jednoczesnego wygenerowania maksymal-
nie szeúciu przebiegÛw w przedziale cza-
sowym zadeklarowanym podczas pobiera-
nia danych archiwalnych. Zakres podsta-
wy czasu jest zmienny w przedziale od 
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Rys. 4. Pomiary w aplikacji PAC Monitor

Rys. 5. 
Ekran 

konfiguracji
miernika 
PAC3200
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1 h/dzia≥kÍ do 48 h/dzia≥kÍ. Umoøliwia to
przeglπdanie generowanych wykresÛw bez
przesuwania osi czasu w okresie 20 dni.
Dodatkowo na wykresie umieszczono dwa
znaczniki (kursory czasu), ktÛre definiujπ
poczπtek i koniec przedzia≥u statystyczne-
go dla wykresu. Kursory te moøna dowol-
nie przesuwaÊ po wykresie, zmieniajπc
w ten sposÛb przedzia≥ do obliczeÒ staty-
stycznych. Dla kaødego aktywnego kana≥u
pomiarowego w przedziale statystycznym
obliczane sπ wartoúci poczπtkowe i koÒco-
we dla zaznaczonego okresu, wartoúci
maksymalne i minimalne z zaznaczeniem
czasu ich wystπpienia oraz wartoúÊ úred-
nia i skuteczna zaznaczonego przebiegu.
W ten sposÛb uøytkownik ≥atwo moøe
przeúledziÊ i przeprowadziÊ wstÍpnπ anali-
zÍ przebiegÛw wielkoúci archiwalnych
w interesujπcym go przedziale czasowym.

WspÛ≥praca z Microsoft Excel

Do przeprowadzenia wnikliwej analizy
przebiegÛw czasowych, uøytkownik moøe
wykorzystaÊ narzÍdzia i moc obliczenio-
wπ oprogramowania Microsoft Excel. Mo-

du≥ PAC Archiwum zosta≥
dodatkowo wyposaøony
w funkcjÍ eksportu da-
nych archiwalnych do ar-
kusza kalkulacyjnego. Po
wybraniu przez operatora
funkcji eksportu, wszyst-
kie wczeúniej pobrane da-
ne zostanπ przes≥ane do
pliku Ñxlsî, gdzie pomiary
archiwalne dla poszcze-

gÛlnych miernikÛw umieszczone zosta≥y
w osobnych zak≥adkach dla zapewnienia
przejrzystoúci zestawienia.

Wszystkie wyszczegÛlnione funkcje
modu≥u PAC Archiwum w prosty sposÛb
umoøliwiajπ dokonywanie szczegÛ≥owych
analiz na podstawie pomiarÛw dokona-
nych przez miernik Sentron PAC3200.

Podglπd archiwum alarmÛw
ñ PAC Historia

W czÍúci alarmowej oprogramowania
PAC Monitor wyúwietlane sπ przekrocze-
nia wszystkich aktywnych limitÛw w mier-
nikach PAC3200. Aktywacja i dezaktywa-
cja kaødego przekroczenia limitu jest za-
pisywana w pliku alarmowym. Wszystkie
zapisane alarmy moøna przeglπdaÊ i anali-
zowaÊ za pomocπ dodatkowego modu≥u
PAC Historia. Podobnie jak w module
PAC Archiwum, dane prezentowane sπ
w formie tabelarycznej z wyszczegÛlnie-
niem daty i czasu, urzπdzenia i lokalizacji
oraz danych szczegÛ≥owych kaødego prze-
kroczonego limitu. Modu≥ PAC Historia

wspomaga analizÍ prze-
kroczeÒ parametrÛw elek-
trycznych, co przy odpo-
wiedniej konfiguracji limi-
tÛw w miernikach PA-
C3200 odzwierciedla fak-
tyczny stan rozk≥adu mocy
w rozdzielnicy. Uøytkow-
nik sam okreúla przedzia≥
czasowy, z jakiego majπ
zostaÊ wyúwietlone zareje-
strowane wczeúniej prze-

kroczenia limitÛw. Dodatkowo modu≥
PAC Historia wyznacza wartoúci staty-
styczne takie jak:
ï iloúÊ wszystkich alarmÛw,
ï iloúÊ alarmÛw przychodzπcych,
ï iloúÊ alarmÛw odchodzπcych,
ï iloúÊ alarmÛw z poszczegÛlnych limitÛw.

Wyznaczanie powyøszych wielkoúci sta-
tystycznych odbywa siÍ automatycznie dla
aktualnie wyúwietlanych danych. 

Prosty oraz intuicyjny interfejs u≥atwia
odszukanie interesujπcych uøytkownika
alarmÛw. Modu≥ PAC Historia wyposaøo-
ny jest w odpowiednio opracowany filtr
alarmÛw. Pos≥ugujπc siÍ nim uøytkownik
moøe dokonywaÊ dowolnych zestawieÒ.
Wszystkie zestawienia wygenerowane
przez PAC Historia moøna przeglπdaÊ
w podglπdzie wydruku lub wydrukowaÊ
bezpoúrednio na drukarce. 

Podsumowanie

Oprogramowanie PAC Monitor w po≥π-
czeniu z miernikami Sentron PAC3200
tworzy funkcjonalny, prosty oraz elastycz-
ny system monitorowania parametrÛw
elektrycznych. Wykorzystanie moøliwoúci
komunikacyjnych miernika wielofunkcyj-
nego PAC3200 spowodowa≥o, øe topolo-
gia systemu jest prosta, a koszt jej instala-
cji niewielki. Rejestracja i archiwizacja po-
nad 50 rÛønych wielkoúci elektrycznych
stwarza duøe moøliwoúci przy analizie wy-
branych parametrÛw elektrycznych oraz
u≥atwia prowadzenie oszczÍdnej gospodar-
ki energetycznej. 
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