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Seu consumo medido na fração correta

Medidor Eletrônico de
Insumos para porta de
painel

Com o Medidor Eletrônico de Energia e Insumos (MEI-PP) da Mercato, a fração
do seu consumo é medida e quanti cada, de forma individual e precisa.
Além do monitoramento e rateio, através do software Omnirate View (SORV),
possibilita o gerenciamento e a racionalização do consumo de maneira
inteligente e e caz.
O MEI-PP permite fácil integração ao sistema de automação.

Design

Formato especí co para instalação
em porta de painel.

SORV

Software que permite a gestão e o rateio
dos insumos de um empreendimento de
forma precisa e e caz.
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Controladores, medidores, instrumentos
e periféricos para automação e HVAC-R

Indústria
Brasileira

Medidor eletrônico de insumos
para porta de painel

Funcionalidades de Firmware

Leitura de energia Demandas e consumo
Ativo e Reativo, fator de potência

Água

Gás

Memória de
massa com
autonomia
de até 60 dias

Con guração
via interface
web e display

BACnet MS/TP
BACnet IP

Modbus TCP
Modbus RTU

Históricos de hora em hora
nas grandezas listadas

Btu Meter

En e r g i a

Funcionalidades de Hardware
Porta Ethernet 10/100M

Relógio mantido por bateria

Processador 32 Bits

Medição de corrente
via TC externo

Medição Trifásica
até 380VAC

1 porta RS-485 Isolada

1 Saída Digital a Relé
capacidade de até
2A @ 250VAC

1 Entrada A nalógica
0 -1 0V o u 4 -2 0 m A

Alimentação
90-240VAC

3 Entradas digitais
C o n t a to s e co/p u l s o o u s e n s o r N TC 1 0 k

Display alfanumérico
Lcd 2x16

Diagrama do Sistema
SERVIDOR LOCAL

Acesso Remoto

Sistema

BMS

Com Software
Omnirate View (SORV)

Software (SORV)
versão Client
Rede Ethernet

MRB
Roteador
BACnet
OU

MCM

Medição de energia
da concessionária

Conversor
de mídia

MEC

Rede Ethernet

MEI TCI

Rede RS-485

GLM

Acoplamento
óptico

Medição de
energia da
concessionária

MEI PP
Rede RS-485
Modbus / RTU

Coletor de dados

Transformador de
corrente integrado

MCI
MEI

Coletor de insumos
(pulsos: água e gás)

Fixação em
porta de painel

integração com
outros medidores

Medidor eletrônico de
energia e insumos
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