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IoTבמערכות ניהול אנרגיה

תוך שיתוף IoTמה זה 
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?IoTמה זה 



http://www.BeechamResearch.com/article.aspx?id=4
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doi:10.1016/j.mfglet.2014.12.001. 

חיבוריות חכמה

מנתונים למידע

אבטחת מידע

ממידע לידע

אוטומציה



WiFi ,נוח לשימוש אבל עם בעיות אבטחה
Bluetooth ,לחיבור לטלפון נייד
NFC–מאפשר קישור לטלפון ללא מגע וללא הגדרות
Daisy Chain Ethernet–נוחות התקנה לעומת אמינות ומהירות

חיבוריות חכמה

?גימיק או חבל על הכסף, רצוי, הכרחי



ממשק משתמש ועיצוב

מודרני כמו בטלפונים חכמים
אינטואיטיבי לדור הצעיר

וסולידישמרני 
למשתמשים קיימיםמתאים 



עיצוב

1 2 3 4

P2 P3P1 עיצוב מודרני או שמרני?
מסך אופקי או אנכי?
מסך במרכז או בצד?
כפתורים קשיחים,

?משתנים או חיצים



צבעים

?אחר/כתום/כהה/בהיר



מחברים מתנתקים או קבועים?
 מ"מ50חיבור מודולי הרחבה בעומק
מודולים לפס דין או לפאנל
יותר ממודול אחד
 איך לממש ולשמור על גודל המכשיר? ”4האם עדיין נדרש חיבור?

תכנון מכני



מיקום דלתית



תפריט מועדפים

  חץ למעלה למטה מדפדף
בתפריט מועדפים קבוע מראש

תפריט מועדפים הראשון בתפריט
הסרה קלה ממסך התצוגה /הוספה

י לחיצה על "ע
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ממשק משתמש



מסכים גרפיים מגוונים



תכנות שם האתר במכשיר



Revolutionary Design

5 DIN rail width, 
including Ethernet

IR and 
USB-C

28×35mm, 
128×160 pixels

50mm deep, 
92*92 cutout/4” round

49×73mm, 
320×480 pixels

Sealed enclosure 
with protected 
lock switch

Up to 4 add-on 
modules (future)

Onboard Dual TCP/IP, USB-C, RS-485, 2DI, 
1DO, 1 AI and IR (options)

TOP: 
communication & I/O 
BOTTOM: 
All power connections



Superior Performance

 ½ cycle measurement
 256 samples/cycle
 Class 0.2S
 Power quality measurement 

including sags, swells, 
asymmetric components, 
variations etc.

 4th current measurement option
 4GB memory with waveform 

logging
 Programmable favorites screens
 64 set-points, 4 and/or 

conditions, 4 actions

Full functionality of PM135EH and EM133
PLUS:



Mobile Application
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