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Mini průmyslový elektroměr

CZ   Návod k obsluze a instalaci

Stav: 30. 7. 2009 Technické změny jsou vyhrazené!

Důležitá upozornění
Bezpečnostní upozornění

Elektroměr se smí použít jen pro měření elektrické energie a 
nesmí být provozovaný mimo rozsah specifikovaných technických 
dat (viz. popis na štítku elektroměru).
Pri instalaci nebo při výměně elektroměru musí být přívody, na 
kterých je elektroměr zapojený bez napětí.
Použít se smí jen pro tento účel určené šroubové svorky.
Dotýkat se částí, které jsou pod napětím je životu nebezpečné!
Z tohoto důvodu je záhodno odpovídající jištění odstránit a uscho-
vat, aby bylo zamezeno jeho náhodnému použití.Je třeba dodržet 
místní bezpečnostní předpisy.
Instalace elektroměru smí být provedena pouze odborným a 
patřičně vyškoleným personálem.

Pokyny pro údržbu a garanci
Elektroměr je bezúdržbový. Při poškození (při dopravě, skladova-
ní) je zakázáno vykonávat opravy. 
Při otevření elektroměru zaniká nárok na záruku. Stejné podmínky 
platí, pokud jsou příčinou závady vnější vlivy (např. blesk, voda, 
požár, extrémní teploty a povětrnostní podmínky nebo neodborné 
popř. nedbalé užívání resp. zacházení)

Všeobecný popis 
V následujícím jsou popsané všechny typy provedení elektroměru. 

Proto je možné, že všechny popsané vlastnosti elektroměru se 
nemusí vztahovat na Vámi instalované elektroměry. Elektroměr 
je digitální jednotarifní elektroměr na měření činné energie v 
dvouvodičovém zapojení.
Oblastmi nasazení jsou především  oblasti odečtu energetic-
kých dat v průmyslu, ve stavebnictví a v oblastech týkajících se 
zásobování energií.  
Jeho konstrukční provedení umožňuje úspornou montáž. (šířka 
pouzdra je pouze 1 modul)
Elektroměr je vybaven 6 místnym LCD displejem.
Hodnoty spotřeby energie jsou zobrazeny 5 místy před desetin-
nou čárkou a 1 místem za desetinnou čárkou.
Dále mohou být registrované spotřeby energie přes impulzní vý-
stup S0 (max. 27 V DC, 27 mA) a / nebo přes elektrické rozhraní 
(M-Bus podle EN 13757-2, -3)
Impulzní konstanta (1 000 Imp./kWh) a délka impulzu (50 ms) 
jsou pevně nastavené
Elektroměr odpovídá třídě přesnosti B podle EN 50470-1, -3.

Jsou možná následující provedení:

Technická data

Ovládací elementy
Čelní pohled

Boční pohled

1 Typové označení/typový klíčTypové označení/typový klíč
2 Napětí, proud, frekvence Napětí, proud, frekvence 
3 Třída přesnosti, kód teploty, číslo zapojeníTřída přesnosti, kód teploty, číslo zapojení
4 Rok výrobyRok výroby

5 Značka CE, metrologická značka + rok potvrzení shody, 
označení notifikovaného místa

6 Potvrzení zkoušky č. podle - potvrzení o typové zkoušce Potvrzení zkoušky č. podle - potvrzení o typové zkoušce 
7 Zohlednit přílohu balení Zohlednit přílohu balení 
8 Třída ochrany IITřída ochrany II
9 Blokování zpětného choduBlokování zpětného chodu

10 Druh sítě a připojení Druh sítě a připojení 
11 Schéma zapojeníSchéma zapojení

LCD displej
Přístroj je vybaven LCD displejem  následujícího provedení:

Kruhový symbol
bliká při komunikaci přes M-BUS rozhraní

Symbol hvězdy
Bliká společně s vyvolávacím symbolem ve zkušebním módu

Vyvolávací symbol
Bliká při záporném směru energie (blokace zpětného chodu)

Rozsah hodnot 
Displej obsahu registrů

Displej jednotek
Jednotka zobrazené veličiny   
Poznámka: Hodnota energie je zobrazená bez udání jednotky kWh.

Test displeje

Verze firmware

Kontrolní sočet

Chybové hlášení

Hodnota energie

Okamžitý výkon

Okamžité napětí

Okamžitý proud

Síťová frekvence 

Power faktor / účiník

Primární M-BUS adresa

Sekundární M-BUS adresa: 
MSW (most significant word) = 
4 místa nejvyšší hodnoty
MSW (most significant word) = 
4 místa nejvyšší hodnoty
MSW (most significant word) = 

LSW (least significant word) = 
4 miesta s nejnižší hodnotou 
LSW (least significant word) = 
4 miesta s nejnižší hodnotou 
LSW (least significant word) = 

Přenosová rychlost M-BUS

Verze firmware 

MIZ

„Silver“ „Gold“ „Premium“
Proud 0,25-5(25)A 0,25-5(32)A 0,25-5(32)A
Okamžité hodnoty ne ano ano
M-BUS rozhraní ne ne ano
Ovládací tlačítko ne ne ano
Osvětlení displeje ne ne ano

Napětíapětí 230 V
Proud 0,25-5(25) nebo 0,25-5(32)A0,25-5(25) nebo 0,25-5(32)A0,25-5(25) nebo 0,25-5(32)A
Frekvence 50 Hz
SO-výstup (option)SO-výstup (option) max. 27 V DC, 27 mA (pasivní)max. 27 V DC, 27 mA (pasivní)max. 27 V DC, 27 mA (pasivní)max. 27 V DC, 27 mA (pasivní)
Teplotní rozsah stanovený provozní rozsah -250C... +550C

Mezní hodnota pro provoz
skladování a dopravuskladování a dopravu -400C... +700C

Vlhkost vzduchu
95 % nekondenzační podle IEC 62052-11, 
EN 50470-1 a IEC 60068-2-30

Druh ochranyDruh ochrany krytkryt            IP 20
připojení    IP 20připojení    IP 20

Hmotnost ca. 67,5 gca. 67,5 g

Nulový vodič

SO-výstup 

Tlačítko vyvolaní 
Obsluhy elektroměru
LCD displej

Sériové číslo
Indikační LED
M-BUS - rozhraní
Vstup
Výstup

Rozsah hodnot Displej jednotek

Kruhový symbol
Symbol hvězdy
Vyvolávací symbol

Prvky displeje 

Všechny segmenty displeje blikají 
po uvedení do provozu po dobu 6 s.
Objeví se na 5 s

Objeví se na 5 s

Objeví se při chybě na 60 s

Objeví se na 10 s (v případě výskytu 
chyby pouze po dobu 2 s)

Každá hodnota se objeví po 
dobu 2 s

Test displeje

Zahájit testovací mód
(vyvolávací seznam v standardním 
Zahájit testovací mód
(vyvolávací seznam v standardním 
Zahájit testovací mód
módu)
(vyvolávací seznam v standardním 
módu)
(vyvolávací seznam v standardním 

Ukončit testovací mód (vyvolá-
vací seznam ve zkušebním módu)R

ol
ov

ac
í s

ez
na

m

Každá hodnota se objeví po 
dobu 2 s

Chybové kódy 

0001 kontrolní součet firmware je nesprávný

0002 kontrolní součet pro parametrizační data je nesprávný

0003 kontrolní součet pro parametrizační data je nesprávný

0004 kontrolní součet  pro variabilní data je nesprávný

0005  kontrolní součet pro variabilní data a firmware je nesprávný

0006 kontrolní součet pro variabilní data a parametrizační data 
je nesprávný

0007 kontrolní součet pro variabilní data, parametrizační data a 
firmware je nesprávný
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Dolnoměcholupská 2
CZ - 100 00 Praha 10 - Hostivař
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FAX +420 281 008 462
E-MAIL praha@schrack.cz
www.schrack.cz



Montáž a připojení elektroměru 

Elektroměr je určen k montáži na lištu DIN TH 35-7,5 podle IEC 
60715.

Připojení elektroměru proveďte podle schématu, které se nachází 
na boční straně přístroje. Pokud chybí schéma zapojení, obraťte 
se na dodavatele.

Při instalaci elektroměru a připojování jednotlivých vodičů je třeba 
dodržovat doporučené dotahovací momenty podle EN 60999, z 
důvodu zajištění spolehlivého kontaktu. Dotahovací moment mimo 
jiné závisí na druhu připojovacího vodiče a maximálním proudu.
Aby se zabránilo poškození elektroměru, nesmí být překročen 
dotahovací moment platný pro připojování svorek!

Poznámka: Elektroměr má být předjištěný jističem hodnoty 25 A 
nebo 32A, podle použitého typu.

Proudové / N 
- svorky

Pomocné
svorky

Rozměry svorky šxv nebo 
d (mm) d = 4 d = 2,5

Maximální připojovací průřez 
(mm2) 6 2,5

Maximální dotahovací mo-
ment pro připojovací svorky 
(Nm)

1,7 0,5

Ovládání displeje pouze pro provedení „Premium“

V případě stisku vyvolávacího tlačítka po dobu rolování vyvolávací-
ho seznamu se elektroměr přepne automaticky na zobrazení hod-
noty energie, pokud se vyskytuje chyba, dochází k jejímu zobrazení. 
Při tom se aktivuje osvětlení displeje. Po uplynutí 15 s bez stisku 
tlačítka je přepnuto osvětlení displeje na poloviční intenzitu.

Pro další ovládání elektroměru pomocí vyvolávacího tlačítka platí:
krátký stisk tlačítka (t 2s)  přepnutí na další hodnotu sezna-

mu
dlouhý stisk tlačítka (2s t  5s) aktivace bodu menu
delší stisk tlačítka (t 5s) návrat ke standardnímu zobraze-

ní displeje

Elektroměr se nachází po dobu normálního provozu ve standardním 
menu. Pokud se zobrazení nachází v jiném části, dochází automa-
ticky po 5 minutách od posledního stisku tlačítka k přepnutí displeje 
do menu standardního zobrazení. 

Testovací mód pouze pro typ „Premium“

Testovací mód slouži výhradně k testovacím a zkušebním účelům. 
Počítadlo displeje a indikační LED pracují v módu x10. 

Testovací mód lze aktivovat přes bod menu „GotESt“ ve vyvoláva-
cím seznamu.

Testovací mód bude ukončený následovně.

1. v bodě menu „ESCAPE“ ve vyvolávacím seznamu anebo 

2. automaticky po 10 s pokud je hodnota napětí 70% x Un nebo

3. automaticky po 12 h provozního času

Pokud se vyvolávací tlačítko nepoužije do 5 minut po zadání primární adresy, bude 
táto ztracená a displej se automaticky přepne zpět na standardní zobrazení

Pokud se vyvolávací tlačítko nepoužije do 5 minut po zadání primární adresy, bude 
táto ztracená a displej se automaticky přepne zpět na standardní zobrazení

EU- prohlášení o shodě

podle směrnice evropskeho parlamentu a rady  2004/108/ES
podle směrnice pro měřící přístroje 2004/22/ES

Výrobce
EMH Elektrizitätszähler GmbH & Co KG
Südring 5
19243 Wittenburg
GERMANY

prohlašuje tímto následující výrobek

Označení výrobku: elektroměr
Označení typu: MIZ

Zodpovídá výše uvedeným směrnicím včetně všech změn 
platných v čase prohlášení. 

Byla zjištěná shoda typu s níže uvedenými normami :
Notifikovaná osoba: 0102
Číslo certifikátu: DE-08-MI003-PTB015

Byly použité následující harmonizované normy 
podle směrnice evropského parlamentu a rady 2004/108/ES
podle směrnice pro měřící přístroje 2004/22/ES
Místo, datum: Wittenburg 19. 12. 2008

Jednatel Dipl.-Ing. Norbert Malek

Primární M-BUS adresa pouze pro provedení „Premium“

Rolovací seznam

Vyvolávací seznam

nastavitelný od 0-250

po zadání: doba 
čekání od 6 s

po zadání: doba 
čekání od 6 s

po zadání: doba 

Přenosová rychlost M-bus pouze pro provedení„Premium“

Rolovací seznam

Vyvolávací seznam

nastavitelné 
300, 2400 a 9600 
Baud


