
AMPY GLOBAL CONTROL 

DEM001 

Jednofázový jednomodulový elektronický elektroměr     
230V       5(30)A      50Hz 



CHARAKTERISTIKA POUŽITÍ ELEKTROMĚRU: 
Jednofázový,jednosazbový elektroměr typu DEM001 s mechanickým číselníkem patří mezi nejmoder-
nější typy elektronických kWh elektroměrů. Svým jednomodulovým provedením a určením k montáži na 
DIN lištu splňuje všechny předpoklady pro měření spotřeby činné elektrické energie v jednofázových 
elektroinstalacích a zařízeních.  

 AC PŘIPOJOVACÍ SVORKY 

VÝSTUP S0 + / S0 - 

POČET ČÍSLIC 6 + 1 
000000,0 kWh 

LED INDIKACE ČINNOSTI 

OCHRANNÝ KRYT SVOREK 
UMOŽŇUJÍCÍ PEČETĚNÍ 

AC PŘIPOJOVACÍ SVORKY 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE: 
Jednofázový, kWh elektronický elektroměr, určen k montáži na DIN lištu. Odpovídá požadavkům ustano-
vení normy ČSN EN 62052-11:2003 
Nominální napětí (Un) :              230V, 5/30A, 50/60Hz 
Třída přesnosti:                          1 
Montáž:                       na DIN lištu v souladu s normou DIN EN 50022  
Šířka:                         1 modul,18mm ( DIN 43880 ) 
Rozhraní:                     optické ( pulzní výstup S0 v souladu s DIN 43864 )        
Impulzní valence:              Ra=0.5 nebo 1.0 Wh/imp  
Tříbarevná LED:                Zelená – spotřeba je menší než 4W nebo žádný odběr 
                               Cihlová(růžovo-červená) – spotřeba je větší než >4W , četnost impulzů 
                                                       indikuje spotřebu 
                                Blikající červená – indikace odběru v obráceném směru 
Číselník:                        6+1  =999999.1kWh 
Vnitřní spotřeba elektroměru:    < 2VA 
Rozsah pracovního napětí:        184 – 265VAC 
Pracovní proudový rozsah:      0.02 – 25A 
Náběhový proud:               15mA , cosφ=1 
Provozní rozsah kmitočtu:       50Hz nebo 60Hz ± 10% 
Provozní rozsah teplot:          -20°C - +65°C 
Maximální relativní vlhkost:        Doporučená průměrná roční vlhkost 75% , krátkodobá vlhkost  
                                maximálně 95% 
 

Instalace a použití 
 

•       Pokud je zjištěno poškození elektroměru či pouzdra,je nutno kontaktovat dodavatele elektro-
měru 

•       Instalace elektroměru je ve výhradní kompetenci osob oprávněných k této činnosti. Před 
instalací musí být seznámeny s návodem pro použití. 

•       elektroměr musí být instalován na větraném a suchém místě.Nejvhodnější způsob instalace 
je  DIN lišta 35mm.Deska elektroměrového rozvaděče musí být ohnivzdorná a nesmí být 
vystavena přílišným otřesům 

•       elektroměr se doporučuje instalovat v elektroměrové skříni (rozváděči) či prostředí,které je 
chráněno před prachem a mechanickým poškozením 

•       zapojení elektroměru je nitno provádět v souladu s návodem k obsluze a schématem zapoje-
ní,znázorněným na elektroměru. Doporučuje se použít měkkých vodičů připojovacích svorek 
(mosaz) k zajištění pevného kontaktu a zabránění “zahoření” v důsledku jejich případného 
uvolnění 

•       připojení elektorměu do el.rozvodné sítě je signalizováno rozsvícením indikační LED 
 
Bezpečnostní pokyny 

•       používejte k montáži pouze izolované nářadí 
•       nepřipojujte elektroměr k třífázovému rozvodu 
•       skladujte elektroměr v suchém prostředí 
•       ujistěte se, zda používané vodiče jsou vhodné pro maximální hodnotu proudu, který je scho-

pen elektroměr měřit 
•       před připojením ke zdroji napětí/proudu se ujistěte, že vodiče jsou zapojeny správně 
•       nedotýkejte se připojovacích svorek holýma rukama, neizolovaným vodičem či jiným vodivým 

materiálem. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
•       ujistěte se, zda ochranný kryt svorek je po ukončení instalace ve správné poloze a je prove-

deno pečetění  
•       instalaci elektroměru provádět pouze oprávněnými osobami 
•       porušení pečetění elektroměru nebo otevření krytu by mohlo mít vliv na správnou funkci 

elektroměru 
•       nárazy, údery, pády či jiné fyzické poškození elektroměru může zapříčinit ztrátu přesnosti 

měření či jiné vážné poškození. Elektroměr je vyroben z vysoce přesných komponentů 
•       nedoporučuje se instalovat elektroměr v prostředí škodlivých plynů, prachu, nadměrné vlh-

kosti, hmyzu či nestabilního umístění (otřesy) 
 
Ostatní pokyny 
 

•       Vertikální instalace na DIN lištu: 230V ± 10% , max 32A , 50/60Hz. 
•       Připojení fáze ke svorce 1,označení L. Nulový vodič připojit ke svorce 4,označení N. 

       Zátěž připojit ke svorce 3,označení L. Nulový vodič k zátěži ke svorce 6,označení N. 
Doporučení k výběru jističů a vodičů:  

•       pro jistič 10A , spínací charakteristika B, minimální průřez vodiče 1.5mm2 
•       pro jistič 16A , spínací charakteristika B, minimání průřez vodiče 2.5mm2 

 
Pasivní impulzní kontakt: S0 (DIN 43864) 
18 – 27V : max 27 mA : max délka vodiče : 20m 
Délka impulzu: > 30ms , připojení ke svorkám 20 a 21 
Limitní hodnota: max 60V DC: max 30mA 
Paralelní integrovaná dioda zabraňující nesprávnému zapojení. 
 
 
Upozornění: Pouzdro elektroměru je uzavřeno.Z důvodů případné záruční opravy (výměny) není do-
poručeno pouzdro otevírat.V případě otevření jsou porušeny záruční pomínky a nároky na záruční 
opravu! 


