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1 Alkalmazási terület
Az AMT B3x-FA4SxT háromfázisú, statikus villamos fogyasztásmérők olyan programozható, háromrendszeres
villamos fogyasztásmérők, amelyek hatásos energia, valamint háromfázisú, 4 vezetékes, 50 Hz-es, illetve 60 Hzes, villamos energia méréséhez használhatók. A mért adatok LCD kijelzőn jelennek meg.
Az alapvető hatásos energia mérésen kívül a villamos fogyasztásmérővel a következők mérhetők még: belső
órával vezérelt tarifák (négy tarifa), kívülről vezérelt tarifák (két tarifa), összes pillanatnyi hatásos teljesítmény
mindkét irányban (vételezés és visszatáplálás), valamint korábbi időszakok mért historikus adatai.
Az energia mérése történhet Összesítő üzemmódban („mechanikus regiszterrel”, ahol iránytól függetlenül, az
egyes fázisok energiájára vonatkozó abszolút értékek összege tárolódik az 1.8.0 regiszterben), vagy
Különválasztott üzemmódban (az 1.8.0 regiszterben a vételezés, a 2.8.0 regiszterben pedig a visszatáplálás mért
adatai gyűlnek). A mérési módot a gyártó állítja be.
A villamos fogyasztásmérő a következők kijelzését biztosítja: összes energia, tarifák szerinti energia, vételezéshez
(+P) vagy visszatápláláshoz (-P) kapcsolódó pillanatnyi hatásos teljesítmény, az egyes fázisokon érvényesülő
feszültség és áramerősség, összes teljesítménytényező és hálózati frekvencia, belső állapotjelző üzenetek, külső
hibákra utaló üzenetek, érvényes firmware verzió, gyártási szám, dátum és idő. A kijelzendő adatok igény szerint
programozhatók.
A villamos fogyasztásmérő közvetlenül csatlakozik az elektromos hálózathoz. A készülék beltéri használatra lett
tervezve.
A villamos fogyasztásmérő megfelel az EN 50470-1, az EN 50470-3, az EN 62052-11 és az EN 62053-21
szabvány előírásainak, valamint teljesíti az Európai Parlament és a Tanács 2014/32/EU (MID) irányelvének
követelményeit.

2 Műszaki leírás
2.1 A terméken alkalmazott jelölések
AMТ B3x5-FA4S x10 T x12
AMT B3...... típus jelzés
х5 .............. túlterhelési kapacitás: 4 – 400 %, 5 – 500 %, 6 – 600 %, 8 – 800 %, A – 1000 %, B – 1200 %,
D – 1600 %, E – 2000 %,
F .............. alapváltozat: multifunkcionális villamos fogyasztásmérő LCD kijelzővel és valós idejű órával
A .............. mért energia: hatásos
4 .............. hálózati csatlakozás: 4 – 3 fázis 4 vezeték, 2 fázis 3 vezeték
S .............. áramváltó: sönt
x10 .............. mérőház verzió: D – max. 80 A, E – max. 100 A, 9 – max. 120 A
T .............. alkalmazott processzor típusa
х12 ............. speciális modulok: E - második tarifa külső vezérlése, 4 – RS 485 interfész, jelölés nélkül – a tarifák
belső vezérlése (ToU)

2.2 Műszaki adatok
Osztálypontosság
Referenciafeszültség Un [V]
Referenciaáram Iref [A] (Iref = 10 Itr )

3x220/380 V, 3x230/400 V, 3x240/415 V
5 A, 10 A

Tranziens áram Itr [A]

0,5, 1 A

Indulóáram Ist [mA (≤ 0,04 Itr)

≤ 20 mA

Minimális áramerősség Imin [A]
Maximális áramerősség Imax [A]
Maximális túláram [%]
Névleges frekvencia fn [Hz]
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Teljesítményfelvétel

Klimatikus
terhelhetőség

Feszültségkörökben [VA/W]
Áramkörökben [VA]

≤ 7,5/ 1,2
≤ 0,025 (5 A-nél), 0,5 (100 A-nél)

Névleges üzemeltetési értékek

-40 °C-tól +70 °C-ig (3K7)

Üzemeltetési határértékek

-40 °C-tól +70 °C-ig (3K7)

Tárolási határértékek

-40 °C-tól +70 °C-ig (1K5)

Szállítási határértékek

-40 °C-tól +70 °C-ig (2K4)

Páratartalom
Átlagos hőmérsékleti együttható [%/K]
Impulzus állandó tesztelési teljesítmény kTOA [imp/kWh]
Mechanikai és elektromágneses környezet
Védettségi fokozat
Csatlakozók - áram; feszültség; külső [mm]
Csatlakozó áramvezetékek maximális keresztmetszete [mm2]
Csatlakozó külső vezetékek maximális keresztmetszete [mm2]
Súly [kg]
Méretek - Sz x M x Mé [mm]

<75 % ... éves átlag
95 %.... 30 napig, természetes megoszlással
az év során
85 %... egyéb napokon időnként
≤ 0,04
1 000 imp/kWh
M1, E2
IP20 (kapocsfedél nélkül)
IP54 (kapocsfedéllel)
ø 7 (max. 80 A), ø 8 (max. 100 A), ø 9,5 (max.
120 A); ø 3; ø 3
35 (ø 7); 50 (ø 8,2); 70 (ø 9,5)
6
≤ 1,23
177 x 251 x 60 mm

2.3 Mérőház
A villamos fogyasztásmérő egy rögzítőcsavarok segítségével összeszerelhető mérőházban helyezkedik el. Az
IP54-es védettség csak abban az esetben garantálható, ha a fogyasztásmérőt egy függőleges, sima felületű
panelra, a készüléken található rögzítési pontokat használva, rögzítőcsavarok segítségével rögzítik fel.
A villamos fogyasztásmérő háza II. érintésvédelmi osztálynak megfelelő, teljes szigeteléssel van ellátva.
A mérőház a következő részegységekből áll össze: alap, terminál blokk, kapocsfedél, mérő burkolat és burkolat
illesztő. A mérőház segítségével a villamos fogyasztásmérő (két helyen) és a terminál blokk is (két helyen)
plombálható.
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3 Funkcionális leírás
A villamos fogyasztásmérő SMD technológiájú nyomtatott áramköri kártyára épülve készült.

3.1 Adatok feltüntetése az adattáblán
A fogyasztásmérőn egy adattábla található, amelyen a következő információk kerültek feltüntetésre: kötelezően
megjelenítendő adatok (műszaki adatok, típusengedély száma, MID irányelv szerinti megfelelőségre utaló jelölés),
vevő által igényelt adatok (áramköri rajz, ügyfél logó), a kijelzett információk megértését szolgáló adatok (hatásos
tarifa – pl. T1, kijelző üzemmódja, – lépés, teszt, megjelenített tétel a kijelzőn – kWh, kW). Az adattáblán bizonyos
bemeneti/kimeneti eszközök is találhatók (vezérlési üzemmód-jelző LED, optikai soros interfész, tesztelő
kimenetek).
Teszt kimenet

Típusengedély
száma

Kijelző

Lépésszabályozó
gomb

Optikai soros
interfész

Bejelentett
szervezet

Verziószám, műszaki adatok, gyártási
szám, vonalkód mezője

Megfelelőségi jelölés

3.2 Bemenetei/Kimeneti eszközök és áramkörök
TO Teszt kimenet
TO LED lámpa – a hatásos energia tesztelő kimenete. A LED villogásának gyakorisága a tesztelő kimenetnél
érvényesülő kTO [imp/kWh] hatásos energia állandótól függ, és a mért hatásos energiához igazodik. A kTOA érték a
villamos fogyasztásmérő adattábláján került feltüntetésre. Terhelésmentes állapotban (az indulóáramnál
alacsonyabb áramerősség esetén - cosφ=1) a LED nem ad semmilyen jelzést.
Optikai soros interfész
Az optikai interfészhez a mérőház elülső oldala felől lehet hozzáférni. Az optikai interfész egy, az EN 62056-21 C
mód szerinti szabványos, kétirányú kommunikációt biztosító interfész, 300/9600 baud adatátviteli sebességgel,
ahol az induló sebesség 300 baud, az ajánlott sebesség pedig 9600 baud. Az ajánlott adatátviteli sebesség
(alapvetően 9 600 Bd) paraméterezhető, és a következő értékeket veheti fel (az EN 62056-21 szabványnak
megfelelően): 300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600 és 19 200 baud. A villamos fogyasztásmérő
paraméterezéséhez, valamint a programozott paraméterek módosításához és lenullázásához, illetve a
fogyasztásmérő adatainak kiolvasásához optikai érzékelőfejet és PC számítógépet vagy kézi kezelőegységet
(HHU) kell használni. A PC/HHU eszközzel történő kommunikációt az
ikon jelzi. Az AMT típusú villamos
fogyasztásmérőkkel (valamint az IEC 62056-21 szabvány szerinti optikai interfészt tartalmazó, egyéb gyártók
villamos fogyasztásmérőivel) történő kommunikációhoz az Applied Meters, a.s. vállalat biztosítja az AMOS típusú
mágnesfejjel rendelkező optikai érzékelőfejet.
Tarifák külső vezérlése
A villamos fogyasztásmérőbe külső vezeérlésen keresztül lehet tarifaszabályozást biztosítani. A külső bemenet a
fogyasztásmérő csatlakozó kapocsaihoz csatlakozik (gyárilag a 13-as és 15-ös kapocsokhoz), és a külső jel
hálózati feszültséggel érkezik.
Az LCD kijelző üzemmódjának vezérlő bemenete (STEP)
A vezérlő bemenet a villamos fogyasztásmérő házának elülső oldaláról, a „step” jelzésű nyomógombbal indítható.
Az érzékelő aktiválódási ideje határozza meg, hogy melyik LCD kijelző üzemmód fog érvénybe lépni (ciklikus,
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léptető vagy tesztelő).

3.3 Az LCD kijelzőn megjelenő adatok
Energiaáramlás +A

Energiaáramlás -A

Teljesítményszint-jelző
Energiaszint-jelző

Adatátvitel-jelző

Kijelző üzemmód-jelző

OBIS
kódok

Aktuális
tarifa

Fázisjelző

Az LCD kijelzőn a 2 karakterből álló adatok az alábbi csoportokba rendezve jelennek meg:
• A mért/számított adatok a 7 számjegyű mezőben jelennek meg (méret: 8x4mm).
• OBIS kódok – 4 számjegyű mező.
• Energiaáramlás iránya, energiamérő kvadráns, hatásos energia vételezés (►), hatásos energia
visszatáplálás vagy ellenirányú vezeték csatlakoztatás (◄); meddő energia felvétel (▲), meddő energia
visszatáplálás (▼). A terhelésmentes állapotot vagy az energia regisztrálásának szüneteltetését (az
indulóáramnál alacsonyabb áramerősséget) az energiaáramlás-jelző nyilak folyamatos világítása jelzi (
).
• Az aktuális T1 - T4 tarifákat nyilak jelzik.
A mért energia kvadránsok kijelzését az alábbi táblázat mutatja be:
Kvadráns

Hatásos energia

QI

► +A

QII
QIII
QIV

◄ -A
◄ -A
►+A

Hálózati feszültség jelenléte, fázissorrend
A hálózati feszültség jelenlétét és a helyes fázissorrendet az LCD kijelzőn levő L1, L2, L3 nyilak jelzik. Helytelen
fázissorrend esetén a nyilak villogással jeleznek. Feszültséghiány esetén a vonatkozó nyíl eltűnik a kijelzőn.
LCD nyilak
A villamos fogyasztásmérő az LCD kijelzőn 10 paraméterezhető nyíl segítségével tud különböző állapotokat
megjeleníteni.
Mindegyik nyílhoz hozzá lehet rendelni az alábbi funkciók valamelyikét:

Mágnes
Kapocsfedél
Készülékház
T1
T2
T3
T4
kWh
kW
Hz
V

Mágneses mező észlelése
Kapocsfedél kinyitása
Készülékház kinyitása
Hatásos tarifa T1
Hatásos tarifa T2
Hatásos tarifa T3
Hatásos tarifa T4
kWh egységek
kW egységek
Hz egységek
V egységek
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A egységek
1-es relé jelzése
A kijelző léptető üzemmódjának jelzése
A kijelző teszt üzemmódjának jelzése
Akkumulátor alacsony energiaszintjének jelzése
Manipulálás jelzése (készülékház, kapocsfedél, mágnes)
L1 feszültség jelenlétének jelzése
L2 feszültség jelenlétének jelzése
L3 feszültség jelenlétének jelzése
Készülék tápfeszültség alatt

A
R1
Lépés
Teszt
Akkumulátor
Figyelmeztetés
L1
L2
L3
ON

LCD háttérvilágítás
A háttérvilágítás a step gomb megnyomásával aktiválható, és 30 másodpercig marad bekapcsolt állapotban. A
világítás időtartama a step gomb megnyomásával meghosszabbítható. A gomb megnyomását követően a
világítás időtartama újraindul, majd az utolsó gombnyomást követően a fény 30 másodperc múlva automatikusan
kialszik. A háttérvilágítás mindegyik üzemmódban aktiválható (ciklikus, léptető vagy tesztelő).

3.4 Üzemeltetés és kijelzési módok
Amikor referencia feszültség alá helyezik a villamos fogyasztásmérő csatlakozó kapocsait, az LCD kijelző
automatikusan ciklikus üzemmódba kerül. A villamos áram mérését a „TO” kimeneti tesztelő LED piros villogása
jelzi. A villogás gyakorisága a mért energiával egyenes arányos.
A villamos fogyasztásmérő az adatok vizuális kiolvasására a következő három üzemmódban ad lehetőséget:
ciklikus, léptető és tesztelő.
Feszültség
hiba

Ciklikus
üzemmód
SP

LCD leállás
LLP

LCD teszt
SP
LLP

Léptető
üzemmód
SP

A léptető üzemmód
következő tétele

LP
A készenléti
üzemmód

LP
Teszt
üzemmód

LLP

SP
A készenléti
üzemmód

SP
A teszt üzemmód
következő tétele

SP rövid gombnyomás: <2s
LP hosszú gombnyomás: 2s - 5s
LLP nagyon hosszú gombnyomás:
>5s

A kijelző és vezérlő üzemmód blokk diagramja

Ciklikus üzemmód – a Ciklikus üzemmód tételei jelennek meg (automatikusan gördülő üzemmód),
Léptető üzemmód – a Léptető üzemmód tételei jelennek meg (5 percet követően eltűnik)
Tesztelő üzemmód – az energia regiszterek három tizedeshellyel jelennek meg (9 órát követően eltűnik)
LCD teszt – az LCD szegmensei jelennek meg (2 percet követően eltűnik)
Feszültségmentes üzemmód (Készenléti üzemmód - kikapcsolás) – tartalék akkumulátorról táplálva a Ciklikus
üzemmód tételei jelennek meg (20 másodpercet követően eltűnik)
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A kijelző Ciklikus üzemmódja
Ez a villamos fogyasztásmérő normál üzemmódja, melynek aktiválásakor a szokásos helyzetállapotok, a mért
adatok és az időtartamokra vonatkozó adatok jelennek meg. Ebben az üzemmódban a step/test jelzőlámpa
kikapcsolt állapotban van. A ciklikus üzemmódban periodikusan jelennek meg az adatok, melyeknek listáját a
gyártó vagy egy, a vevő által jóváhagyott személy programozza be az AMsoft PFO szoftver segítségével. Az
adatok megjelenítési ideje 6-255 másodperc közötti tartományban állítható be. Az alapértelmezett megjelenítési idő
10 másodperc.
Az LCD kijelzőn a következő adatok jelennek meg:
• A tétel OBIS kódja;
• A tétel értéke;
• A „►” nyíl az aktuális mértékegységet jelzi (kWh);
• Az aktuális energiaáramlási irány és kvadráns:

az OBIS kód felett.

Az üzemmódból történő kilépés: a step gombot kell aktiválni (< 2 s), hogy a készülék átlépjen LCD teszt
üzemmódba.
Más üzemmódokból a ciklikus üzemmódba történő átálláskor az LCD rövid ideig a CYCLE feliratot jeleníti meg.

LCD teszt
Az LCD teszt célja a kijelző hibamentes működésének ellenőrzése. Az LCD tesztelése során a kijelző összes
szegmense megvilágításra kerül. A teszt aktiválásához a step gombot kell megnyomni (< 2 s) ciklikus
üzemmódban.
A teszt leállítása:
- A step gomb megnyomásával (< 2 s), melynek hatására a készülék átáll léptető üzemmódba;
- A step gomb megnyomásával (2 - 5 s), melynek hatására a készülék átáll tesztelő üzemmódba;
- A step gomb hosszan tartó megnyomásával (több mint 10 s), melynek hatására a készülék átáll
ciklikus üzemmódba;
- Automatikusan, a step gomb megnyomása nélkül (> 2 perc), melynek hatására a készülék átáll
ciklikus üzemmódba.

Az összes kijelző szegmens

A kijelző Léptető üzemmódja
A Léptető üzemmódban azok az adatok jelennek meg, amelyeket a villamos fogyasztásmérő vizuális kiolvasásakor
hívtak be a készülékből. A Léptető üzemmódban megjelenő adatok listáját a gyártó vagy egy, a vevő által
jóváhagyott személy programozza be az AMsoft-PFO szoftver segítségével. Ebben az üzemmódban maximum 16
adattétel jeleníthető meg. A kiválasztható tételek a Regiszter táblázat listájában találhatók meg.
A Léptető üzemmód aktiválásához a step gombot kell megnyomni (< 2 sec) LCD teszt üzemmódban.
Az LCD kijelzőn ugyanazok az adatok jelennek meg, mint a ciklikus üzemmódban (OBIS kód, érték, mértékegységjelző), de ezen kívül megjelenik még a léptető üzemmód step/test „▼” jelzései is, amennyiben ez korábban
beállításra került (paraméter: LCD szegmens konfigurálás).
Az adatok léptetésének módja:
- Nyomja meg a step gombot (< 2 sec). Az utolsó adattétel megjelenítését követően a ciklus visszatér
az első tételhez.
A Léptető üzemmód leállítása és átállás ciklikus üzemmódba:
- Nyomja meg 5 másodpercnél hosszabb ideig a step gombot.
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-

Automatikusan, a step gomb utolsó megnyomását követően (> 5 perc), melynek hatására a készülék
átáll ciklikus üzemmódba.

Az adatok megjelenítése feszültségmentes állapotban - léptető almód
Feszültséghiányt követően meg lehet jeleníteni az igény szerint kiválasztott regiszterekben levő értékeket. Ehhez a
step gombot kell megnyomni (2 - 5 másodpercig). A feszültséghiányt követően megjelenő adatok listáját a gyártó
vagy egy, a vevő által jóváhagyott személy programozza be az AMsoft-PFO szoftver segítségével.
A feszültségmentes állapotot követően megjeleníthető adatok kb. 10 éven át tárolódnak a készülékben.
Az akkumulátor lemerülése az F.F.0 regiszterben kerül rögzítésre „akkumulátor hiba” üzenettel.
A 3.17 fejezet tartalmazza azokat a regisztereket, amelyekből ki lehet választani a készenléti állapot során
megjeleníteni kívánt adattételeket.
Az adattételek léptetésének módja:
- Nyomja meg a step gombot (< 2 sec). Az utolsó adattél megjelenítését követően a ciklus visszatér az
első tételhez.
A Léptető almód leállítása és az LCD kijelző ezt követő kikapcsolása:
- Automatikusan, a step gomb utolsó aktiválását követően (> 20 sec).

A kijelző Tesztelő üzemmódja
A tesztelő üzemmód célja:
- A mért energia nagyobb felbontásban (3 tizedeshellyel) történő megjelenítése a villamos
fogyasztásmérő tesztelése és beállítása során.
A tesztelő üzemmód aktiválása:
- Az LCD tesztelés során a step gomb megnyomásával (2 - 5 s);
- Soros interfészen keresztül történő közvetlen paranccsal;
A kijelző üzemmód step/test „▼” jelzése folyamatosan világit, feltéve, hogy ez korábban beállításra került
(paraméter: LCD szegmens konfigurálás).
Az LCD kijelzőn az adatok ugyanabban a formátumban jelennek meg, mint a ciklikus üzemmódban (OBIS kód,
érték, mértékegység-jelző).
Az egyes tételek között a step gomb megnyomásával (< 2 sec) lehet léptetni. Az utolsó adattétel megjelenítését
követően a ciklus visszatér az első tételhez.
A Tesztelő üzemmód leállítása és átállás ciklikus üzemmódba:
- Nyomja meg a step gombot (> 5 sec).
- Automatikusan, a step gomb utolsó aktiválását követően (> 9 óra).
- Soros interfészen keresztül történő közvetlen paranccsal.

3.5 Mérés és kijelzés
3.5.1 Energiamérés
A fogyasztásmérő hatásos energiát mér, és a mért adatok regiszterekben tárolódnak. A legkisebb megjeleníthető
és kiolvasható mennyiség 1 Wh. A regiszterekben tárolt energiaadatok alapformában jeleníthetők meg (kWh). Az
energia mérése áramlásirányban történik, és az adatok 2 összesítő regiszterben, illetve maximum 8 tarifa
regiszterben tárolódnak. Az 1.8.0 regiszterben a mért energia tárolása kétféleképpen történhet:
• Összesítő üzemmódban: iránytól függetlenül, az egyes fázisok energiájára vonatkozó abszolút értékek
összege tárolódik a regiszterben: |+AL1|+|+AL2|+|+AL3|+|-AL1|+|-AL2|+|-AL3|
• Különválasztott üzemmódban - „vételezés – visszatáplálás” - „vételezés” irányban az egyes fázisok
energiájára vonatkozó abszolút értékek összege tárolódik az 1.8.0 regiszterben: |+AL1|+|+AL2|+|+AL3|
A villamos fogyasztásmérő elkülönítve kiszámítja a visszatáplált mennyiséget is, és ezt egy külön regiszterben
(2.8.0) tárolja.
Megjegyzés: Az érthetőség kedvéért az 1.8.0 regiszterben tárolt energia +A, míg a 2.8.0 regiszterben tárolt energia -A
jelöléssel van ellátva.
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A mért energia megjelenítése
A mért energia megjelenítése ciklikus üzemmódban: XXXXXXX (7+0) kWh-ban.
A mért energia megjelenítése tesztelő üzemmódban: XXXX.XXX (4 + 3) kWh-ban.

3.5.2 Teljesítmény mérés
Pillanatnyi teljesítmény (1.7.0 és 2.7.0 regiszter) – Az összesített másodpercenkénti +A vételezett energia
alapján kerül kiszámításra, a teljesítmény –P (2.7.0 regiszter) pedig az összesített másodpercenkénti -A
visszatáplált energia alapján kerül kiszámításra. A megjelenítése 3+2 formátumban történik.

3.5.3 Az áram, a feszültség, a frekvencia és a teljesítménytényező mérése
Feszültség az L1, L2 és L3 fázisokban (32-es, 52-es és 72-es regiszter)
A fogyasztásmérő a feszültség valós értékét méri mindhárom fázison. A feszültség valós számokban, 1
tizedeshelyes pontossággal, Volt mértékegységben kerül megjelenítésre. A feszültség megjelenítéséhez
felhasználható szegmensek maximális száma: XXX.XX (3 + 2, pl.: 109.98, 98.51).
Áramerősség az L1, L2 és L3 fázisokban (31-es, 51-es és 71-es regiszter)
A fogyasztásmérő az áramerősség valós értékét méri mindhárom fázison. Az áramerősség valós számokban, 2
tizedeshelyes pontossággal, Amper mértékegységben kerül megjelenítésre. Az áramerősség megjelenítéséhez
felhasználható szegmensek maximális száma: XXX.XX (3 + 2, pl.: 100.00, 9.98, 51.07).
Teljesítménytényező (13-as regiszter)
A villamos fogyasztásmérő a fázisoktól függetlenül, a mért hatásos és látszólagos energia alapján számítja ki a
teljesítménytényező pillanatnyi értékét. A teljesítménytényező abszolút értékben, X.XX (1 + 2) formátumban, a 0.00
- 1,00 tartományban kerül megjelenítésre (pl.: 0,50).
Frekvencia (14-es regiszter)
A villamos fogyasztásmérő a kiválasztott fázis-frekvencia pillanatnyi értékét számítja ki. A kiválasztást a mérőkör
végzi, és az 1, 2 ... fázis élvez prioritást. A frekvencia Hz-ben, 1 tizedeshelyes pontossággal kerül megjelenítésre
(pl.: 50,1).

3.6 Kiolvasás nullázási funkcióval
A kiolvasást követő nullázáskor az aktuális energia regiszterek adatairól másolat készül a permanens memória
historikus regisztereiben. Az aktuális energia regiszterekben tárolt adatok változatlanok maradnak.
A historikus regiszterekben körkörös módon, FIFO elv szerint kerülnek rögzítésre az adatok, vagyis, amikor egy új
adat beérkezik, a legrégebbi törlésre kerül. A kiolvasást követő nullázáskor egy időpecsét is rögzítésre kerül.
• kiolvasási időszakok száma: 15
• Két manuális újraindítás közötti blokkolás időtartama: 0 - 255 perc között programozható.
Kiolvasást követő nullázás módja:
- automatikusan
- kommunikációs interfészen keresztül manuálisan
Az automatikus mód programozható:
- a kiválasztott hónap 1 - 28 napjára
- a kiválasztott hónap utolsó napjára
Az időpont rögzített, minden esetben az éjféli időpont érvényesül.
A kiolvasás dátuma és időpontja nullázással együtt ( 0.1.2.F regiszter)
A kiolvasást követő nullázáskor az aktuális dátum és időpont is rögzítésre kerül (0.1.2.F, F=0...99 regiszter)
Historikus regiszterek
A historikus regiszterek a historikus időszakokat követően kerülnek kiolvasásra. Csak az energiamérés céljából
aktivált regisztereket olvassa ki a fogyasztásmérő. Az F OBIS mező értékei kerülnek felhasználásra a kiolvasási
időszakok azonosításához, ahol F= 0..99 jelenti a számláló (VZ) nullázás nélküli kiolvasását. A VZ 1 a legújabb
(legutolsó) kiolvasási időszakot, a VZ -1 az ezt közvetlenül megelőző kiolvasási időszakot jelzi, stb.
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Az energiaadatokat tartalmazó historikus regiszterek listája:
- totál hatásos energia regiszter +A (1.8.0.F regiszter)
- totál hatásos energia regiszter -A (2.8.0.F regiszter)
- hatásos energia regiszter +A, 1. tarifa (1.8.1.F regiszter)
- hatásos energia regiszter +A, 2. tarifa (1.8.2.F regiszter)
- hatásos energia regiszter +A, 3. tarifa (1.8.3.F regiszter)
- hatásos energia regiszter +A, 4. tarifa (1.8.4.F regiszter)
- hatásos energia regiszter -A, 1. tarifa (2.8.1.F regiszter)
- hatásos energia regiszter -A, 2. tarifa (2.8.2.F regiszter)
- hatásos energia regiszter -A, 3. tarifa (3.8.2.F regiszter)
- hatásos energia regiszter -A, 4. tarifa (4.8.2.F regiszter)

F OBIS mezőre vonatkozó példa
F mező értéke
Utolsó (legújabb) érték
Utolsó előtti érték
Harmadik legújabb érték
Negyedik legújabb érték
Ötödik legújabb érték

VZ -14

Példa
1.8.0*01
1.8.0*00
1.8.0*99
1.8.0*98
1.8.0*97
.......

.......

VZ
VZ -1
VZ -2
VZ -3
VZ -4

Tizenötödik érték (a legrégebbi érték)

1.8.0*87

Az OBIS kódban a tarifát követő és az F-et megelőző elválasztó karakter a végrehajtott kiolvasás módjára
utal
Példa:
1.8.0*04
*04 a kiolvasás és az azt követő nullázás automatikusan került végrehajtásra
1.8.0&04
&04 a kiolvasás és az azt követő nullázás manuálisan került végrehajtásra
1.8.0&26

&26

a kiolvasás és az azt követő nullázás manuálisan került végrehajtásra

3.7 Hibák és események
Belső hibára utaló üzenet (F.F.0 regiszter)
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Értékek összege

Hexadecimális formátumú érték

EEPROM memória hiba
Valós idejű óra hiba
Érvénytelen idő - kristály stop
Kontrollösszeg firmware hiba
Kontrollösszeg adat EEPROM hiba
Nincs használatban / tartalék
Nincs használatban / tartalék
Nincs használatban / tartalék

A villamos fogyasztásmérő az üzemelése során folyamatos felügyelet alatt tart néhány fontos áramkört, és belső
üzeneteken keresztül ad tájékoztatást a felhasználók számára. Az alábbi áramkörök működése áll felügyelet alatt:
○ Permanens memória;
○ a mikroprocesszor és a perifériái;
○ a valós idejű óra működésének állapota.
Ha a mikroprocesszor a felügyelt áramkör állapotát hibásnak ítéli (feszültségesés, hibás kommunikáció a
memóriával),
a
vonatkozó
státuszjelző
értéke
megváltozik:
0 – hibamentes állapot, 1 – hibás állapot.
A belső hibaüzenet az LCD kijelzőn x1x2 hexadecimális formátumban jelenik meg.
A többi megjelenő szegmens a villamos fogyasztásmérő aktuális állapotát írja le, és nem szükséges az egyes
szegmensek értékét közvetlenül figyelembe venni.

Belső státusz üzenet (F.0.1 regiszter)
Ha a fogyasztásmérő üzemelése közben bekövetkezik valamilyen esemény, akkor ez egy belső státusz riportban
kerül rögzítésre. Ezzel egyidejűleg az eseményt a hozzá kapcsolódó számláló is rögzíti. A belső státusz
üzenetekben a következők kerülnek rögzítésre:
○ mindhárom fázis meghibásodása;
○ terminál blokk fedelének eltávolítása;
○ mérés mágneses mezővel történő manipulálása;
○ fogyasztásmérő házának eltávolítása;
○ a hatásos fogyasztási igény határértékének túllépése;
Az esemény üzenetek a következő két állapotot vehetik fel: 0 – nincs esemény, 1 – esemény történt.
A belső állapot üzenet az LCD kijelzőn x1x2 hexadecimális formátumban jelenik meg.
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Értékek összege
Hexadecimális formátumú érték

Visszaáramló energia
Terminál fedél eltávolítása
Áramszünet
Mágneses mező észlelése
Mérőház eltávolítása
Nincs használatban / tartalék
Nincs használatban / tartalék
Nincs használatban / tartalék

Az események darabszáma (C.7.0, C.C.0, C.C.2, C.C.3, C.7.1, C.7.2, C.7.3 regiszter)
Az események (manipulálás) a vonatkozó számlálókban kerülnek rögzítésre, mint bekövetkezett események.
A villamos fogyasztásmérő a következő üzemeltetési eseményeket tudja rögzíteni, illetve megjeleníteni az LCD
kijelzőn vagy kiolvasás közben:
○ fázisfeszültség hibák száma (C.7.0) – események maximális száma: 99999999 (00000000÷99999999);
○ terminál blokk fedél eltávolítások száma (C.C.0) – események maximális száma: 99, (00 ÷ 99);
○ mágneses térerő miatti zavarok száma (C.C.2) – események maximális száma: 99, (00 ÷ 99);
○ mérőház fedél eltávolítások száma (C.C.3) – események maximális száma: 99, (00 ÷ 99);
○ L1 fázisfeszültség hibák száma (C.7.1) – események maximális száma: 99999999 (00000000÷99999999);
○ L2 fázisfeszültség hibák száma (C.7.2) – események maximális száma: 99999999 (00000000÷99999999);
○ L3 fázisfeszültség hibák száma (C.7.3) – események maximális száma: 99999999 (00000000÷99999999);
Bizonyos események, úgymint a terminál blokk fedelének eltávolítása (C.C.0), a mágneses mező miatti zavarok
(C.C.2) és a feszültséghiány bármelyik fázison (C.7.1, C.7.2 és C.7.3) nyilakkal is jelezhetők az LCD kijelzőn (lásd
a képet).
A regiszterek felsorolását és leírását a 3.17 A villamos fogyasztásmérő regisztereinek jelölései fejezet tartalmazza.

Az összes fázison egyszerre történő meghibásodás megjelenítése az LCD-kijelzőn

A kiválasztható eseménytípusok leírása
A mérést mágneses mezővel történő befolyásolás zavarja
A készülék azonnal, rövid ideig tartó befolyásolást észlel, és az LCD kijelzőn megjelenik az erre vonatkozó,
paraméterezett nyíl.
A felállási idő alatt (10 - 255 másodperc) a fogyasztásmérő mágneses mező folyamatos hatását észleli, és az
esemény belső státusz üzenetként rögzítésre kerül az F.0.1 regiszterben. Ezzel egyidejűleg a mágneses térerő
miatti zavarások számát rögzítő számláló (C.C.2) értéke eggyel megnövekszik. A vonatkozó nyíl folyamatosan
világít, még a mágneses mező megszűnését követően is (feltéve, hogy a nyíl által történő jelzést korábban
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paraméterezéssel beállították).
Mérőház eltávolítása
Ha az esemény legalább 1 másodpercen át tart, akkor belső státusz üzenetként rögzítésre kerül az F.0.1
regiszterben, valamint a mérőház eltávolítások számát jelző C.C.3 számláló értéke eggyel megnövekszik.
Terminál blokk fedelének eltávolítása
Ha az esemény legalább 7 másodpercen át tart, akkor belső státusz üzenetként rögzítésre kerül az F.0.1
regiszterben, valamint a terminál blokk fedél eltávolítások számát jelző C.C.0 számláló értéke eggyel
megnövekszik. A terminál blokk fedelének eltávolítását egy korábban paraméterezett nyíl azonnal kijelzi, és a nyíl
azt követően sem tűnik el a kijelzőről, hogy az illetéktelen behatolásra utaló esemény megszűnt.
Feszültséghiány az L1, L2, L3 fázison
Ha bármelyik fázison feszültséghiány lép fel, a kapcsolódó nyíl az LCD kijelzőn (L1-nél, L2-nél vagy L3-nál) nem
gyullad ki. Ha mindhárom fázisnál folyamatos feszültséghiány jelentkezik legalább 7 másodpercen át, akkor az
esemény belső státusz üzenetként rögzítésre kerül az F.0.1 regiszterben.
Az eseményszámláló nullázása és a jelzések nyugtázása
Az eseményszámláló nullázása és a jelzések nyugtázása egy optikai érzékelőfej és az AMsoft PFO
kommunikációs program együttes használatával lehetséges.

3.8 Időkijelző
Valós idejű óra (RTC) biztosítja a szükséges valós idejű funkciót az aktuális dátum és idő, illetve a hét aktuális
napjának megjelenítésével. E paraméterek egy optikai érzékelőfej és az AMsoft PFO program együttes
használatával állíthatók be, illetve ezzel módosíthatók a következő két módon: PC/HHU (kézi kezelőegység)
eszközhöz igazított időszinkronizálással, vagy PC/HHU eszközről történő beállítással. Az RTC áramköre
beprogramozott, százéves naptárral rendelkezik. A dátum beállítását követően a hét aktuális napja a naptár
alapján automatikusan beállításra kerül. A valós idejű óra áramköre havi ± 15 másodperces pontossággal működik.
Fázisfeszültség-kimaradás esetén az RTC áramköre számára egy tartalék lítium akkumulátor biztosít
tápfeszültséget (3V, 10 éves élettartammal).
Megjegyzés: A dátum (092) a kijelzőn YY.MM.DD formátumban jelenik meg.

Az idő (091), a dátum (092) és a hét napjának (095) kijelzése

Téli és nyári időszámítás
A villamos fogyasztásmérő időszámítása Európai Uniós szabványoknak megfelelően van beállítva.
A nyári időszámítás március utolsó vasárnapján kezdődik. Azon a napon a valós idejű óra 02:00 óráról átáll 03:00
órára. A nyári időszámítás október utolsó vasárnapján fejeződik be. Azon a napon a valós idejű óra 03:00 óráról
visszaáll 02:00 órára. A téli/nyári időszámítás funkció igény szerint érvénybe léptethető vagy letiltható.

3.9 Az adatok archiválása
A processzor a kiolvasáskor egy nem törlődő memóriában tárolja a mért adatokat. A fogyasztásmérő az adatokat
automatikusan menti el. Azt adatmentést óránként egyszer, illetve feszültséghiány esetén végzi.

3.10 Tarifaváltás
Tarifavezérlés
•
•

programozható tarifavezérlés
tarifák száma: maximum 4 mindegyik energiatípushoz kapcsolódóan
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•

tarifaváltás módja: belső vagy külső

Belső tarifakezelés
A villamos fogyasztásmérő egy, a valós idejű óra és a naptár által szabályozott tarifamodullal van felszerelve. Az
energiatípusok méréséhez kapcsolódóan maximum 4 tarifa vehető igénybe.
A használati idő programozható, és a következőket tartalmazza:
○ Napi 15 tarifabekapcsolási időt. A bekapcsolási idő intervalluma 1 perc, amely XX óra 00 perchez van
szinkronizálva;
○ 8 napi táblázatot;
○ 5 heti táblázatot;
○ 5 évszakot;
○ 50 speciális napot.
A napi táblázatok határozzák meg a tarifák napi szintű váltását. A heti táblázattal a hét minden napjához hozzá
lehet rendelni egy adott napi táblázatot. Az évszakos táblázathoz az 5 különböző heti táblázat valamelyike
rendelhető hozzá. Az évszak kezdete az adott hónap első naptári napjaként van meghatározva. Az évszak vége
egybeesik az új évszak kezdőnapjával.
Külső tarifakezelés
Egy speciális dupla tarifával úgy lehet kívülről vezérelni a tarifákat, hogy a tápfeszültséget a 13-15 sorkapcsokhoz
csatlakoztatják. A T1, T2, T3, illetve T4 tarifák aktív vagy kikapcsolt feszültségen történő hozzárendelését az
AMsoft PFO programmal lehet beállítani.

3.11 Gyártási szám (C.1.0 regiszter)
A gyártási szám a C.1.0 regiszterben tárolódik 8 számjegyű formátumban. Az LCD kijelzőn csupán az utolsó 7
számjegy jelenik meg.

3.12 Azonosítószám (C.1.1 regiszter)
A készülék egy 8 számjegyű azonosítószámmal rendelkezik, hogy az RS-485 szabvány szerinti kommunikáció
során címezhető legyen. Az azonosítószám egy optikai érzékelőfej és az AMsoft PFO kommunikációs program
együttes használatával paraméterezhető.

3.13 A villamos fogyasztásmérő egyedi jelszava
A villamos fogyasztásmérőhöz tartozó jelszó 8 alfanumerikus karakter kombinációjából áll össze, melynek
alapértelmezett értéke 00000000. A jelszó használata a következő esetekben szükséges: a villamos
fogyasztásmérő AMsoft PFO programmal végzendő, bármely jogosultsági szinten történő programozáshoz, a
készülék paramétereinek módosításához, valamint a nullázásra jóváhagyott regiszterek lenullázásához.
A jelszó védettséggel rendelkezik az illetéktelen próbálkozásokkal szemben. Legfeljebb 4 alkalommal adható meg
helytelen jelszó. A jelszó ötödszöri helytelen bevitelét követően az aktuális jogosultsági szinten letiltásra kerül a
(kommunikációs) hozzáférés, még abban az esetben is, ha a következő próbálkozás során helyesen adják meg a
jelszót. Az utolsó jogosulatlan hozzáférés dátuma és időpontja a C.50.2 objektumban kerül rögzítésre. A következő
napon a hozzáférés ismét engedélyezetté válik.

3.14 A villamos fogyasztásmérő paraméterezése
A villamos fogyasztásmérőben rögzítésre kerülnek az alábbi adatok:
- Az utolsó paraméterezés dátuma és időpontja (C.2.1)
- A paraméterezés száma (C.2.0)

3.15 Az AMsoft kommunikációs program
A regiszterek paraméterezése, kiolvasása és nullázása egy optikai érzékelőfej és az AMsoft-PFO kommunikációs
program együttes használatával végezhető el. A program leírását egy külön dokumentum tartalmazza.
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3.16 A fogyasztásmérő üzembe helyezése és üzemeltetése
A villamos fogyasztásmérő a külső kapcsolási rajznak megfelelően van csatlakoztatva a mért hálózathoz (lásd a
kapcsolási rajzot). A hálózathoz történt csatlakoztatást követően az LCD kijelző automatikusan ciklikus
megjelenítési üzemmódba lép, és a jelzőeszközök a villamos hálózat aktuális állapotát jelenítik meg a kijelzőn.

3.17 A villamos fogyasztásmérő regisztereinek jelölései (OBIS kódok)
A villamos fogyasztásmérő a memóriájában levő speciális regiszterekben tárolja a mért és kalkulált adatokat. Az
LCD kijelző ciklikus, léptető vagy tesztelő üzemmódban jeleníti meg a kiválasztott regiszterek adatait, illetve
Kiolvasás üzemmódban a kiolvasott adatokat jeleníti meg.
A regiszterek felsorolása
Regiszterek (OBIS
Név
azonosító)
0.9.1
Aktuális idő
0.9.2
Aktuális dátum
0.9.5
A hét aktuális napja
1.8.0
Hatásos energia +A, totál
1.8.0.F
Hatásos energia +A, totál, historikus regiszterek
1.8.1
Hatásos energia +A, 1. tarifa
1.8.1.F
Hatásos energia +A, 1. tarifa, historikus regiszterek
2.8.1
Hatásos energia +A, 2. tarifa
2.8.1.F
Hatásos energia +A, 2. tarifa, historikus regiszterek
3.8.1
Hatásos energia +A, 3. tarifa
3.8.1.F
Hatásos energia +A, 3. tarifa, historikus regiszterek
4.8.1
Hatásos energia +A, 4. tarifa
4.8.1.F
Hatásos energia +A, 4. tarifa, historikus regiszterek
2.8.0
Hatásos energia -A, totál
2.8.0.F
Hatásos energia -A, totál, historikus regiszterek
2.8.1
Hatásos energia -A, 1. tarifa
2.8.1.F
Hatásos energia -A, 1. tarifa, historikus regiszterek
2.8.2
Hatásos energia -A, 2. tarifa
2.8.2.F
Hatásos energia -A, 2. tarifa, historikus regiszterek
2.8.3
Hatásos energia -A, 3. tarifa
3.8.2.F
Hatásos energia -A, 3. tarifa, historikus regiszterek
2.8.4
Hatásos energia -A, 4. tarifa
4.8.2.F
Hatásos energia -A, 4. tarifa, historikus regiszterek
C.1.0
Villamos fogyasztásmérő gyártási száma
C.7.0
Összes fázisfeszültség-hiba száma
C.7.1
Összes fázisfeszültség-hiba száma az L1 fázison
C.7.2
Összes fázisfeszültség-hiba száma az L2 fázison
C.7.3
Összes fázisfeszültség-hiba száma az L3 fázison
C.C.0
Terminál blokk fedél eltávolítások összesített száma
C.C.2
Mágneses mezővel történő manipulálások összesített száma
C.C.3
Mérőház fedél eltávolítások összesített száma
F.F.0
Belső hibaüzenet
F.0.1
Belső státuszüzenet
1.7.0
Pillanatnyi hatásos teljesítmény +P (1 másodperc alatt)
2.7.0
Pillanatnyi hatásos teljesítmény -P (1 másodperc alatt)
0.2.0
Firmware verzió
32
Feszültség az L1 fázison
52
Feszültség az L2 fázison
72
Feszültség az L3 fázison
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31
51
71
13
14
0.1.0
0.1.2.F
C.2.1
C.1.1
2.2.0
C.50.1
C.10.1
C.2.0
C.3.9
C.50.2

Áramerősség az L1 fázison
Áramerősség az L2 fázison
Áramerősség az L3 fázison
Teljesítménytényező
Fázisfrekvencia
Nullázással végződő kiolvasások száma összesen
Nullázással végződő kiolvasás dátuma, historikus regiszterek
A villamos fogyasztásmérő utolsó paraméterezésének dátuma
Villamos fogyasztásmérő azonosítószáma (RS485 kommunikáció)
Használati idő (ToU) táblázat neve
Firmware kontrollösszeg
Óra státusz regiszter
Paraméterezési munkaszakaszok száma
Mágneses mezővel történő utolsó manipulálás dátuma
Utolsó jogosulatlan hozzáférés dátuma és ideje

Megjegyzések:
1. F A VZ nullázással végződő kiolvasást jelzi. F=0.. 99, ebből 15 archivált. Az F előtti elválasztó a nullázással
végződő kiolvasás módjától függően * vagy &.
2. A historikus regiszterek csak Kiolvasás üzemmódban jeleníthetők meg.
3. Az LCD kijelzőn az OBIS kódok pontok nélkül jelennek meg, például az 1.8.0 kód 180-ként olvasható le.
4. A szürke hátterű tételek a kijelző ciklikus és léptető üzemmódjában jeleníthetők meg.

3.18 Hozzáférési szintek
Az alábbi táblázatnak megfelelően a villamos fogyasztásmérő felhasználói négy különböző jogosultsági szinten
végezhetik el a paraméterek rögzítését, a „végrehajtás” közvetlen parancs kiadását, valamint az objektumok
kiolvasását.
A paraméterek rögzítésének és a parancsok kiadásának jogosultsági szintjei
Jogosultsági szint
Terminál blokk fedél
P2 jelszó
P1 jelszó
Objektum(csoport) neve
Aktuális idő, dátum, nap
Használati idő (ToU) táblázatok (napi, heti,
évszakos, táblázatnév)
A kijelző táblázata (ciklikus, léptető, készenléti)
Kiolvasandó adatok listája (kiolvasási lista)
Téli/Nyári időszámítás engedélyezése
Historikus regiszterekbe történő adatrögzítés
(BPReset – göngyölítés)
Státusz regiszter nullázása (eseményjelzés)
Üzemmód-kapcsolás - ciklikus / teszt
BPReset: Teljesítés napja
BPReset: Blokkolási idő
P1 jelszó
Hibaregiszter törlése
Esemény(számláló) nullázása
Historikus időszakok száma a kiolvasás során:
Optikai kommunikáció
Külső tarifavezérlés konfigurálása
Optikai port: javasolt adatátviteli sebesség
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A paraméterek rögzítésének és a parancsok kiadásának jogosultsági szintjei
Jogosultsági szint
Terminál blokk fedél
P2 jelszó
P1 jelszó
Objektum(csoport) neve
Adatkiolvasás
Bármely objektum kiolvasása
x elérhető

0
lezárva
nem szükséges
nem szükséges

1
lezárva
nem szükséges
szükséges

2
lezárva
szükséges
szükséges

3
kinyitva
szükséges
nem szükséges

x
-

x
x

x
x

x
x

- nem elérhető

4 Telepítés, üzemeltetés és karbantartás
A készülék beltéri telepítésre lett tervezve. A fogyasztásmérőt csavarokkal kell az e célból kialakított rögzítési
pontokon rögzíteni. Az IP54-es védettség csak abban az esetben garantálható, ha a fogyasztásmérőt függőleges
helyzetben, sima felületű panelra szerelik fel, és a terminál blokk fedelét megfelelően rögzítik.
A villamos fogyasztásmérőt a terminál blokk fedelének belsején található huzalozási rajznak megfelelően kell
csatlakoztatni. A fogyasztásmérő hálózati csatlakoztatását villanyszerelő szakembernek kell végeznie. A
hálózathoz történt csatlakoztatást követően az LCD kijelző automatikusan ciklikus megjelenítési üzemmódba lép.
Ilyenkor az alábbi kijelzők megfelelő működését is ellenőrizni kell:
•
A hálózati feszültség jelenlétét az LCD kijelző világítása jelzi. Az egyes fázisok csatlakozását az LCD
kijelzőn az L1, L2, illetve L3 fázishoz tartozó egy-egy nyíl jelzi. Megfelelő fázissorrend esetén az L1, L2,
illetve L3 nyíl folyamatosan világít, helytelen fázissorrend esetén azonban a nyilak villogással jeleznek.
•
Az energia mérését a „TO” LED piros villogása jelzi. Ilyenkor a készülék a pillanatnyi hatásos energiát
méri.
•

A vezetékek helyes csatlakozását az energiamérő kvadráns kijelzők (nyilak)
segítségével kell
ellenőrizni (QI-től QIV kvadránsig).
Az egyes funkciók helyes működésének megállapítását követően a terminál blokk fedelét vissza kell helyezni és le
kell plombálni.
A villamos fogyasztásmérő működése nem igényel kezelői felügyeletet. Ez alól csak az adatok kiolvasásakor, az
egyes időszakokban esedékes rendszeres adatellenőrzéskor, és a készülék használata szerinti országban
meghatározott üzemeltetési előírások végrehajtásakor végzendő feladatok képeznek kivételt. A villamos
fogyasztásmérő nem igényel karbantartást. Elegendő a készüléket a szennyeződésektől megtisztítani, és a
terminál blokk fedelének csavarjait kell megszorítani.
A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen összeszereléséből, üzemeltetéséből vagy karbantartásából
eredő esetleges károkért és meghibásodásokért.
Impulzusok minimálisan szükséges száma az ellenőrző mérések ismételhetőségének biztosításához
Áramerősség
Imin
Itr
10 Itr
Imax(100 A)

Háromfázisú szimmetrikus terhelés
PF=1
PF=0.5i
PF=0.8k
2
1
1
2
1
2
2
30
180
70

Egyfázisú terhelés
PF=1
PF=0.5i
1
1
1
1
7
20

5 Csomagolás, szállítás és tárolás
A villamos fogyasztásmérő kartondobozba van csomagolva. Szállításkor a kartondobozba csomagolt
készülékekből 10 doboz képez egy szállítási egységet különállóan vagy raklapra helyezve. A csomagolóanyag
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környezetbarát és újrahasznosítható.
A becsomagolt villamos fogyasztásmérő a szokásos szállítási módokon szállítható. Szállításkor kerülni kell, hogy a
készüléket erős ütés érje, és -40 °C, illetve +70 °C közötti környezeti hőmérsékletet, valamint +30 °С-on maximum
95%-os páratartalmat kell biztosítani. A villamos fogyasztásmérőt -40 °C és +70 °C közötti környezeti
hőmérsékleten, száraz, agresszív hatású páráktól és gázoktól védett, pormentes helyen kell tárolni. Az átlagos
relatív páratartalom nem haladhatja meg a 75%-ot.

6 Szervíz és garancia
A termékre a gyártó vállal garanciát. Gyártó: Applied Meters, székhely: Prešov, Budovateľská 50, Szlovák
Köztársaság, tel: 051 – 758 1169, fax No. 051 - 758 11 68, E-mail: info@appliedmeters.sk. Bizonyos országokban
– üzleti partnereken és jóváhagyott szervizműhelyeken keresztül – az Applied Meters biztosítja a készülékek
szervizelését.
A készülékekre a gyártó a szállítást követően 24 hónapos garanciát vállal. A garanciális időszak az adásvételi
szerződés keretében meghosszabbítható.
Az eladó felel a termék teljességét és gyártási hibákat érintő, kellő időben és írásos formában benyújtott
panaszokért. Az eladó felelőssége a termék működését és egyéb jellemzőit az előírt időtartam során az adásvételi
szerződésben foglalt műszaki szabványoknak, a vonatkozó termék katalógusnak és a jelen felhasználói
kézikönyvnek megfelelően biztosítani. A garanciális időszak alatt a villamos fogyasztásmérő esetleges gyártási
hibáit a gyártó vagy az általa jóváhagyott szerviz partner térítésmentesen javítja meg, illetve szükség esetén a
hibás termék helyett új, csereszabatos terméket biztosít.
Az eladó nem tartozik felelősséggel a termék olyan jellegű elhasználódásáért vagy sérüléséért, amely a vevőnek
vagy más személynek betudhatóan helytelen tárolás vagy szállítás, a termék átalakítása, gondatlan vagy hanyag
kezelés, illetve egyéb vagy elkerülhetetlen okok miatt következett be.
A garanciális időszak lejártát követően a fogyasztásmérő várható élettartama alatt a javításokat a gyártó vagy a
kiválasztott szerviz partner végzi el.

7 Kapcsolási rajzok - példák

Az AMT B3x-FA4SETE villamos fogyasztásmérő huzalozási rajza
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Az AMT B3x-FA4S9TE4 villamos fogyasztásmérő huzalozási rajza

8 Beméretezett műszaki rajzok

AMT B1x-FxxSET villamos fogyasztásmérő
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AMT B3x-FxxS9T villamos fogyasztásmérő
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AMT B3x-FxxSDT villamos fogyasztásmérő
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