
 EM214  
Háromfázisú elektronikus fogyasztásmérő külső tarifavezérléssel 

Az Itron EM 214 típusú külső tarifavezérlésű kompakt fogyasztásmérő 

egy új generáció tagja, teljes kompatibilitást kínál a használatos mérő pa-

nelekkel és fel van szerelve a modern áramszolgáltatói környezetben el-

várt jövőbe mutató funkciókkal , beleértve a könnyű üzembehelyezhető-

séget, egyszerű mérőleolvasást valamint események rögzítését 

Legfőbb előnyök 
 
 Könnyű üzembehelyezni és el-

lenőrizni 
 Könnyű leolvasni 
 Kiemelkedően ellenáll a környe-

zeti hatásoknak 
 Széles működési feszültség tar-

tomány  
 Alacsony indulási áram amivel 

a nagyon kis fogyasztású eszkö-
zök fogyasztását is képes mérni  

 Széles eszközpaletta a szabály-
talan vételezés megakadályozá-
sára 

 Lezárt mérőház 
 Opcionális fedél és kapocsfe-

dél nyitás érzékelő  
 Események tárolása 
 Teljes immunitás külső ál-

landó mágneses zavartatás 
ellen 

Modularitás 
 
Az EM214 az üzembelyezés 
helyéhez igazítható. A funkci-
ók és interfészek választéka 
alkalmassá teszi, hogy külön-
féle igényeket kielégítsen, 
anélkül, hogy feleslegesen bo-
nyolult legyen.  
 Külső tarifavezérlés 
 Impulzusadó 
 Egyirányú, soros adatbusz 

(DBO) 
 Pillanatnyi teljesítmény meg-

jelenítése a kijelzőn 
 Reaktív energia mérése 
 
 

Kompatibilitás 
 
Az EM214 teljesen kompatibi-
lis a hagyományos mérőpane-
leknél támasztott elvárásokkal 
és és csatlakozási módokkal, 
továbbá új kiegészítő funkci-
ókkal valamint kíváló mérés-
technikai tulajdonságokkal 
rendelkezik 
 DIN sorkapocs elrendezés 
 Energia mérés 1és 2 tarifán 
 OBIS kódok a kijelzőn 
 Nagyméretű LCD háttérvilá-

gítással 
 Adatkijelzés lehetséges fe-

szültség nélkül 
 Optikai kommunikáció 
 Biztos üzembehelyezés :  

pillanatnyi áramok, feszült-
ség és teljesítmény 

 Teszt mód 



Típus Elektronikus háromfázisú villamos ener-
gia mérő műszer 

Hálózat 3-fázisú 4 vezetékes , 3-fázisú 3 vezeté-
kes 

Mért mennyiségek Hatásos energia (vételezés és visszatáp-
lálás) 

Meddő energia (opció) 

Tarifák Egytarifás / Kéttarifás külső vezérléssel, 
potenciál független tarifabemenettel 

Névleges feszültség 3 X 230/400 V, 50 Hz vagy 60 Hz 

Áram tartomány 0,25—5 (100) A 

Indulási áram < 10mA 

Működési hőmérsék-
let tartomány 

-40°C / +70°C  (LCD -25°C / + 70°C) 

Tárolási hőmérséklet 
tartomány 

-40°C / + 85°C 

IP védettség IP54 

Környezeti osztály M2 / E2 

Ellenállóság tranzien-
sekkel szemben 

4kV 

Lökő feszültség álló-
ság 

12kV 

Surge 4kV 

Pontossági osztály A vagy B hatásos energiára 

1 vagy 2-s osztály hatásos energiára 

2 vagy 3 meddő energiára 

Áram és feszültség 
mérés pontossága 

Jobb, mint 1% 

Műszaki paraméterek 


