
Maksimivirta 3x65A, tehonkulutus valmiustilassa vain 0,5W/johto.
Riviin asennettava laite, asennus DIN EN 60715 TH35 -standardin mukai-
seen kiskoon.Asennuskaapin suojaluokan on oltava IP51. 
4 moduulia = 70mm leveä, 58mm syvä.
Tarkkuusluokka B (1%). S0-liitännällä. 
Suoraan mittaava kolmivaihevirtamittari mittaa pätöenergian tulojen ja lähtö-
jen välillä virtaavien sähkövirtojen perusteella. 
Laitteen oma kulutus, joka on korkeintaan vain 0,5 wattia, tai pätöteho, joka
on 0,5 wattia johtoa kohden, ei tule huomioiduksi mittauksissa, eikä se tule
näyttöön.
Laitteeseen voidaan liittää 1, 2 tai 3 ulkoista johtoa, joiden virranvoimakkuus
on korkeintaan 65A. Käynnistysvirta on 40mA. 
N-liitännän on oltava käytettävissä.
7-osainen nestekidenäyttö voidaan lukea myös ilman virransyöttöä kahdesti
kahden viikon sisällä.
Tehonkulutus käy ilmi näytön palkista, joka vilkkuu näytön vieressä
100 krt./kWh.
Varustuksessa on vakiona myös 2 tariffin laskuri: liittämällä 230 voltin jän-
nitteensyöttö liittimiin E1/E2 vaihdetaan toiselle tariffille.
Näytön oikealla puolella ovat MODE- ja SELECT-painikkeet, joilla voidaan
navigoida valikossa. Ensin kytkeytyy päälle taustavalo. Sen jälkeen näyt-
töön voidaan hakea tariffikohtainen sähköenergian kokonaiskulutus, nollatta-
vissa olevaan RS1- tai RS2-muistiin tallennettu sähköenergia, kunkinhetkinen
teho, jännite ja virta kutakin ulkoista johtoa kohden.
Vikailmoitus (false)
Jos ulkoinen johto puuttuu tai virran suunta on väärä, näyttöön ilmestyy
sana 'false' ja vastaavan ulkoisen johdon merkintä.

Näytöllinen DSZ12D-3x65A -kolmivaihevirtamittari,
kalibroitu mittalaitedirektiivin mukaisesti

Nämä laitteet saa asentaa ainoastaan sähköalan ammattilainen,
koska muussa tapauksessa seurauksena voisi olla palo- tai säh-
köiskuvaara!

Asennuspaikan lämpötila: -25°C ... +55°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus: Vuoden keskiarvo <75%.
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vissa olevaan RS1  tai RS2 muistiin tallennettu sähköenergia, kunkinhetkinen
teho, jännite ja virta kutakin ulkoista johtoa kohden.
Vikailmoitus (false)
Jos ulkoinen johto puuttuu tai virran suunta on väärä, näyttöön ilmestyy
sana 'false' ja vastaavan ulkoisen johdon merkintä.

Kytkentäesimerkki: 
4-johtiminen liitäntä 3x230/400V

Näytön rakenne

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Asiakirjan nro FQKZ117

Tuotteen nimike Elektroninen näytöllinen kolmivaihevirtamittari,

mittalaitedirektiivin muk. hyväksyntä ja kalibrointi



Tekniset tiedot

Käyttöjännite, laajennettu alue 3x230/400V, 50Hz, 
-2O%/+15%

Viitevirta Iref (rajavirta Imax) 3x10(65)A

Laitteen oma kulutus, pätöteho 0,5W/johto

Näyttö 7-merkkinen nestekidenäyttö, 
arvot 1 tai 2 desimaalin tarkkuudella

Tarkkuusluokka ±1% B

Käynnistysvirta tarkkuusluokan B mukaan 4OmA

Käyttölämpötila -25/+55°C 

Liitäntä lmpulssilähtö S0 normin DIN EN 62053-31 mukaan,
potentiaaliton optokytkimellä, 

maks. 30V DC/2OmA u. min.5V DC.
Impedanssi 100ohm,

Impulssin pituus 30ms, 1000imp./kWh

Liitinsuojus sinetöitävissä Avattavat liitinsuojukset

Suojaluokka lP50, asennus asennuskaappiin 
Suojaluokka IP51

Johtimen maksimihalkaisija N- ja L-liittimet 16mm2,
S0-liittimet 6mm2

EY-tyyppihyväksyntätodistus CH-MI003-08009

Mekaaniset ympäristöolosuhteet Luokka M2

Sähkömagneettiset ympäristöolosuhteet Luokka E2
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Tyyppimerkintä DSZ12D-3x65A (2 tariffia)

EY-tyyppihyväksyntä- CH-MI003-08009

todistus

Eltako GmbH, D - 70736 Fellbach, Saksa, vakuuttaa täyden vastuun kantaen, että 

energiamittari, jota vakuutus koskee, on seuraavien normien tai normatiivisten 

asiakirjojen mukainen:

EN 50470 osat 1 ja 3: lokakuu 2006 (elektroninen mittari)

CLC/FprTR 50579 (häiriönsieto)

Euroopan parlamentin ja neuvoston mittalaitedirektiivi 2004/22/EY

● liite I, perusvaatimukset

● liite MI-003, pätöenergian kulutuksen mittaavat sähkömittarit

Vaatimustenmukaisuuden sertifiointilaitos METAS-Cert, nro 1259

arviointilaitos CH-3003 Bern-Wabern

Markkinoija Eltako GmbH

Hofener Straße 54, D-70736 Fellbach, Saksa

Paikka ja pvm. Fellbach, 09.08.2012

Allekirjoittaja Ulrich Ziegler, toimitusjohtaja

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach, Saksa

+49 711 94350000
www.eltako.com

12/2013 Oikeus muutoksiin pidätetään.

Säilytä myöhempää tarvetta varten.
Tähän tarkoitukseen on suositeltavaa käyttää GBA12-käyttöopaskoteloa.


