
CT-käyttöinen energiamittari asetettavalla CT-suhteella ja MID-hyväksynnällä.
Maksimivirta 3x5 A. Valmiustilan kulutus vain 0,5 W/ johto.

Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
Tarkkuusluokka B (1 %). M-bus liitännällä.
Suoraan mittaava kolmivaihevirtamittari, mittaa pätöenergian tulojen ja lähtöjen välillä 
virtaavien sähkövirtojen perusteella. Laitteen oma kulutus, joka on korkeintaan 0,5 wattia 
johtoa kohden, ei tule huomioiduksi mittauksissa, eikä se näy näytössä.
1, 2 tai 3 vaihejohtimet joiden virta on maksimissaan 5 A, voidaan kytkeä mittariin. Käynnis-
tysvirta on 10 mA. N-liittimen on oltava aina kytkettynä.
Mitattu kulutusarvo tallennetaan tyhjentymättömään muistiin ja se näytetään välittömästi 
uudelleen sähkökatkon jälkeen.
7-osainen nestekidenäyttö voidaan lukea myös ilman virransyöttöä kahdesti kahden 
 viikon sisällä. Virrankulutus osoitetaan LED-valolla, joka vilkkuu nopeudella 10 kertaa/kWh. 
Näytön oikealla puolella ovat näppäimet MODE ja SELECT. Paina niitä selataksesi valikkoa. 
Ensin taustavalo menee päälle. Sen jälkeen näyttöön voidaan hakea tariffi  kohtainen säh-
köenergian kokonaiskulutus, nollattavissa olevaan RS1- tai RS2-muistiin tallennettu kulutus, 
lukuhetken arvo, jännite ja virta per vaihe.
CT-suhde voidaan muuttaa. Tehdasasetuksena se on 5:5 ja lukittu siltaliittimellä, jotka on 
merkitty 'JUMPER'. Jos haluat säätää CT-suhdetta vastaamaan asennettua muuntajaa, 
poista silta ja nollaa energiamittari tässä ohjeessa oikealla kuvatun näytön ohjeen mukaisesti. 
Sulje sitten se uudelleen siltaliittimen avulla. Säädettävät virranmuuntajien suhteet: 5:5, 
50:5, 100:5, 150:5, 200:5, 250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1000:5, 1250:5 ja 1500:5.
Vikailmoitus (false)
Kun vaihejohdin puuttuu tai virran suunta on väärä, näyttöön ilmestyy sana 'false' ja kyseinen 
vaihejohdin lukee näytöllä.
M-bus tiedonsiirto

 Luennan yhteydessä, kaikki arvot välitetään viestinä. 
 Tuetut viestit:

 - Initialisation: SND_NKE    Reply: ACK
 - Read out meter: REQ_UD2    Reply: RSP_UD
 - Change primary address: SND_UD   Reply: ACK
 - Reset RS1: SND_UD    Reply: ACK
 - Slave selection for the secondary address  Reply: ACK

 Laite ei vastaa pyyntöihin, joita ei tunneta
 Siirtonopeus tunnistetaan automaattisesti
  Laitteessa on jännitemittari. Jännitehäviön sattuessa kaikki tiedot tallennetaan 
EEPROM:iin.

M-bus primääriosoitteen muuttaminen:
Muuttaaksesi M-bus primääri osoitetta, pidä SELECT-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
Se ilmestyy näyttöön, paina MODE lisätäksesi osoitetta 10:llä. Paina SELECT lisätäksesi 
1:llä. Kun haluttu osoite on valittu, odota kunnes päävalikko tulee uudelleen näkyviin.
Sekundääri osoite:

  Energiamittarien kanssa on mahdollista kommunikoida standardin EN13757 mukaisesti, 
sekundääristä osoitetta käyttämällä.

  Villikorttien käyttö on mahdollista.
Katso lisätietoja käyttöohjeesta osoitteessa www.eltako.com.
Tärkeää! Ennen kuin työskentelet virtamuuntajien parissa, kytke pois jännite energiamit-
tarista.

Laitteen saa asentaa vain sähköalan  ammattilainen, muussa tapauksessa  seurauksena 

voi olla palo- tai sähköiskun vaara!

M-bus 3-vaihe energiamittari DSZ15WDM-3x5A käytettäväksi CT:n kanssa, 

näytöllä ja MID-hyväksynnällä

FINFIN

Asennuspaikan lämpötila: -25°C ... +55°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus: Vuoden keskiarvo <75%.

28 305 515 - 1

Kytkentäesimerkki: 
4-johtiminen liitäntä 3x230/400 V

Kytke virtamuuntajan sekundäärisen osan liittimet mitattaviin vaihejohtimiin. 
Nämä liitännät energiamittareiden jännitesyötölle on varmistettava paikallisten 
 asennusmääräysten mukaisesti.

Tekniset tiedot

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

Viitevirta Iref (rajavirta Imax) 3x0.05 - 5 (6) A

Oman kulutuksen pätöteho 0,5 W/johto

Näyttö 7-merkkinen nestekidenäyttö,
 arvot 1 desimaalin tarkkuudella

Tarkkuusluokka ±1% B

Käynnistysvirta tarkkuusluokan B mukaan 1O mA

Käyttölämpötila -25/+55°C

Väyläjärjestelmä M-Bus

Väylän pituus  M-bus-määritysten mukaan

Siirtonopeudet  300, 2400, 9600 baud.

Vasteaika Kirjoita enintään 60 ms
(järjestelmän vasteaika) Lue enintään 60 ms

Liitinsuojus sinetöitävissä Avattavat liitinsuojukset

Suojaluokka lP50, asennus asennuskaappiin jonka 
 suojaluokka IP51

Johtimen maksimihalkaisij a 1) N ja L liittimet 16 mm2, 
 M-bus liittimet ja jumpperi liittimet 6 mm2

Suositeltu kiristysmomentti 2) L ja N liitin 1,5 Nm (max. 2,0 Nm)
 M-bus liittimet ja jumpperi liittimet 0,8 Nm (max. 1,2 Nm) 

EC-tyyppihyväksyntätodistus 0120/SGS0314

Mittari on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Mekaaniset ympäristöolosuhteet Luokka M1

Sähkömagneettiset ympäristöolosuhteet Luokka E2 
1) Kaapeleiden kantavuus ja tehonkesto on määritelty DIN VDE 0298-4.
2)  Ruuviliitosten momentit on määritelty DIN EN 60999-1. 

Välttääksesi energiamittarin hajoamisen, älä ylitä niille asetettua vääntömomenttia!



Valikkorakenne

Käyttöohjeet ja asiakirjat muilla kielillä

http://eltako.com/redirect/DSZ15WDM-3*5A_MID

1.            App      2.                                          3. www.

Säilytä myöhempää käyttöä varten!  

Suosittelemme käyttöohjekoteloa GBA14.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Tuotekonsultointi ja tekninen tuki: 

 045 7870 6795
 tuki@eltako.com

eltako.com
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