
Maximale stroom 32A, Stand-by verlies
slechts 0,4 Watt.
Modulaire kWh meter voor montage op 
DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.
Breedte 1 moduul = 18mm, diepte 58mm.
Nauwkeurigheidsklasse B (1%). 
Met S0 pulsuitgang.
Deze 1-fase kWh meter meet de stroom
tussen de ingang en uitgang (directe
meting) en bepaald zodoende de verbruikte
elektrische energie. Het eigenverbruik
van maximaal 0,4 Watt wordt niet
gemeten en daardoor niet aangegeven.
Deze meter is officieel niet toegestaan
voor verrekening.
Na elke 30 seconden laat het display
voor een tijdsduur van 5 seconden het
actuele verbruik (werkelijk vermogen)
zien om vervolgens weer het totale
opgenomen vermogen weer te geven.
De WSZ12DE is geschikt voor een 1-fase
aansluiting met een maximale stroom
van 32 A. 
Als de belasting meer als 50% van het
dimvermogen is moet men tussen de
modulen minimaal een ventilatieafstand
van 9mm (½ moduul) in acht nemen.
Gebruik hiervoor bijvoorbeeld DS12
afstandhouders.
De startstroom bedraagt 20 mA. 
Het display kan enkel met een voeding-
spanning uitgelezen worden. De geme-
ten energieverbruik wordt in een geheu-
gen opgeslagen en zal na een stroomu-
itval direct weer afleesbaar zijn. 
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1-fase kWh meter 
WSZ12DE-32A zonder ijking
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Inbouw en montage van deze 
producten mag enkel door vakbek-
wame personen verricht worden! 

Omgevingstemperatuur van de 
montageplaats: -25°C tot +50°C.
Opslagtemperatuur: -25°C tot +70°C.
Relative luchtvochtigheid: 
Gemiddeld van het jaar <75%.
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itval direct weer afleesbaar zijn. 
Dubbele N-klemmen zorgen voor het
eenvoudig aansluiten van meerdere meters.
Het display heeft 7 digits, tot 99999,99 kWh
worden 2 decimalen achter de komma
getoond, vanaf 100000,0kWh wordt 
1 decimaal getoond. 
Het energieverbruik wordt met een knip-
perende balk (1000/kWh) in het display
weergegeven.

Foutmeldingen 
Bij een aansluitfout knippert er een LED
in het display.

Aansluitvoorbeeld

Technische gegevens

Nominale spanning 230V, 50Hz,
Spanningsbereik -2O%/+15%

Referentiestroom Iref 5(32)A
(Maximale stroom Imax)
Eigenverbruik 0,4W
Werkelijk vermogen

Weergave LC-Display 
werkelijk vermogen met 7 digits 

waarvan 1 of 2 
decimalen

Nauwkeurigheidsklasse B
(max. 1% afwijking)

Startstroom conform 2OmA
nauwkeurigheidsklasse B

Omgevingstemperatuur -25/+55°C 

Interface d.m.v. optocoupler
Max. 30V DC/20mA 

en min. 5V DC. 
Potentiaalvrije S0 uitgang 

conform DIN EN 62053-31, 
impedantie 100 Ohm

Impulslengte 30ms
2000Imp./kWh

Beschermingsklasse lP50 voor montage
in schakelkasten 

met IP51
Maximale L-klemmen 16mm2

aderdiameter1) N- en SO-klemmen 
6mm2

Geadviseerde 
aandraaimomenten2)

L-klemmen 1,5 Nm 
(max. 2,0 Nm)

N- en SO-klemmen 0,8 Nm 
(max. 1,2Nm)

Mechanische Klasse M1
omgevingscondities

Elektrostatische Klasse E2
omgevingscondities
1) De maximale belasting van aders en kabels staat

vermeld inDIN VDE 0298-4.
2) Het aandraaimoment van de klemmen staat 

vermeld in DIN EN 60999-1.
Om beschadiging van de kWh meter te voorkomen
mag het aandraaimoment nooit groter zijn
dan het opgegeven aandraaimoment!!

Voor later gebruik bewaren!
Wij adviseren onze GBA12 moduul om de
bedieningshandleidingen in te bewaren.
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