NAUWKEURIG, BETROUWBAAR EN BETAALBAAR
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1-FASE EN 3-FASE KWH METERS VAN ELTAKO
De 1-fase en 3-fase kWh meters van Eltako worden, mede door hun compactheid, nauwkeurigheid,
betrouwbaarheid en prijs, al jaren als hoofdmeter, tussenmeter en nu ook als mobiele/tijdelijke meters
toegepast voor het inzichtelijk maken van het stroomverbruik en de eventuele verrekening hiervan aan
een verbruiker. Uiteraard worden ze tegenwoordig ook veel gebruikt om de terug levering van bijv. PV
installaties te meten.
Eltako biedt voor deze toepassingen een complete range betrouwbare en betaalbare geijkte en niet geijkte
kWh meters aan. De range loopt van 32 A en 65 A 1-fase kWh meters t/m 3 x 80 A direct metende en 3 x 5 A
indirect metende 3-fase kWh meters met enkel en dubbeltarief voor DIN-rail montage en 16 A 1-fase kWh
meters en 3 x 32 A 3-fase kWh meter voor mobiele of tijdelijke toepassing. De geijkte kWh meters hebben
de Europese MID-toelating en zijn daardoor in geheel Europa toegestaan voor verrekening.
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WSZ15D-32A

DSZ15D-3x80A

WSZ110DSS-16A+PRCD

ELEKTRONISCHE 1-FASE EN 3-FASE KWH METERS

Alle Eltako kWh meters hebben nauwkeurigheidsklasse B
(maximaal 1 % afwijking) en beschikken over een S0 interface of
een M-bus interface voor aansluiting op bijv. energiemanagement
systemen. De WSZ15D-32A, WSZ15D-65A en de DSZ15D-3x80A en
DSZ15WD-3x5A hebben daarnaast ook nog een resetbare dagteller
waarmee over een gewenste periode het verbruik gemeten kan
worden. Vervolgens kan de dagteller weer op nul gesteld worden
voor een volgende te meten periode.

Eltako biedt naast deze conventionele kWh meters ook Smart
Metering oplossingen aan. Dit begint met eenvoudige oplossingen
voor bijv. woningen tot en met professionele oplossingen voor
complete energiemanagement systemen in grotere gebouwen.
Meer informatie over de kWh meters van Eltako en de Smart
Metering oplossingen kunt u vinden op www.eltako.nl

met MID
WSZ15D-32A MID

230 V AC

EAN 4010312501627

58,20 €/St.

WSZ15D-65A MID

230 V AC

EAN 4010312501696

71,50 €/St.

DSZ15D-3x80A MID

3x230/400 V AC

EAN 4010312501634

129,70 €/St.

DSZ15DM-3x80A MID

3x230/400 V AC

EAN 4010312501726

211,60 €/St.

DSZ15WD-3x5A MID

3x230/400 V AC

EAN 4010312501641

177,20 €/St.

WSZ15DE-32A

230 V AC

EAN 4010312501702

47,60 €/St.

DSZ15DE-3x80A

3x230/400 V AC

EAN 4010312501719

89,30 €/St.

EVA12-32A energiemeter

230 V AC

EAN 4010312500828

61,70 €/St.

Economy Serie

met MID

WSZ15D-32A

DSZ15D-3x80A

Economy Serie

WSZ15DE-32A

DSZ15DE-3x80A

EVA12-32A

NIEUW

MOBIELE/TIJDELIJKE KWH METERS

Meten is weten

of monitoring van specifieke verbruikers zoals machines, campers,
auto's etc. etc.

Het monitoren van elektriciteitsverbruik wordt steeds belangrijker.
Weten hoeveel elektriciteit een gebouw, afdeling of ruimte verbruikt,
maar ook waar dat verbruik zit, is een belangrijke stap in mogelijke
energiebesparing.

Alle mobiele kWh meters hebben nauwkeurigheidsklasse B (maximaal
1 % afwijking) en zijn MID-gecertificeerd waardoor ze geschikt zijn
voor verrekening.
Dankzij hun robuuste constructie zijn ze perfect voor gebruik op
steeds wisselende locaties.

Eltako heeft naast permanente kWh meters voor in de meterkast
ook een aantal mobiele kWh meters voor bijv. tijdelijke monitoring

met MID
WSZ110DSS-16A

Mobiele 1-fase kWh meter 16 A

EAN 4010312501795

WSZ110DSS-16A+PRCD

Mobiele 1-fase kWh meter 16 A
met aardlekschakelaar

EAN 4010312501832

WSZ110CEE-16A

Mobiele 1-fase kWh meter 16 A

EAN 4010312501801

WSZ110CEE-16A+PRCD

Mobiele 1-fase kWh meter 16 A
met aardlekschakelaar

EAN 4010312501856

DSZ180CEE-32A

Mobiele 3-fase kWh meter 3 x 32 A

EAN 4010312501825

84,30 €/St.
166,50 €/St.

89,30 €/St.
166,50 €/St.

183,30 €/St.

met MID

WSZ110DSS-16A

WSZ110CEE-16A

WSZ110DSS-16A+PRCD

WSZ110CEE-16A+PRCD
DSZ180CEE-32A
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