Displaystyrning
Displaystyrning

SS
28365
365612
612- 4
-4
28

Energimätare3-fas
3-fasDSZ12D-3x65
DSZ12D-3x65AA
Energimätare
meddisplay,
display,MID-justerad
MID-justeradoch
och-godkänd
-godkänd
med

Tariff1 1
Tariff
Totalt
Totalt

Montageoch
ochinkoppling
inkopplingav
avdenna
dennaelektriska
elektriskaapparat
apparatfår
fårendast
endastgöras
göras
Montage
avbehörig
behörigelektriker!
elektriker!Annars
Annarsfinns
finnsrisk
riskför
förbrand
brandeller
ellerelektrisk
elektriskstöt!
stöt!
av
Tariff2 2
Tariff
Totalt
Totalt

Maxomgivningstemperatur
omgivningstemperaturi idrift:
drift:-25°
-25°CCupp
upptilltill+55°
+55°C.C.
Max
Förvaringstemperatur:-25°
-25°CCtilltill+70°
+70°C.C.
Förvaringstemperatur:
Relativfuktighet:
fuktighet:<75%.
<75%.
Relativ
Maxströmstyrka
strömstyrka3x65
3x65A,A,effektförbrukning
effektförbrukningi istand-by
stand-byendast
endast0,5
0,5WWper
perfas.
fas.
Max
Modulärenhet
enhetför
förskenmontering
skenmonteringenligt
enligtDIN-EN
DIN-EN60715
60715TH35
TH35i ielskåp
elskåpmed
med
Modulär
skyddsklassIP51.
IP51.
skyddsklass
modulerbred
bred==bredd
bredd70
70mm,
mm,djup
djup58
58mm.
mm.
44moduler
NoggrannhetsklassBB(1%).
(1%).Med
MedS0-gränssnitt.
S0-gränssnitt.
Noggrannhetsklass
Dennaväxelströmsmätare
växelströmsmätaremäter
mäterden
denaktiva
aktivaenergin
energinmed
medhjälp
hjälpav
av
Denna
strömmensom
somgår
gårmellan
mellandess
dessingång
ingångoch
ochutgång.
utgång.Egenförbrukningen
Egenförbrukningen
strömmen
påmax
max0,5
0,5watt
wattaktiv
aktivenergi
energiper
perfas
fasvarken
varkenmäts
mätseller
ellervisas.
visas.
på
Upptill
till33faser
fasermed
medströmstyrkor
strömstyrkorpå
påupp
upptill
till65A
65Akan
kananslutas.
anslutas.
Upp
Inrusningsströmmenärär4O
4OmA.
mA.
Inrusningsströmmen
N-ledarekrävs.
krävs.
N-ledare
LCD-displayenhar
har77segment
segmentoch
ochkan
kanavläsas
avläsastvå
tvågånger
gångerper
pervecka
veckaäven
även
LCD-displayen
utanströmförsörjning.
strömförsörjning.
utan
Energiförbrukninganges
angesav
aven
enbalk
balkpå
pådisplayen
displayensom
somblinkar
blinkar100
100ggr
ggrper
per
Energiförbrukning
kWh.
kWh.
Kanseriemässigt
seriemässigtanvändas
användassom
som2-tariff-räknare:
2-tariff-räknare:Genom
Genomatt
attansluta
anslutaen
en
Kan
spänningpå
på230
230VVtill
tillplintarna
plintarnaE1/E2
E1/E2kan
kanman
manväxla
växlatill
tillen
enannan
annantariff.
tariff.
spänning
Tillhöger
högerom
omdisplayen
displayenbefinner
befinnersig
sigknapparna
knapparnaMODE
MODEoch
ochSELECT
SELECTsom
som
Till
användsför
föratt
attbläddra
bläddragenom
genommenyn.
menyn.Först
Förstaktiveras
aktiverasbakgrundsbelysninbakgrundsbelysninanvänds
gen.Därefter
Därefterkan
kantotalförbrukningen
totalförbrukningenper
pertariff,
tariff,förbrukningen
förbrukningeni idom
domnollställnollställgen.
ningsbaraminnena
minnenaRS1,
RS1,RS2
RS2samt
samtmomentana
momentanavärden
värdenför
föreffekt,
effekt,spänning
spänning
ningsbara
ochström
strömper
perfas
fasvisas.
visas.
och
Felmeddelande(false)
(false)
Felmeddelande
Närfas
fassaknas
saknaseller
ellervid
vidfel
felströmriktning
strömriktningvisas
visasmeddelandet
meddelandet'false'
'false'och
ochden
den
När
aktuellafasen
fasenpå
pådisplayen.
displayen.
aktuella

Aktiveffekt
effekt
Aktiv
PP

Spänning
Spänning
UU

Anslutningsexempel:
Anslutningsexempel:
4-fasanslutning33xx230/400
230/400VV
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StrömI I
Ström

Tekniska data
Arbetsspänning
Utökat område

3 x 230/400 V, 50 Hz,
-2O%/+15%

Spänning

Referensström
I ref (gränsström I max )
U
Egenförbrukning aktiv effekt
Visning

3x10(65)A
0,5 W per fas
LC-display 7 siffror,
varav 2 decimaler

Noggrannhetsklass för ±1%

B

Inrusningsström enligt noggrannhetsklass B
Arbetstemperatur
Gränssnitt

4O mA
-25/+55°C

Pulsutgång S0 enligt DIN EN 62053-31,
potentialfritt genom optokoppler, max 30 V DC /2O mA
och min 5 V DC. Impedans 100 Ohm,
pulslängd 30 ms, 1000 pulser /kWh

Plintlock, plomberbart
Ström I

Skyddsklass

Uppfällbara skyddslock

Spara alltid manualen!
Vi rekommenderar kapsling för förvaring av bruksanvisningar GBA12.

lP50 för montering i elskåp med skyddsklass IP51

Maximalt tvärsnitt per ledare
EC kontrollcertifikatstyp

N- och L-klämmor 16 mm2,
S0-klämmor 6 mm2
TCM 221/14 - 5225

Miljöklassning mekaniska komponenter

klass M1

Miljöklassning elektromagnetism

klass E2

Spara alltid manualen!
Vi rekommenderar kapsling för förvaring av bruksanvisningar GBA12.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
+49 711 94350000
www.eltako.com
12/2016 Rätt till ändringar förbehålls.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
+49 711 94350000
www.eltako.com
12/2016 Rätt till ändringar förbehålls.

