
Energimätare 3-fas. 
Max strömstyrka 3x80A, standby-förbrukning endast 0,8W över L1 och
endast 0,5W var över L2 och L3.
Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35 i elskåp med
skyddsklass IP51. 4 moduler = 70mm bred, 58mm djup.
Noggrannhetsklass B (1%). Med RS485-gränssnitt. 
Denna växelströmsmätare mäter den aktiva energin med hjälp av strömmen
som går mellan dess ingång och utgång. 
Egenförbrukningen på 0,8W eller 0,5W aktiv energi per fas varken mäts
eller visas.
Det går att ansluta 1, 2 eller 3 faser med strömstyrka upp till 80A. 
Startströmmen är 40mA. 
Plintarna �L1 och N måste vara anslutna. 
Ansluts till Eltako RS485-bussen med en FBA14 via en 2-tråds skärmad
BUS-kabel (telefonkabel). Mätarställning och effektförbrukning överförs till
BUS-en – t.ex. för vidarebefordran till en extern dator eller till programvaran
GFVS 3.0 – och skickas även till det trådlösa nätet via FAM14, indikering då
även med FEA65D.
LCD-displayen har 7 segment och kan avläsas två gånger per vecka även
utan strömförsörjning.
Effektförbrukningen visas med en lysdiod bredvid displayen, som blinkar 
1000 gånger per kWh.
Kan som standard även användas som 2-tariff-mätare: Genom att ansluta
en spänning på 230V till plintarna E1/E2 kan man växla till en annan tariff.
Till höger om displayen befinner sig knapparna MODE och SELECT som
används för att bläddra genom menyn. Först aktiveras bakgrundsbelysnin-
gen. Därefter kan totalförbrukningen per tariff, förbrukningen i dom nollställ-
ningsbara minnena RS1, RS2 samt momentana värden för effekt, spänning
och ström per fas visas.
Felmeddelande (false)
När fasledare saknas eller vid fel strömriktning visas meddelandet "false"
och den aktuella fasen på displayen.
Enhetsadressen för DSZ14 måste bli tilldelad av FAM14, för att telegrammen
från DSZ14 kan föras över till RS485-bus.
Tilldela DSZ14DRS en adress:
Driftläge visas: När man trycker på knappen SELECT i längre än tre 
sekunder, visas enhetsadressen på displayen. Vrid nu, inom 60 sekunder,
inställningsratten på FAM14 till läge 1. Enhetens lysdiod lyser rött. När
adressen har tilldelats av FAM14, lyser dess nedre lysdiod grönt i fem
sekunder och på DSZ14 visas driftläge igen.
Radera enhetsadress DSZ14:
När displayen är i driftläge: Tryck kort på knappen SELECT, och då tänds
bakgrundsbelysningen. Om SELECT-knappen trycks och hålls in längre än 
3 sekunder, visas enhetens adress i displayen. Tryck och håll in SELECT-
knappen i 5 sekunder, och enhetens blir nollställd.
Skicka inlärningstelegram:
När displayen är i driftläge: Tryck kort på knappen SELECT, och då tänds
bakgrundsbelysningen. Om SELECT-knappen trycks och hålls in längre än 
3 sekunder, visas enhetens adress i displayen.
Tryck kort på MODE-knappen, så skickas ett inlärningstelegram och ett data-
telegram. FAM14 måste vara i position 2 eller 5, för att telegram från DSZ14
ska kunna skickas till Eltako trådlösa system. 
Ett datatelegram, som innehåller total energiförbrukning, aktuell effektförbrukning
och serienummer, skickas automatiskt var 10:e minut efter inkoppling av
driftspänning.
Ifall total energiförbrukningen ändras med minst 0,1 kWh, skickas ett telegram
med energiförbrukningen.
Ifall effektförbrukningen ändras med minst 10% skickas inom 20 sekunder
efter förändringen ett telegram med effektförbrukningen.
DSZ14DRS kan avläsas med PC-verktyget PCT14, man kan då utläsa serie-
nummer, mätarställning tariff 1, nollställbar mätarställning tariff 1, mätarställning
tariff 2 och nollställbar mätarställning tariff 2.

Energimätare 3-fas DSZ14DRS-3x80A 
med display, MID-kalibrerad och -godkänd

Montage och inkoppling av denna  elektriska apparat får endast
göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller
 elektrisk stöt!

Max omgivningstemperatur i drift: -20° C upp till +50° C. 
Förvaringstemperatur: -25° C till +70° C. 
Relativ fuktighet: <75%.
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S Displaystyrning



Driefasige kWh-teller voor directe aansluiting, maximale stroom 3x80A,
slechts 0,8W stand-by verlies aan L1 en slechts 0,5W stand-by verlies
aan L2 en L3.
Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35 in verdeel -
kasten IP51. 
4 modules = 70mm breed en 58mm diep
Nauwkeurigheidsklasse B (1%). Met RS485 interface. 
De driefazige kWh-teller, voor directe aansluiting, meet de energie aan de
hand van de stroom tussen de ingangen en de uitgangen. Zijn eigenverbruik
van 0,8W respectievelijk 0,5W per faze wordt niet gemeten en niet aange-
duid.
Er kunnen 1, 2 of 3 geleiders met stromen tot 80A aangesloten worden. 
De aanloopstroom is 4OmA. 
De aansluitingen �L1 en N moeten aanwezig zijn (3F+N). 
Aansluiting via een FBA14 aan de Eltako RS485-bus met een 2-aderige
afgeschermde bus aansluiting (bv. een telefoonkabel). De tellerstand en het
actueel verbruik worden via de Bus verstuurd naar bv. een externe computer-,
of de software GFVS 3.0- en ook via de FAM14 draadloos rond gestuurd.
Aanduiding ook met de FEA65D.
Het 7 segment LCD display kan ook zonder voedingsspanning tot twee-
maal binnen de twee weken afgelezen worden.
Het verbruik wordt aangeduid op het display door middel van een, 1000 keer
per kWh, knipperende LED.
Deze reeks ook te gebruiken als dubbel tarief teller: Door 230V aan te slui-
ten op de klemmen E1/E2, kan men overschakelen naar een tweede tarief.
Rechts van het display bevinden zich de toetsen MODE en SELECT, waarmee
men in het MENU kan bladeren, zoals aangegeven in de handleiding. Eerst
schakelt de achtergrondverlichting in. Daarna kan de totale actieve energie
per tarief, de actieve energie van de resetbare geheugens RS1 en RS2, alsook
het actueel verbruik, spanning en stroom per faze aangeduid worden.
Foutmelding (false)
Indien een faze ontbreekt of bij verkeerde stroomrichting verschijnt op de
display 'false' en de betreffende faze.
Om de telegrammen van de DSZ14 op de bus te kunnen plaatsen, moet met
de FAM14 een toesteladres toegewezen worden aan de DSZ14.
Een toesteladres toewijzen aan de DSZ14:
Normale aanduiding: kort de toets SELECT indrukken, de achtergrondverlichting
wordt ingeschakeld. Indien men de toets SELECT langer dan 3 seconden in -
drukt, verschijnt het toesteladres op het display. Vervolgens moet men binnen
de 60 seconden de draaischakelaar van de FAM14 op positie 1 draaien; de
onderste LED licht rood op. Nadat de FAM14 een adres toegewezen heeft licht
de onderste LED gedurende 5 seconden groen op en bij de DSZ14 verschijnt
terug de normale aanduiding.
Een toesteladres van de DSZ14 wissen:
Normale aanduiding: kort de toets SELECT indrukken, de achtergrondverlichting
wordt ingeschakeld. Indien men de toets SELECT langer dan 3 seconden
indrukt, verschijnt het toesteladres op het display. Vervolgens de SELECT
toets gedurende minstens 5 seconden ingedrukt houden en het toesteladres
wordt op nul geplaatst.
Inleer telegram versturen:
Normale aanduiding: kort de toets SELECT indrukken, de achtergrondverlichting
wordt ingeschakeld. Indien men de toets SELECT langer dan 3 seconden in -
drukt, verschijnt het toesteladres op het display. Door kort op de toets MODE
te drukken wordt er een inleer telegram en een data telegram verstuurd.
Als de telegrammen van de DSZ14 draadloos verstuurd moeten worden in
het Eltako radiosysteem voor gebouwen moet de FAM14 in de positie 2 of
positie 5 staan. 
Een data telegram met de tellerstand tarief 1, tellerstand tarief 2, het vermogen
en serienummer wordt automatisch verstuurd na het inschakelen van de
voedingsspanning en tevens cyclisch elke 10 minuten.
Bij een wijziging van de tellerstand van 0,1 kWh, wordt er een tellerstand
tele gram verstuurd. 
Binnen de 20 seconden na een wijziging van het vermogen met minstens
10%, wordt er een vermogen telegram verstuurd.
D DSZ14 k it l d t d PC T l PCT14

RS485-bus driefasige kWh-tellers DSZ14DRS-3x80A 
met display, MID gekeurd en geijkt

Deze toestellen mogen enkel en  alleen geïnstalleerd worden door
een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van
brand of elektrocutie!

Temperatuur op de montageplaats: -20°C tot +50°C. 
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C. 
Relatieve vochtigheid: jaargemiddelde <75%.
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Spara alltid manualen!
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Inkopplingsexempel: 
Anslutning med fyra ledare 3x230/400V

Tekniska data

Arbetsspänning 3x230/400V, 50Hz,
-2O%/+15%

Referensström Iref (gränsström Imax) 3x0,5 - 10(80)A

Egenförbrukning aktiv effekt 0,8W över L1 och 
endast 0,5W var över L2 och L3

Visning LC-display 7 siffror,
varav 2 decimaler

Noggrannhetsklass för ±1% B

Inrusningsström enligt noggrannhetsklass B 4OmA

Arbetstemperatur -25/+55°C

Gränssnitt RS485-BUS BR14

Plintlock, plomberbart Uppfällbara skyddslock

Skyddsklass lP50 för montering i elskåp med skyddsklass IP51

Maximal anslutningsbar area1) L-plint 25mm2,
N-plint 16mm2,

RSA/RSB- och tariffplint 6mm2

Rekommenderat åtdragningsmoment2) L-plint 2,0Nm (max. 2,5Nm)
N-plint 1,5Nm (max. 2,0Nm)

RSA/RSB- och tariffplint 0,8Nm (max. 1,2Nm) 

EC kontrollcertifikatstyp 0120/ SGS0204

Energimätaren är avsedd för inomhusbruk.
Miljöklassning mekaniska komponenter klass M1

Miljöklassning elektromagnetism klass E2
1) Den anslutningsbara arean för plintar är definierat enligt: DIN VDE 0298-4.
2) Åtdragningsmomentet för plintar är definierat enligt: DIN EN 60999-1. 

För att undvika eventuella skador på energimätaren får rekommenderat åtdragningsmoment
för respektive plint ej överskridas!


