
Maximale stroom 3x80A, slechts 0,5W stand-by verlies per faze.
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 pulsuitgang.
De driefazige kWh-teller, voor directe aansluiting, meet de energie aan de
hand van de stroom tussen de ingangen en de uitgangen. 
Men kan de teller niet terugdraaien. 
Zijn eigenverbruik van maximum 0,5W per faze wordt niet gemeten en
niet aangeduid.
Er kunnen 1, 2 of 3 geleiders met stromen tot 80A1) aangesloten worden. 
De aanloopstroom is 20mA. 
Er moet een N-aansluiting aanwezig zijn.
Het LCD display met 7 segmenten, waarvan 2 cijfers na de komma, heeft een
permanente achtergrondverlichting. Bij het wegvallen van de spanning wordt er
niets meer aangeduid, doch de waarden blijven opgeslagen in het geheugen.
Het verbruik wordt aangeduid op het display door middel van een, 800 keer
per kWh, knipperende balk.

Foutmelding (false)
Indien een faze ontbreekt of bij verkeerde stroomrichting verschijnt op de
display 'false' en de betreffende faze.

Aansluitvoorbeeld: 
4 draadsaansluiting 3x230/400V

Technische gegevens
Voedingsspanning, Tolerantie 3x230/400V, 50Hz, 

-2O%/+15%
Referentie stroom Iref (maximumstroom Imax) 3x5(80)A
Eigenverbruik werkvermogen 0,5W per faze
Aanduiding verbruik LC display 7 digits, 

waarvan 1 of 2 decimalen
Nauwkeurigheidsklasse ±1% B
Aanloopstroom volgens klasse B 2OmA
Bedrijfstemperatuur -25/+55°C 
Interface Impulsuitgang SO volgens DIN EN 62053-31, 

potentaalvrij via optokoppler, 
max. 30V DC/2OmA en min.5V DC. 

Impedantie 100 Ohm,
Impulslengte 30ms, 800Imp./kWh

Verzegelbare klemafdekking openklapbare klemafdekking
Beschermingsgraad IP50 voor montage in verdeelkast 

met IP51
Maximale sectie van een geleider1) L-klemmen 25mm2, 

N-klem 16mm2,
S0-klemmen 6mm2

Aanbevolen aandraaimomenten 2)

L klemmen                                                      2,0 Nm (max. 2,5Nm)
N klem 1,5 Nm (max. 2,0Nm)
SO klemmen 0,8 Nm (max. 1,2Nm)

EN 50470
Mechanische omgevingscondities Klasse M1
Elektromagnetische omgevingscondities Klasse E2
1)

De belastbaarheid van de kabels en aansluitdraden is vastgelegd in de norm DIN VDE 0298-4
2)

De aandraaimomenten voor schroefklemmen zijn vastgelegd in DIN EN 60999-1. 
Om beschadiging van de meter te voorkomen, mag het aangegeven maximale draaimoment
voor de schroefklemmen niet overschreden worden!

Driefazige kWh-tellers DSZ12E-3x80A met display, 
niet gekeurd en niet 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: -25°C tot +55°C.
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C. 
Relatieve vochtigheid: jaargemiddelde < 75%.
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