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Onze nieuwe driefazige kWh-tellers en monofazige kWh-tellers van de reeks 15 bieden u een veelzij dige 
en kostengunstige toepassing om energie te meten en aan te duiden.

Onze moderne energietellers, vervaardigd volgens de Europese normen, voldoen aan zeer hoge 
kwaliteitsnormen en meten betrouwbaar het energieverbruik met een zeer hoge nauwkeurigheid.

Het maakt niet uit of u nu op zoek bent naar MID gekeurde toestellen, of naar een goedkoper, 
niet gekeurd alternatief of dat u beslist de toebehoren van onze energietellers aan te schaffen - 
op onze producten kan u rekenen.
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KEUZETABEL DRIEFAZIGE EN MONOFAZIGE KWH-TELLERS

DE SLIMME TELMEESTERS

Voor de elektriciteitsfacturatie bij  de distributienetbeheerder is per 
klanteninstallatie slechts één conventionele meterruimte nodig, 
terwij l, volgens de technische aansluitvoorwaarden TAB2007, de in-
dividuele appartementen en bedrij ven met kleine driefazige meters 
in verdeelkasten gefactureerd kunnen worden. Zie installatierichtlij -
nen voor de electro-installateur op pagina 10-25.

Het afl ezen van de tussentellers is dan de taak van de huis-
bewaarder. Dit gebeurt samen met het afl ezen van het verbruik 
van de verwarming ofwel gecentraliseerd door het gebruik van 
de pulsuitgangen van de tellers. Daarom zij n alle modulaire kWh-
tellers voorzien van een pulsuitgang.
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Aantal modules van 18 mm
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Voor tellerverzamelingen
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Driefazige kWh-teller
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Nauwkeurigheidsklasse MID, afwij king ±1% B B B B B B B B B B B B B B

Met terugloopblokkering

Aanduiding ogenblikkelij ke waarde

Aanduiding bij  foute aansluiting

Gering stand-by verlies

S0 pulsuitgang potentiaalvrij 

M-bus interface

RS485-bus interface voor Eltako

1) kWh-teller om aan te sluiten op stroomtransfo‘s
2) Automatische omschakeling van 5+2 naar 6+1.
* DSZ12DM-3x65A en DSZ12WDM-3x5A nog leverbaar.



7

DRIEFAZIGE KWH-TELLER DSZ15D-3X80A MID

DSZ15D-3X80A MID
Maximale stroom 3 × 80A, slechts 0,5 Watt stand-by verlies per faze.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
4 modules = 70 mm breed, 58 mm 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. Zij n eigenverbruik van maximum 0,5 W per faze wordt niet gemeten en niet 
aangeduid.
Er kunnen 1, 2 of 3 geleiders met stromen tot 80 A aangesloten worden.
De aanloopstroom is 4O mA.
Er moet een N-aansluiting aanwezig zij n.
Het 7 segment LCD-display kan ook zonder voedingsspanning tot tweemaal binnen de twee weken 

afgelezen worden.

Het verbruik wordt aangeduid op het display door middel van een, 100 keer per kWh, knipperende balk.
Deze reeks ook te gebruiken als dubbel tarief teller: Door 230 V aan te sluiten 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 
kunnen 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 verschij nt op de display 'false' en de betreffende faze.

DSZ15D-3x80A Driefazige kWh-teller, MID-gekeurd EAN 4010312501634

Aansluitvoorbeeld

4 draadsaansluiting 3 × 230/400 V
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DRIEFAZIGE KWH-TELLER DSZ15DE-3X80A, NIET GEKEURD

Aansluitvoorbeeld

4 draadsaansluiting 3 × 230 / 400 V

DSZ15DE-3X80A
Maximale stroom 3 × 80 A, slechts 0,5 Watt stand-by verlies per faze.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
4 modules = 70 mm breed, 58 mm 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. Zij n eigenverbruik van maximum 0,5 W per faze wordt niet gemeten en niet 
aangeduid. Tellers zonder MID-keurmerk mogen in Europa niet gebruikt worden voor energieverrekening.
Er kunnen 1, 2 of 3 geleiders met stromen tot 80 A aangesloten worden.
De aanloopstroom is 4O mA.
Er moet een N-aansluiting aanwezig zij n.
Het 7 segment LCD-display kan ook zonder voedingsspanning tot tweemaal binnen de twee weken 

afgelezen worden.

Het verbruik wordt aangeduid op het display door middel van een 100 keer per kWh knipperende balk.
Deze reeks ook te gebruiken als dubbel tarief teller: Door 230 V aan te sluiten 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 
kunnen  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 verschij nt op de display 'false' en de betreffende faze.

DSZ15DE-3x80A Driefazige kWh-teller, niet gekeurd EAN 4010312501719
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DRIEFAZIGE KWH-TELLER OM AAN TE SLUITEN OP 

 STROOMTRANSFO‘S DSZ15WD-3X5A MID

Aansluitvoorbeeld

4 draadsaansluiting 3 × 230 / 400 V

DSZ15WD-3X5A MID
Driefazige kWh-teller om aan te sluiten op stroomtransfo's met instelbare verhouding van de 

stroomtransfo's, en MID. Maximale stroom 3 × 5A, slechts 0,5 Watt stand-by verlies per faze.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
4 modules = 70 mm breed, 58 mm diep.
Nauwkeurigheidsklasse B (1%). Met pulsuitgang.
Deze kWh-teller meet de energie aan de hand van de stromen die door de meettransformatoren vloeien. 
Zij n eigenverbruik van maximum 0,5 W per faze wordt niet gemeten en niet aangeduid.
Er kunnen 1, 2 of 3 stroomtransfo's met een secundaire van 5 A aangesloten worden. 

De aanloopstroom is 10 mA.
Er moet een N-aansluiting aanwezig zij n.
Het 7 segment LCD-display kan ook zonder voedingsspanning tot tweemaal binnen de twee weken 

afgelezen worden.

Het verbruik wordt aangeduid op het display door middel van een 10 keer per kWh knipperende balk.
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 
kunnen de totale actieve energie, de actieve energie van het resetbare geheugen, alsook het actueel 
verbruik, spanning en stroom per faze aangeduid worden.
Daarnaast kan men de verhouding van de stroomtransfo's instellen. De fabrieksinstelling is 5:5 en door 
middel van een brug op de aansluitklemmen, gemerkt met 'JUMPER', vergrendeld. 
De verhouding van de stroomtransfo's kan men aanpassen door deze brug te verwij deren en op de waarde 
van de aan te sluiten stroomtransfo's volgens de handleiding in te stellen. Daarna wordt deze opnieuw 
vergrendeld door het plaatsen van de brug. De volgende verhoudingen van stroomtransformatoren 
kunnen ingesteld worden: 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5, 250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1000:5, 
1250:5 en 1500:5.
Foutmelding (false)

Indien een faze ontbreekt of bij  verkeerde stroomrichting verschij nt op de display 'false' en de betreffende faze.
Opgelet! Vòòr elke tussenkomst aan de meettransformator dient de faze van de teller te worden onderbroken.

DSZ15WD-3x5A Driefazige kWh-teller om aan te sluiten op stroomtransfo's, 
MID-gekeurd

EAN 4010312501641
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M-BUS DRIEFAZIGE KWH-TELLER DSZ15DM-3X80A MID

Aansluitvoorbeeld

4 draadsaansluiting 3 × 230 / 400 V

DSZ15DM-3X80A MID
M-bus driefazige kWh-teller.

Maximale stroom 3 × 80 A, slechts 0,5 Watt stand-by verlies per faze.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
4 modules = 70 mm breed, 58 mm diep.
Nauwkeurigheidsklasse B (1%). Met M-bus interface. 
De driefazige kWh-teller, voor directe aansluiting, meet de energie aan de hand van de stroom tussen de 
ingangen en de uitgangen. Zij n eigenverbruik van maximum 0,5 W per faze wordt niet gemeten en niet aangeduid.
Er kunnen 1, 2 of 3 geleiders met stromen tot 80 A aangesloten worden.
De aanloopstroom is 4O mA.
Er moet een N-aansluiting aanwezig zij n.
Het 7 segment LCD-display kan ook zonder voedingsspanning tot tweemaal 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 230 V aan te sluiten 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 
kunnen 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 verschij nt op de display 'false' en de betreffende faze.
Data overdracht M-bus

  Bij  het uitlezen worden alle waarden via een telegram doorgestuurd.
  Volgende telegrammen worden ondersteund:

 - Initialisatie: SND_NKE  antwoord: ACK
 - Teller uitlezen: REQ_UD2  antwoord: RSP_UD
 - Primair adres wij zigen: SND_UD  antwoord: ACK
 - Reset RS1: SND_UD  antwoord: ACK
 - Slave-selectie voor het secundaire adres  antwoord: ACK

  Het toestel reageert niet op onbekende aanvragen
  De overdrachtsnelheid wordt automatisch herkend
  Het toestel heeft een spanningsbewaking. In geval van een spanningsverlies worden alle registers 

opgeslagen in een EEPROM.
Wij ziging van het M-bus adres

Om het primaire M-bus adres te wij zigen moet men 3 seconden SELECT ingedrukt houden. In het 
volgende menu verhoogt men met MODE het adres per 10, SELECT verhoogt het adres per 1. Wanneer 
het gewenste adres ingesteld is, moet men wachten tot het hoofdmenu opnieuw verschij nt.
Secundair adres

   Dankzij  het secundair adres is het mogelij k om met de energieteller te communiceren, 
conform de norm EN13757. 

   Het gebruik van wildcards is mogelij k.
Gedetailleerde info kan men vinden bij  de handleidingen onder www.eltako.com/vl/produkten/handleidingen

DSZ15DM-3x80A M-bus driefazige kWh-teller, MID-gekeurd EAN 4010312501726
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M-BUS DRIEFAZIGE KWH-TELLER OM AAN TE SLUITEN

OP STROOMTRANSFO‘S DSZ15WDM-3X5A MID

Aansluitvoorbeeld

4 draadsaansluiting 3 × 230 / 400 V

DSZ15WDM-3X5A MID
M-bus driefazige kWh-teller om aan te sluiten op stroomtransfo's, en met instelbare verhouding 

van de stroomtransfo's, en MID. Maximale stroom 3 × 5 A, slechts 0,5 Watt stand-by verlies per faze.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
4 modules = 70 mm breed, 58 mm diep.
Nauwkeurigheidsklasse B (1%). Met M-bus interface. 
Deze kWh-teller meet de energie aan de hand van de stromen die door de meettransformatoren vloeien. 
Zij n eigenverbruik van maximum 0,5 W per faze wordt niet gemeten en niet aangeduid.
Er kunnen 1, 2 of 3 stroomtransfo's met een secundaire van 5 A aangesloten worden.   

De aanloopstroom is 10 mA.
Er moet een N-aansluiting aanwezig zij n.
Het 7 segment LCD-display kan ook zonder voedingsspanning tot tweemaal binnen de twee weken 

afgelezen worden.

Het verbruik wordt aangeduid op het display door middel van een 10 keer per kWh knipperende LED.
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 
kunnen de totale actieve energie, de actieve energie van het resetbare geheugen, alsook het actueel 
verbruik, spanning en stroom per faze aangeduid worden.
Daarnaast kan men de verhouding van de stroomtransfo's instellen. De fabrieksinstelling is 5:5 en door 
middel van een brug op de aansluitklemmen, gemerkt met 'JUMPER', vergrendeld.
De verhouding van de stroomtransfo's kan men aanpassen door deze brug te verwij deren en op de waarde 
van de aan te sluiten stroomtransfo's volgens de handleiding in te stellen. Daarna wordt deze opnieuw ver-
grendeld door het plaatsen van de brug. De volgende verhoudingen van stroomtransformatoren kunnen 
ingesteld worden: 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5, 250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1000:5, 1250:5 
en 1500:5.
Foutmelding (false)

Indien een faze ontbreekt of bij  verkeerde stroomrichting verschij nt op de display 'false' en de betreffende faze.
Data overdracht M-bus

  Bij  het uitlezen worden alle waarden via een telegram doorgestuurd.
  Volgende telegrammen worden ondersteund:

 - Initialisatie: SND_NKE  antwoord: ACK
 - Teller uitlezen: REQ_UD2  antwoord: RSP_UD
 - Primair adres wij zigen: SND_UD  antwoord: ACK
 - Reset RS1: SND_UD  antwoord: ACK
 - Slave-selectie voor het secundaire adres  antwoord: ACK

  Het toestel reageert niet op onbekende aanvragen
  De overdrachtsnelheid wordt automatisch herkend
  Het toestel heeft een spanningsbewaking. In geval van een spanningsverlies worden alle registers 

opgeslagen in een EEPROM.
Wij ziging van het M-bus adres

Om het primaire M-bus adres te wij zigen moet men 3 seconden SELECT ingedrukt houden. In het 
volgende menu verhoogt men met MODE het adres per 10, SELECT verhoogt het adres per 1. Wanneer 
het gewenste adres ingesteld is, moet men wachten tot het hoofdmenu opnieuw verschij nt.
Secundair adres

   Dankzij  het secundair adres is het mogelij k om met de energieteller te communiceren, 
conform de norm EN13757. 

   Het gebruik van wildcards is mogelij k.
Gedetailleerde info kan men vinden bij  de handleidingen onder www.eltako.com/vl/produkten/handleidingen
Opgelet! Vòòr elke tussenkomst aan de meettransformator dient de faze van de teller te worden onderbroken.

DSZ15WDM-3x5A M-bus driefazige kWh-teller voor stroomtransfo’s, MID-gekeurd EAN 4010312501665
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RS485-BUS DRIEFAZIGE KWH-TELLER VOOR DSZ14DRS-3X80A MID

Aansluitvoorbeeld

4 draadsaansluiting 3 × 230 / 400 V

DSZ14DRS-3X80A MID
RS485-bus driefazige kWh-teller. Maximale stroom 3 × 80 A, slechts 0,8 Watt stand-by verlies aan 

L1 en slechts 0,5 Watt stand-by verlies aan L2 en L3.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35 in verdeelkasten IP51.
4 modules = 70 mm breed, 58 mm 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. Zij n eigenverbruik van 0,8 W respectievelij k 0,5 W per faze wordt niet gemeten 
en niet aangeduid.
Er kunnen 1, 2 of 3 geleiders met stromen tot 80 A aangesloten worden.
De aanloopstroom is 4O mA.
De aansluitingen L1 en N moeten aanwezig zij 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 verstuurd via de bus- bv. naar een 
externe computer, de software GFVS 4.0 of GFVS-Energy- en ook via de FAM14 verstuurd in het radionet. 
Daarvoor is het noodzakelij k dat de Wireless antennemodule FAM14 een toesteladres toekent zoals 
beschreven in de handleiding.
Aanduiding met de FEA65D.
Het 7 segment LCD-display kan ook zonder voedingsspanning tot tweemaal 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 230 V aan te sluiten 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 
kunnen 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.

DSZ14DRS-3x80A RS485-bus driefazige kWh-teller, MID-gekeurd EAN 4010312501733
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RS485-BUS DRIEFAZIGE KWH-TELLER MET DISPLAY, VOOR TI’S DSZ14WDRS-3X5A MID

Aansluitvoorbeeld

4 draadsaansluiting 3 × 230 / 400 V

DSZ14WDRS-3X5A MID
RS485-bus driefazige kWh-teller om aan te sluiten op stroomtransfo´s, en met instelbare verhouding 

van de stroomtransfo´s, en MID. Maximale stroom 3 × 5 A, slechts 0,8 Watt stand-by verlies aan L1 

en telkens 0,5 Watt stand-by verlies aan L2 en L3.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35 in verdeelkasten IP51.
4 modules = 70 mm breed, 58 mm diep.
Nauwkeurigheidsklasse B (1%). Met RS485-interface.
Deze kWh-teller meet de energie aan de hand van de stromen die door de meettransformatoren vloeien. 
Zij n eigenverbruik van 0,8 W respectievelij k 0,5 W per faze wordt niet gemeten en niet aangeduid.
Er kunnen 1, 2 of 3 stroomtransfo's met een secundaire van 5 A aangesloten worden.

De aanloopstroom is 10 mA.
De aansluitingen L1 en N moeten aanwezig zij 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 verstuurd via de bus- bv. naar een 
externe computer, de software GFVS 4.0 of GFVS-Energy- en ook via de FAM14 verstuurd in het radionet. 
Daarvoor is het noodzakelij k dat de Wireless antennemodule FAM14 een toesteladres toekent zoals 
beschreven in de handleiding.
Aanduiding met de FEA65D.
Het 7 segment LCD-display kan ook zonder voedingsspanning tot tweemaal binnen de twee weken 

afgelezen worden.

Het verbruik wordt aangeduid door middel van een 10 keer per kWh knipperende LED.
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 
kunnen de totale actieve energie, de actieve energie van het resetbare geheugen, alsook het actueel 
verbruik, spanning en stroom per faze aangeduid worden.
Daarnaast kan men de verhouding van de stroomtransfo's instellen. De fabrieksinstelling is 5:5 en door 
middel van een brug op de aansluitklemmen, gemerkt met 'JUMPER', vergrendeld.
De verhouding van de stroomtransfo's kan men aanpassen door deze brug te verwij deren en op de waarde 
van de aan te sluiten stroomtransfo's volgens de handleiding in te stellen. Daarna wordt deze opnieuw 
vergrendeld door het plaatsen van de brug. De volgende verhoudingen van stroomtransformatoren 
kunnen ingesteld worden: 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5, 250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1000:5, 
1250:5 en 1500:5.
Foutmelding (false)

Indien een faze ontbreekt of bij  verkeerde stroomrichting verschijnt op de display 'false' en de betreffende faze.
Opgelet! Vòòr elke tussenkomst aan de meettransformator dient de faze van de teller te worden onderbroken.

DSZ14WDRS-3x5A RS485-bus driefazige kWh-teller, MID-gekeurd EAN 4010312501450
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MONOFAZIGE KWH-TELLER WSZ15D-32A MID

WSZ15D-32A MID
Maximale stroom 32 A, slechts 0,4 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.
Nauwkeurigheidsklasse B (1%). Met pulsuitgang.
Hij  meet de energie aan de hand van de stroom tussen de ingang en de uitgang. Zij n eigenverbruik van 
maximum 0,4 W wordt niet gemeten en niet aangeduid.
Er kan 1 faze aangesloten worden met een stroom tot 32 A. 
De aanloopstroom is 2O mA.
Bij  een te verwachten belasting van meer dan 50% is er een verluchtingsafstand van ½ module te voorzi-
en tussen de naburige modules. Men kan hiervoor het afstandsstuk DS12 gebruiken.
Het toestel is voorzien van twee N-klemmen voor een veilige doorverbinding van meerdere tellers.
Het 7 segment LCD-display kan ook zonder voedingsspanning tot tweemaal binnen de twee weken 

afgelezen worden. Hiervoor moet men op de toets drukken.

Onder het display bevindt zich een toets, waarmee men in het menu kan bladeren, conform de handleiding. 
Eerst schakelt de achtergrondverlichting in. Daarna kunnen de totale actieve energie, de actieve energie 
van het resetbaar geheugen alsook het actueel verbruik, spanning en stroom aangeduid worden.
Het verbruik wordt aangeduid op het display door middel van een 1000 keer per kWh knipperende balk.
Foutmelding

De achtergrondverlichting van het display knippert bij  een fout in de aansluiting.

WSZ15D-32A Monofazige kWh-teller, MID-gekeurd EAN 4010312501627

Aansluitvoorbeeld



15

MONOFAZIGE KWH-TELLER WSZ15D-65A MID

WSZ15D-65A MID
Maximale stroom 65 A, slechts 0,4 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.
Nauwkeurigheidsklasse B (1%). Met pulsuitgang.
Hij  meet de energie aan de hand van de stroom tussen de ingang en de uitgang. Zij n eigenverbruik van 
maximum 0,4 W wordt niet gemeten en niet aangeduid.
Er kan 1 faze aangesloten worden met een stroom tot 65 A. 
De aanloopstroom is 4O mA.
Bij  een te verwachten belasting van meer dan 50% is er een verluchtingsafstand van ½ module te voorzi-
en tussen de naburige modules. Men kan hiervoor het afstandsstuk DS12 gebruiken.
Het toestel is voorzien van twee N-klemmen voor een veilige doorverbinding van meerdere tellers.
Het 7 segment LCD-display kan ook zonder voedingsspanning tot tweemaal binnen de twee weken 

afgelezen worden. Hiervoor moet men op de toets drukken.

Onder het display bevindt zich een toets, waarmee men in het menu kan bladeren, conform de handleiding. 
Eerst schakelt de achtergrondverlichting in. Daarna kunnen de totale actieve energie, de actieve energie 
van het resetbaar geheugen alsook het actueel verbruik, spanning en stroom aangeduid worden.
Het verbruik wordt aangeduid op het display door middel van een 1000 keer per kWh knipperende balk.
Foutmelding

De achtergrondverlichting van het display knippert bij  een fout in de aansluiting.

WSZ15D-65A Monofazige kWh-teller, MID-gekeurd EAN 4010312501696

Aansluitvoorbeeld
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MONOFAZIGE KWH-TELLER WSZ15DE-32A, NIET GEKEURD

WSZ15DE-32A
Maximale stroom 32 A, slechts 0,4 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.
Nauwkeurigheidsklasse B (1%). Met pulsuitgang.
Hij  meet de energie aan de hand van de stroom tussen de ingang en de uitgang. Zij n eigenverbruik van 
maximum 0,4 W wordt niet gemeten en niet aangeduid. Tellers zonder MID-keurmerk mogen in Europa 
niet gebruikt worden voor energieverrekening.
Alle 30 seconden wisselt het display gedurende 5 seconden om van de getelde kWh naar het actuele 

verbruik in Watt.

Er kan 1 faze aangesloten worden met een stroom tot 32 A. Bij  een te verwachten belasting van meer 
dan 50% is er een verluchtingsafstand van ½ module te voorzien tussen de naburige modules. Men kan 
hiervoor het afstandsstuk DS12 gebruiken. De aanloopstroom is 20 mA. Het display kan enkel afgelezen 
worden als de voedingsspanning aangesloten is. Het verbruik wordt opgeslagen in het geheugen en wordt 
direct na een netuitval weer aangeduid.
Het toestel is voorzien van twee N-klemmen voor een veilige doorverbinding van meerdere tellers.
De digitale aanduiding heeft 7 digits. Tot 99999,99 kWh zij n er twee decimalen. Vanaf 100000,0 kWh 
nog slechts één decimaal.
Het verbruik wordt aangeduid op het display door middel van een 1000 keer per kWh knipperende balk.
Foutmelding 
De LED van het display knippert bij  een fout in de aansluiting.

WSZ15DE-32A Monofazige kWh-teller, niet gekeurd EAN 4010312501702

Aansluitvoorbeeld
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MONOFAZIGE KWH-TELLER WZR12-32A MET RESET, NIET GEKEURD

WZR12-32A
Maximale stroom 32 A, slechts 0,5 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35. 
1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.
Deze monofazige kWh-teller met reset meet het verbruik aan de hand van de stroom tussen de 

ingang en de uitgang en slaat het verbuik op in zij n geheugen.

Tellers zonder MID-keurmerk mogen in Europa niet gebruikt worden voor energieverrekening.
Zelfde nauwkeurigheid zoals alle Eltako kWh-tellers van klasse B met MID (1%), de aanloopstroom is 20 mA.
Het display is opgesplitst in 3 velden.

 Veld 1:

 Deze aanduiding heeft betrekking op de opgetelde waarde in veld 3.
  IIII langsam nach rechts laufend = Veld 3 toont het opgetelde verbruik sinds de laatste reset. 

Dit is de normale aanduiding.
 S01 = veld 3 toont het verbruik aan van het laatste volle uur tot H24 = van 24 uren.
 T01 = veld 3 toont het verbruik aan van de laatste volle dag tot D95 = van 95 dagen.

 Veld 2:

  Momentaanduiding van het verbruik in Watt (W) resp. in Kilowatt (kW).
De aanduidingspij len links en rechts tonen de automatische omschakeling aan van W en kW.

 Veld 3:

  De waarde in kWh. Aanduiding tot 9,999 kWh met 3 decimalen vanaf 10 kWh met 1 decimaal en 
vanaf 1000 kWh zonder decimaal.

Met de linker toets MODE wordt in de aanduidmogelij kheden gebladerd en deze worden in veld 1 aan-
gegeven: H01 en D01 zoals hierboven omschreven. Als laatste, door op MODE te drukken, roept men de 
ingestelde taal op. D voor Duits, GB voor Engels, F voor Frans en ES voor Spaans.
Met de rechter toets SELECT wordt binnen de aanduidmogelij kheden, bij  iedere druk, het aangegeven 
cij fer met 1 verhoogd en de overeenkomende waarde in veld 3 getoond. Uit het laatste volle uur wordt zo 
het voorlaatste uur enz.
Wordt met MODE de actieve taal gekozen, dan kan met SELECT ook op een andere taal overgeschakeld 
worden. Wordt deze nieuwe taal met MODE verlaten, dan is deze actief.
20 seconden na het bedienen van MODE, resp. SELECT, en wanneer deze toetsen samen ingedrukt worden, 
springt het programma automatisch in de normale aanduiding terug.
Reset

Hiervoor moeten de toetsen MODE en SELECT gelij ktij dig 3 seconden ingedrukt worden, tot er in veld 1 

RES verschij nt. Wordt SELECT nu kort ingedrukt, worden alle geheugenplaatsen op nul gezet. Daarna 

keert het programma automatisch terug in de normale aanduiding.

WZR12-32A Monofazige kWh-teller met reset, niet gekeurd EAN 4010312501252

Aansluitvoorbeeld
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MOBIELE ENERGIETELLERS

MOBIELE KWH-TELLER WSZ110DSS-16A MID

DE SNELLE EN VEELZIJDIGE PLUG-IN OPLOSSING

Door de stij gende energiekosten in combinatie met hogere eisen, 
wordt het steeds belangrij ker om de exacte kosten en het energie-
verbruik te kennen. Binnen het gebouw kunnen we dit realiseren 
door vaste energiemeters te plaatsen. Maar hoe kan men dat buiten 
het gebouw doen?
Van het opladen van je autobatterij  tot tij delij ke verlichtings-
installaties, tij delij ke droogmachines, of het energieverbruik van 
foodtrucks en snacktrucks.

Het energieverbruik heeft een prij s en een nauwkeurige meting 
en factuur zij n voor beide partij en veel beter dan een vage 
 schatting. Eltako biedt u hiervoor een gemakkelij ke oplossing 
met deze mobiele en MID-gekeurde monofazige kWh-teller. 
Dankzij  hun robuuste constructie zij n ze ideaal voor het gebruik 
op steeds wisselende plaatsen.

WSZ110DSS-16A MID
Mobiele kWh-teller met universele stekker en koppelstekker met randaarde (Schuko).

Geschikt voor gebruik binnen en  buiten. Maximum stroom 16A. Slechts 0,4 Watt stand-by verlies.

Afmeting van de behuizing 110x70x35 mm, 1,5 m aansluitkabel (incl. stekker en koppelstekker).
Nauwkeurigheidsklasse B (1%).
Deze mobiele kWh-teller meet de energie aan de hand van de stroom tussen de ingang en de uitgang. 
Zij n eigenverbruik van maximum 0,4 W wordt niet gemeten en niet aangeduid.
Alle 30 seconden wisselt het display gedurende 5 seconden om van de getelde kWh naar het actuele 

verbruik in Watt.

De aanloopstroom is 20 mA.
Het display kan enkel afgelezen worden als de voedingsspanning aangesloten is. Het verbruik wordt 
opgeslagen in het geheugen en wordt direct na een netuitval weer aangeduid.
De digitale aanduiding heeft 7 digits. 
Tot 99999,99 kWh zij n er twee decimalen. 
Vanaf 100000,0 kWh nog slechts één decimaal.
Het verbruik wordt aangeduid op het display door middel van een 2000 keer per kWh knipperende LED.

NOUVEAU

WSZ110DSS-16A Mobiele kWh-teller, MID-gekeurd EAN 4010312501795
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MOBIELE KWH-TELLER  WSZ110CEE-16A MID 21 EN

MOBIELE 3-FAZIGE KWH-TELLER DSZ180CEE-32A MID

NOUVEAUWSZ110CEE-16A MID 21
Mobiele kWh-teller met CEE-stekker en CEE-koppelstekker. Geschikt voor gebruik binnen en 

 buiten. Maximum stroom 16A. Slechts 0,4 Watt stand-by verlies.

Afmeting van de behuizing 110x70x35 mm, 1,5 m aansluitkabel (incl. stekker en koppelstekker).
Nauwkeurigheidsklasse B (1%).
Deze mobiele kWh-teller meet de energie aan de hand van de stroom tussen de ingang en de uitgang. 
Zij n eigenverbruik van maximum 0,4 W wordt niet gemeten en niet aangeduid.
Alle 30 seconden wisselt het display gedurende 5 seconden om van de getelde kWh naar het actuele 

verbruik in Watt.

De aanloopstroom is 20 mA.
Het display kan enkel afgelezen worden als de voedingsspanning aangesloten is. Het verbruik wordt 
 opgeslagen in het geheugen en wordt direct na een netuitval weer aangeduid. 
De digitale aanduiding heeft 7 digits. 
Tot 99999,99 kWh zij n er twee decimalen. 
Vanaf 100000,0 kWh nog slechts één decimaal.
Het verbruik wordt aangeduid op het display door middel van een 2000 keer per kWh knipperende LED.

WSZ110CEE-16A Mobiele kWh-teller, MID-gekeurd EAN 4010312501801

DSZ180CEE-32A MID
Mobiele 3-fazige kWh-teller met CEE-stekker 32A en CEE-koppelstekker 32A. Geschikt voor 

 gebruik binnen en buiten. Maximum stroom 32A. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies per faze.

Afmeting van de behuizing 180 x 86 x 83 mm, 1,5 m aansluitkabel (incl. stekker en koppelstekker).
Nauwkeurigheidsklasse B (1%).
Deze mobiele 3-fazige kWh-teller meet de energie aan de hand van de stroom tussen de ingangen en de 
uitgangen. Zij n eigenverbruik van maximum 0,5 W per faze wordt niet gemeten en niet aangeduid.
De aanloopstroom is 40 mA.
Het display kan enkel afgelezen worden als de voedingsspanning aangesloten is. Het verbruik wordt 
opgeslagen in het geheugen en wordt direct na een netuitval weer aangeduid.
De digitale aanduiding heeft 7 digits. 
Tot 99999,99 kWh zij n er twee decimalen. 
Vanaf 100000,0 kWh nog slechts één decimaal.
Het verbruik wordt aangeduid op het display door middel van een 100 keer per kWh knipperende balkje. 
Indien een faze ontbreekt verschij nt op de display ‚false‘ en de betreffende faze.

DSZ180CEE-32A Mobiele 3-fazige kWh-teller, MID-gekeurd EAN 4010312501795

NIEUW
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WIRELESS VISUALISATIE- EN STURINGSSOFTWARE GFVS-ENERGY EN 

KWH-TELLER ZENDMODULE FSS12-12V DC

GFVS-Energy
Wireless visualisatie- en sturingssoftware voor max. 100 kWh-tellers met pulsuitgang met de 

kWh-tellerzendmodule FSS12 alsook voor alle Wireless monofazige en driefazige kWh-tellers en 

de Wireless stroomteller zendmodule.

De software kan gratis gedownload worden van de Eltako-Homepage. Met de software GFVS 4.0 op de 
Smart Home centrale Safe IV kunnen de data van tot 250 tellers verwerkt worden. De wireless ontvanger 

FAM-USB met USB-aansluiting is voor het ontvangen aan de PC en eventueel voor het versturen van de 
zendtelegrammen van de PC naar een lastafschakelrelais en wordt niet meegeleverd met de GFVS-Energy.

FAM-USB USB Wireless ontvanger/zender EAN 4010312312971

met FAM-USB

FSS12-12V DC
Wireless kWh-teller zendmodule voor de aansluiting aan de pulsuitgang (SO interface) van monofazige 

en driefazige energietellers. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies. Met lastafschakelrelais 1 NO 4 A/250 V 

potentiaalvrij  en met verwisselbare zendantenne. Indien nodig kan men en FA250 antenne aansluiten.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
2 modules = 36 mm breed, 58 mm diep.
De kWh-teller zendmodule FSS12 analyseert de signalen van de pulsuitgang van een energieteller en stuurt 

een zendtelegram met het verbruik en de tellerstand in het Eltako radiosysteem voor gebouwen net om 

deze in de PC te evalueren met de visualisatie- en sturingssoftware GFVS 4.0 en GFVS-Energy. Bij  driefa-

zige energietellers bij komend de informatie betreffende laag of hoog tarief, indien de klemmem E1/E2 van 

de energieteller met de klemmen E1/E2 van de FSS12 verbonden zij n. Met vrij  instelbare pulsfrequentie.

GFVS-Energy ondersteunen tot 100 en GFVS 4.0 tot 250 zendmodules.
De voedingsspanning van 12 V DC wordt geleverd door een voeding FSNT12-12V van 12 W (1 module breed). Is het 
relais van de FSS12 ingeschakeld, dan hebben we 0,6 Watt nodig. 
Het instel- en uitleesdisplay is opgesplitst in 3 velden:

  Veld 1: Aanduiding van de eenheid van de in veld 3 getoonde meterstand. Deze wisselen om de 
4 seconden in kilowattuur (aanduiding KWH) of megawattuur (aanduiding MWH). Verder komt er een 
aanduiding + in veld 1, indien de laagtarief informatie aan E1/E2 aanligt.

  Veld 2: Aktuele verbruik in Watt (W) respectievelij k kilowatt (kW). De aanduidpij l links in veld 1 toont 
het automatisch omschakelen van 0 tot 99 W in 0,1 tot 65 kW.

  Veld 3: Aanduiding van de tellerstand. Alle 4 seconden worden de 3 cij fers voor de komma en 
1 cij fer na de komma van 0,1 tot 999,9 kWh ofwel de verdere 1 tot 3 cij fers voor de komma van 
0 tot 999 MWh aangeduid. Bij  vrij  gekozen pulsfrequenties, waarvan het laatste cij fer geen 0 is, 
wordt de tellerstand weergegeven zonder cij fer na de komma in stappen van 1 kWh.

Zendtelegrammen: Maximaal alle 130 seconden wordt een vermogentelegram verstuurd en de aanduiding 
geactualiseerd. Anders wordt binnen de 20 seconden een telegram verstuurd wanneer het verbruik zich 
met minstens 10 procent gewij zigd heeft.
Een verandering van LT en HT wordt direct verstuurd, alsook de tellerstandswij zigingen. Een compleet  
telegram met de HT-tellerstand, LT-tellerstand en verbruik wordt 20 seconden na het inschakelen van de 
voedingsspanning en daarna iedere 10 minuten verstuurd. De instellingen gebeuren met de toetsen MODE 
en SET, conform de handleiding.

FSS12-12V DC Wireless kWh-teller zendmodule EAN 4010312301944

Aansluitvoorbeeld

De kleine bij geleverde antenne 
kan vervangen worden door de 
ontvangstantenne FA250 met 
magnetische voet en kabel.

Met de Wireless visualisatie- en sturingssoftware GFVS-Energy en de USB-
ontvanger FAM-USB kunnen de zendtelegrammen van de Wireless kWh-
teller zendmodule FSS12, alsook vele monofazige en driefazige energie-
tellers of zendmodules, op de PC ontvangen en aangeduid worden.

!  Opgelet! De software GFVS-Energy is reeds in de Wireless 
visualisatie- en sturingssoftware GFVS 4.0 inbegrepen en 
moet in dit geval dus ook niet (en kan ook niet) bij komend 
geïnstalleerd worden.
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DIRECTE AANDUIDING MET DE WIRELESS ENERGIEVERBRUIKSAANDUIDER FEA65D-wg

FEA65D-wg Energieverbruiksaanduider met display, zuiver wit glanzend EAN 4010312315903

FEA65D-wg
Wireless energieverbruiksaanduider met display voor afzonderlij ke montage of montage in E-

Design65-schakelaarsystemen. Voor het visualiseren van maximum 20 Wireless monofazige en 

driefazige kWh-tellers alsook de Wireless kWh-teller zendmodules. Verlichte display. Voeding door 

middel van een 12 V DC voeding. Slechts 0,2 Watt stand-by verlies.

Voedingsspanning 12 V DC. Achteraan voorzien van een 20 cm lange, rood/zwarte aansluitleiding.
Als men die wil vastschroeven moet men eerst de complete module uit het afdekkader halen.
Voor het vastschroeven raden we aan om inox schroeven met verzonken kop 2,9 × 25 mm, DIN 7982 C te 
gebruiken. Alsook met pluggen 5 × 25 mm en montage op een 55 mm inbouwdoosje. 2 inox schroeven met 
verzonken kop 2,9 × 25 mm en 2 pluggen 5 × 25 mm worden meegeleverd.
De energieverbruiksaanduider verwerkt de informaties van de Wireless kWh-teller zendmodules FWZ12 
en FWZ61, de RS485 monofazige kWh-teller FWZ14-65A, de driefazige RS485 kWh-tellers DSZ14DRS en 
DSZ14WDRS alsook de Wireless kWh-teller zendmodule FSS12.
De laatst geselecteerde energiemeter van EM01 tot EM20 wordt getoond: het energieverbruik (tellerstand) 
in kWh, met 7 cij fers waarvan één na de komma, alsook het ogenblikkelij k vermogen van 15 Watt tot 
65.000 Watt.
De informatie van een kWh-zendmodule FSS12 en een RS485 driefazige kWh-teller DSZ14DRS bevat daa-
renboven ook de afzonderlij ke waarden hoog tarief (HT) en laag tarief (NT), die allebei aangeduid worden. 
Tevens wordt het ogenblikkelij k vermogen aangeduid.
Indien men langer dan 2 seconden op MODE drukt, dan komt het display opnieuw op EM01.
Naast de tellerstand van de teller EM01 is het mogelij k om eventueel ook een statistiek van het energie-
verbruik te tonen van het laatste uur, dag, maand en jaar. Hiervoor moet men even kort drukken op de 
MODE toets, nu verschij nt statistic op het display. Met de MODE toets kan men nu door de aanduidmogeli-
jkheden scrollen zoals consump.total (totaal verbruik), hour (uur), day(dag) month (maand) en year (jaar).
Met de SET toets kan men nu, binnen de aanduidmogelij kheden, met iedere druk het aangeduide cij fer 
met één verhogen en de overeenkomstige waarde wordt op het display getoond. Het laatste volle uur 
wordt zo het voorlaatste uur enz.
Hour 01 =  aanduiding van het verbruik gedurende het laatste uur tot uur 24 = voor 24 uur.
Day 01 =  aanduiding van het verbruik gedurende de laatste dag tot dag 31 = voor 31 dagen.
Month 01 =  aanduiding van het verbruik gedurende de laatste maand tot maand 12 = voor 12 maanden.
Year 01  =  aanduiding van het verbruik gedurende het laatste volle jaar tot jaar 24 = voor 24 jaar.
20 seconden na het bedienen van de toetsen MODE en SET, en wanneer de toets MODE gedurende meer 
dan 2 seconden ingedrukt wordt, dan komt het programma automatisch terug in de normale aanduiding.
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DIRECTE AANDUIDING MET DE ENERGIEVERBRUIKSAANDUIDER EVA12-32A

Aansluitvoorbeeld

Veld 1

Veld 3

Veld 2

EVA12-32A
Maximale stroom 32 A, slechts 0,5 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
1 module =18 mm breed, 58 mm diep.
De energieverbruiksaanduider EVA12 meet het verbruik zoals een monofazige kWh-teller aan de hand 

van de stroom tussen de ingang en de uitgang en slaat het verbruik op in zij n geheugen.

Tellers zonder MID-keurmerk mogen in Europa niet gebruikt worden voor energieverrekening.
Zelfde nauwkeurigheid zoals alle Eltako kWh-tellers van klasse B met MID (1%), de aanloopstroom is 20 mA.
Daarmee reproduceert de energieverbruiksaanduider dezelfde meting als de kWh-tellers voor ener-

gieverrekening, geïnstalleerd op andere plaatsen in het gebouw.

Het display is opgesplitst in 3 velden.
 Veld 1:

 Deze aanduiding heeft betrekking op de opgetelde waarde in veld 3.
  IIII langzaam naar rechts lopend = veld 3 toont het opgetelde verbruik sinds de laatste algemene reset. 

Dit is de normale aanduiding.
 H01 = veld 3 toont het verbruik aan van het laatste volle uur tot H24 = van 24 uren.
 D01 = veld 3 toont het verbruik aan van de laatste volle dag tot D31 = van 31 dagen.
 M01 = veld 3 toont het verbruik aan van de laatste volle maand tot M12 = van 12 maanden.
 Y01 = veld 3 toont het verbruik aan van het laatste volle jaar tot Y24 = van 24 jaar.

 Veld 2:

 Momentaanduiding van het verbruik in Watt (W) resp. in Kilowatt (kW).
 De aanduidingspij len links en rechts tonen de automatische omschakeling aan van W en kW.

 Veld 3:

  De waarde in kWh. Aanduiding tot 9,999 kWh met 3 decimalen vanaf 10 kWh met 1 decimaal en vanaf 
1000 kWh zonder decimaal.

Met de linker toets MODE wordt in de aanduidmogelij kheden gebladerd en deze worden in veld 1 aange-
geven: H01, D01, M01 en Y01, zoals hierboven omschreven. Als laatste, door op MODE te drukken, roept men 
de ingestelde taal op. D voor Duits, GB voor Engels en F voor Frans.
Met de rechter toets SELECT wordt binnen de aanduidmogelij kheden, bij  iedere druk, het aangegeven 
cij fer met 1 verhoogd en de overeenkomende waarde in veld 3 getoond. Uit het laatste volle uur wordt zo 
het voorlaatste uur enz.
Wordt met MODE de actieve taal gekozen, dan kan met SELECT ook op een andere taal overgeschakeld 
worden. Wordt deze nieuwe taal met MODE verlaten, dan is deze actief. 20 seconden na het bedienen van 
MODE, resp. SELECT, en wanneer deze toetsen samen ingedrukt worden, springt het programma automa-
tisch in de normale aanduiding terug.
Reset

Om het opslaan van de gegevens nauwkeurig op het uur te beginnen, is het aan te raden een reset uit te 
voeren op een gunstig ogenblik na de installatie. Hiervoor moeten de toetsen MODE en SELECT gelij ktij dig 
3 seconden ingedrukt worden, tot er in veld 1 RES verschij nt. Wordt SELECT nu kort ingedrukt, worden alle 
geheugenplaatsen op nul gezet. Daarna keert het programma automatisch terug in de normale aanduiding.
Foutmeldingen

 Bij  verkeerde stroomrichting verschij nt er F01 op het display.
 Zakt de spanning onder de 170 V, dan  verschij nt er F02 op het display.

EVA12-32A Monofazige kWh-tellers met de energieverbruiksaanduider EAN 4010312500828
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WIRELESS RS485-BUS KWH-TELLER FWZ14-65A

WIRELESS KWH-TELLER FWZ12-65A

FWZ14-65A
Wireless RS485-bus kWh-teller, maximum stroom 65 A. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.
Nauwkeurigheidsklasse B (1%). Met RS485-interface.
De onderlinge doorverbinding van RS485 en van de voeding gebeurt met de bruggetjes.

De tellerstand, het actueel verbruik en het serienummer worden verstuurd via de bus- bv. naar een 
externe computer, de software GFVS 4.0 of GFVS-Energy- en ook via de FAM14 verstuurd in het radio-
net. Daarvoor is het noodzakelij k dat de Wireless antennemodule FAM14 een toesteladres toekent zoals 
beschreven in de handleiding.
Aanduiding ook met de FEA65D.
De kWh-teller meet de energie aan de hand van de stroom tussen de ingang en de uitgang. Zij n eigenverb-
ruik van maximum 0,5 W wordt niet gemeten.
Tellers zonder MID-keurmerk mogen in Europa niet gebruikt worden voor energieverrekening.
Er kan 1 kring aangesloten worden met een stroom van maximum 65 A.
De aanloopstroom is 4O mA. Tij dens de werking moet de draaischakelaar op AUTO staan.
Het verbruik wordt aangeduid door middel van een knipperende LED.
Indien men bij  het aansluiten de klemmen L-ingang en L-uitgang zou verwisselen, dan wordt alle 20 
seconden een HT/NT omschakeltelegram verstuurd om op de aansluitfout te wij zen.
Bij  een te verwachten belasting van meer dan 50% dient men een verluchtingsafstand van ½ module te 
voorzien tussen de naburige toestellen. Daarom worden er twee afstandsstukken DS14 en naast het korte 
bruggetje ook nog twee langere bruggetjes meegeleverd.

FWZ14-65A Wireless RS485-bus kWh-teller EAN 4010312501511

FWZ12-65A
Wireless kWh-teller, maximum stroom 65 A. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.
Hij  meet de energie aan de hand van de stroom tussen de ingang en de uitgang en stuurt het verbruik en 
de tellerstand in het Eltako-Wireless net. Nauwkeurigheidsklasse B (1%).
Verwerking in de PC via de visualisatie- en sturingssoftware voor gebouwen GFVS of via de energie-

verbruiksaanduiders FEA65D.

GFVS-Energy ondersteunen tot 100 en GFVS 4.0 tot 250 zendmodules.
Het eigenverbruik van maximum 0,5 Watt wordt niet gemeten en niet aangeduid.
Tellers zonder MID-keurmerk mogen in Europa niet gebruikt worden voor energieverrekening.
Er kan 1 kring aangesloten worden met een stroom van maximum 65 A.
Bij  een te verwachten belasting van meer dan 50% dient men een verluchtingsafstand van ½ module te 
voorzien tussen de naburige toestellen. Daarom worden er twee afstandsstukken DS14 en naast het korte 
bruggetje ook nog twee langere bruggetjes meegeleverd.
De aanloopstroom is 40 mA. Het verbruik wordt gememoriseerd en is na een stroomuitval opnieuw beschikbaar.
Zendtelegrammen: Binnen de 60 seconden wordt er een telegram verstuurd wanneer het verbruik 
zich met minstens 10 procent gewij zigd heeft. Een verandering van de tellerstand wordt onmiddellij k 
verstuurd. Iedere 10 minuten wordt een complete telegram verstuurd met de tellerstand en het verbruik.
Bij  het inschakelen van de voedingsspanning wordt automatisch een inleer-telegram verzonden, zodat de 
bij horende energieverbruiksaanduider ingeleerd kan worden.
Indien men bij  het aansluiten de klemmen L-ingang en L-uitgang zou verwisselen, dan wordt alle 20 seconden 
een HT/NT omschakeltelegram verstuurd om op de aansluitfout te wij zen.

FWZ12-65A Wireless kWh-teller EAN 4010312311059
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RS485-BUS TELLERVERZAMELAAR F3Z14D

F3Z14D
Wireless tellerverzamelaar voor stroom- , gas- en watertellers. Voor 3 pulsuitgangen en/of 

3 scanners AFZ, slechts 0,1 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.
De onderlinge doorverbinding van RS485 en van de voeding gebeurt met de bruggetjes.

Deze tellerverzamelaar kan de gegevens verzamelen van maximum drie kWh-, gas- en watertellers en zet de 
gegevens op de RS485-bus, om die ofwel naar een externe PC ofwel in het netwerk voor gebouwen te sturen.
De verbinding gebeurt ofwel door de aansluiting op de pulsuitgang SO van de kWh-teller ofwel door het 
gebruik van een scanner AFZ per Ferraris kWh-teller. De scanner wordt voor de draaischij f van de teller 
gekleefd en met zij n aansluitkabel aangesloten aan één van de klemmen SO1-SO3/GND. De F3Z14D herkent 
zelf of er een pulsuitgang of een AFZ is aangesloten.
De tellerstand wordt via de twee toetsen ingegeven in het display, net zoals de pulsverhouding (aantal 
pulsen of omwentelingen per kWh of per kubieke meter). De instellingen kunnen vergrendeld worden.
Met de PC-tool PCT14 kan men tellerstanden invoeren en uitlezen. Daarnaast kan men de pulsverhouding 
invoeren, de normale aanduiding kiezen en het toestel vergrendelen.
Het display is opgesplitst in drie velden:
Veld 1:

De normale aanduiding is de meeteenheid van de momentele tellerstand aangeduid in veld 3, ofwel kWh 
ofwel megawattuur MWh ofwel kubieke meter m³ of kubieke decameter dam³.
Veld 2:

De actuele waarde van het stroomverbruik in watt of in kilowatt of het debiet in centiliter of in decaliter. 
De pij l, links van het displayveld 1 toont de automatische omschakeling van 0 tot 99 W of cl/s in 0,1 tot 65 
kW of dal/s. De aanduiding is afhankelij k van het aantal impulsen van de teller. De aangeduide minimum-
belasting is bv. 10 Watt bij  2000 impulsen per kWh en 2000 Watt bij  10 impulsen per kWh. 
Veld 3:

De normale aanduiding is de tellerstand. Alle 4 seconden wisselen de drie cij fers voor de komma en 1 cij fer 
na de komma van 0 tot 999,9 alsook van 1 tot 3 cij fers voor de komma van 0 tot 999.
De kWh-teller kiezen op het display:

MODE indrukken en de functie ANZ met MODE selecteren. Daarna met SET de tellernummers selecteren, 
die als normale aanduiding getoond moeten worden. Bevestigen met MODE.
Toekennen van het toesteladres in de bus en het versturen van het inleertelegram conform de handleiding.
Alle Eltako kWh-tellers hebben een pulsuitgang SO en kunnen dus aan de kWh-teller verzamelaar 

aangesloten worden. Enkel de FWZ14-65A, DSZ14DRS-3x80A en DSZ14WDRS-3x5A worden recht-

streeks aan de bus gekoppeld.

F3Z14D RS485-bus tellerverzamelaar EAN 4010312501528

AFZ Scanner voor Ferraris kWh-teller EAN 4010312315576

Met de PC-tool PCT14 kunnen 
bijkomende instellingen en actoren 
geconfigureerd worden.
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RS485-BUS KWH-TELLER DATA GATEWAY FSDG14

FSDG14
Wireless kWh-teller data gateway voor tellers voorzien van een IR-interface IEC 62056-21. 

2 kanalen. Slechts 0,4 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.
De onderlinge doorverbinding van RS485 en van de voeding gebeurt met de bruggetjes.

Deze kWh-teller data gateway kan de data van een elektronische huishoudelij ke kWh-teller (eHz-EDL) met 
IR-interface conform IEC 62056-21 en SML protocol Version 1 op de RS485-bus plaatsen. RS485-bus, om 
die ofwel naar een externe PC ofwel de GFVS-software te sturen.
Het regelmatig knipperen van de groene LED wij st erop dat de FSDG14 gegevens van de teller ontvangt. 
Het actief vermogen, tot 4 meterstanden en het serienummer worden doorgegeven.
Het serienummer komt overeen met de laatste 4 bytes (hex) van de server-ID afgedrukt op de meter.
Het telegram wordt via de antennemodule FAM14 verstuurd naar het draadloze netwerk voor gebouwen. 
Verbruiksgegevens worden verstuurd op kanaal 1 en gegenereerde energiegegevens op kanaal 2. Het 
is daarom van essentieel belang dat de FAM14 een toesteladres gegeven heeft, zoals beschreven in de 
handleiding. Bij  een wij ziging van het actief vermogen of van een tellerstand wordt het betreffende telegram 
onmiddellij k verstuurd en cyclisch alle 10 minuten worden alle telegrammen verstuurd, incl. het serienummer.
Aanduiding ook mogelij k met de FEA65D.
De FSDG14 kan ook met de PC-tool PCT14 uitgelezen worden.
Met de draaischakelaar kan men kiezen tussen de volgende functies (OBIS- codes volgens IEC 62056-61):
1:  Totaalteller verbruikte energie (1.8.0) en verbruikt vermogen op kanaal 1,
 totaalteller geleverde energie (2.8.0) en geleverd vermogen op kanaal 2.
2:  Verbruikstarief 1 (1.8.1) en tarief 2 (1.8.2) en verbruikt vermogen op kanaal 1,
 geleverde energie tarief 1 (2.8.1) en tarief 2 (2.8.2) en geleverd vermogen op kanaal 2.
3:  Verbruikstarief 1 (1.8.1) en tarief 2 (1.8.2) en verbruikt vermogen op kanaal 1,
 totaalteller geleverde energie (2.8.0) en geleverd vermogen op kanaal 2.
4:  Totaalteller verbruikte energie (1.8.0) en verbruikt vermogen op kanaal 1,
 geleverde energie tarief 1 (2.8.1) en tarief 2 (2.8.2) en geleverd vermogen op kanaal 2.
Voor de verbinding gebruikt men een IR-scanner AIR. Deze scanner wordt over de IR-uitgang van de 
teller bevestigd door middel van zij n bevestigingsmagneten en de aansluitkabel wordt aangesloten op de 
klemmen Rx, GND en +12 V.

FSDG14 RS485-bus kWh-teller data gateway EAN 4010312316146 

AIR IR-scanner voor kWh-teller EAN 4010312316153IR-scanner voor kWh-teller

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functiedraaischakelaar
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WIRELESS ACTOR IMPULSSCHAKELAAR/RELAIS MET STROOMMETING FSR61VA-10A EN 

TUSSENSTEKKER SCHAKELACTOR FSVA-230V-10A MET STROOMMETING

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

FSR61VA-10A
1 NO contact, niet potentiaalvrij  10 A/250 V AC, gloeilampen 2000 Watt, vertraagd afvallend met 

uitschakelverwittiging en inschakelbare continuverlichting. Met geïntegreerde stroommeting tot 

10 A. Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en repeaterfunctie kunnen inge-

schakeld worden. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 33 mm diep. Voedings- en schakelspanning 230 V.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de schakeltoestand behouden. Bij  terugkeer van de 
voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld. Na de installatie moet men een korte, automatische 
synchronisatie afwachten alvorens een verbruiker aan te sluiten.
Met de geïntegreerde stroommeting wordt het schij nbaar vermogen vanaf ca. 10 VA tot 2300 VA gemeten 
bij  een gesloten contact. Er wordt een zendtelegram naar het Eltako wireless systeem voor gebouwen 
verstuurd binnen de 30 seconden na het inschakelen van de belasting en na een wij ziging van de belasting 
van minstens 5%, zo niet cyclisch elke 10 minuten.
Verwerking in de PC via de visualisatie- en sturingssoftware voor gebouwen GFVS of via de energie-

verbruiksaanduiders FEA65D.

GFVS-Energy ondersteunen tot 100 en GFVS 4.0 tot 250 zendmodules.
Er kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.

De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te scha-
kelen. Iedere toestandswij ziging alsook binnenkomende centrale sturingstelegrammen worden met een 
radiotelegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren, de GFVS software en 
de universele aanduider.

FSR61VA-10A Wireless actor impulsschakelaar/relais met stroommeting EAN 4010312311462

FSVA-230V-10A
1 NO contact, niet potentiaalvrij  10 A/250 V AC, gloeilampen 2000 Watt, spaarlampen en LED tot 

400 W. Met geïntegreerde stroommeting tot 10 A. Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radio-

communicatie en met inschakelbare repeaterfunctie. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Duitse SCHUKO tussenstekker. Met kinderveiligheid. Voedings- en schakelspanning 230 V.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning blij ft de schakeltoestand behouden. Bij  terugkeer van de 
voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld. Bij  het inpluggen van de FSVA moet men een korte, 
automatische synchronisatie afwachten alvorens een verbruiker aan te sluiten.
Deze zendactor beschikt over de modernste van de door ons ontwikkelde hybridetechniek: de 

onverslij tbare ontvangst- en sturingselektronica hebben we gecombineerd met een bistabiel relais. 

Met de geïntegreerde stroommeting wordt het schij nbaar vermogen vanaf ca. 10 VA tot 2300 VA gemeten 
bij  een gesloten contact. Er wordt een zendtelegram naar het Eltako wireless systeem voor gebouwen 
verstuurd binnen de 30 seconden na het inschakelen van de belasting en na een wij ziging van de belasting 
van minstens 5%, zo niet cyclisch elke 10 minuten.
Verwerking in de PC via de visualisatie- en sturingssoftware voor gebouwen GFVS of via de energie-

verbruiksaanduiders FEA65D.

GFVS-Energy ondersteunt tot 100 zendmodules, de GFVS 4.0 tot 250 zendmodules.
Er kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden. De mogelij kheid bestaat om de bidirectionele 

radiocommunicatie en/of een repeaterfunctie in te schakelen. Elke toestandswij ziging alsook binnen-
komende telegrammen voor centrale sturing worden dan met een radiotelegram bevestigd. Dit radiotele-
gram kan ingeleerd worden in andere actoren, in de GFVS software en in de universele aanduiders.
Met de linker LRN toets kan men tot 35 zenddrukknoppen inleren, ofwel als universele drukknop, 
richtingsdrukknop of centrale sturingsdrukknop. Voor het sturen van een dampkap of dergelij ke kunnen 
tot 35 draadloze venster- deurcontacten FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw ingeleerd wor-
den. Meerdere FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw worden met elkaar gecombineerd. Werd 
een FTK of een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw ingeleerd, dan worden de stuurbevelen van eventueel 
ingeleerde drukknoppen niet meer uitgevoerd. Met de rechter toets kan manueel in- of uitgeschakeld 
worden. De LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. Tij dens het normaal gebruik toont hij , 
door kort knipperen, stuurbevelen aan.

FSVA-230V-10A Wireless actor tussenstekker schakelactor met stroommeting EAN 4010312314555

Aansluitvoorbeeld



TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE ELEKTRONISCHE MONOFAZIGE EN 

DRIEFAZIGE KWH-TELLERS EN ENERGIEVERBRUIKSAANDUIDERS

Norm: EN 50470

Conform de normen DIN VDE 0100-443 en DIN VDE 0100-534, moet er een overspanningsbeveiliging type 1 en/of 2 geplaatst worden.

De driefazige kWh-tellers moeten een N-aansluiting hebben, zoniet kan het elektronisch circuit beschadigd worden.

EVA12-32A

WSZ15D-32A 

WSZ15DE-32A

WZR12-32A

WSZ110 

WSZ15D-65A DSZ15D-3x80A 

DSZ15DE-3x80A

DSZ15DM-3x80A 

DSZ14DRS-3x80A 

DSZ180CEE 

DSZ15WD-3x5A 

DSZ15WDM-3x5A 

DSZ14WDRS-3x5A 

Voedingsspanning 
Tolerantie

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

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

3 × 230/400 V, 50 Hz 
-2O%/+15%

3 × 230/400 V, 50 Hz 
-2O%/+15%

Referentie stroom Iref 
(maximum stroom Imax)

5(32)A 
WSZ110:
Meetstroom 16A

10(65)A
3× 10(80)A
DSZ180:
Meetstroom 32A

3 × 5(6)A

Eigen verbruik
0,4 W  
E VA12, WZR12: 0,5 W

0,4 W 
0,5 W per faze
DSZ14DRS: 0,8 W an L1

0,5W per faze
DSZ14WDRS: 0,8W an L1

Aanduiding
LC display, 7 digits, 
waarvan 1 of 2 
decimalen

LC display, 7 digits, 
waarvan 1 of 2 
decimalen

LC display, 7 digits, 
waarvan 1 of 2 
decimalen

LC display, 7 digits,
waarvan 1 decimale

Aanduiding ogenblikkelij ke waarde 
verbruik

WSZ15D: Met een toets keuze 
uit verbruik, spanning en 
stroom
WSZ15DE, WSZ110: om de 
30 seconden wordt gedu-
rende 5 seconden het actief 
vermogen aangeduid
EVA12, WZR12:
verbruik

Met een toets keuze 
uit verbruik, spanning 
en stroom

Met een toets keuze totale 
energie en resetbare ener-
gie, vermogen, spanning en 
stroom per faze 
Tarief 1 en tarief 2
(niet bij  DSZ180)

Met een toets keuze totaal 
verbruik en verbruik 
resetbare tarief 1 en tarief 
2 alsook 
vermogen, spanning en 
stroom per faze

Nauwkeurigheidsklasse voor ±1% B B B B

Aanloopstroom volgens klasse B 20 mA 40 mA 40 mA 10 mA

Bedrij fstemperatuur
-25/+55°C
E VA12, WZR12: -10/+55°C

-25/+55°C -25/+55°C -25/+55°C

Interface 
(niet bij  DSZ180, EVA12, 
WZR12, WSZ110)

DSZ15DM en DSZ15WDM met M-bus interface. DSZ14DRS en DSZ14WDRS met interface 
voor de Eltako RS485-bus. anders impulsuitgang SO volgens DIN EN 62053-31, 
potentaalvrij  via optokoppler, max. 30 VDC/2O mA en min. 5 V DC. Impedantie 100 Ohm.

Impulslengte 30 ms Impulslengte 30 ms Impulslengte 30 ms Impulslengte 30 ms

2000 Imp./kWh 2000 Imp./kWh 1000 Imp./kWh 10 Imp./kWh

Verzegelbare klemafdekking

Met verzegelbare kap PK18 
resp. PK36 openklapbare 1 
kap per faze klemafdekking
(niet bij  WSZ110)

Met verzegelbare kap PK18 
resp. PK36 openklapbare 1 
kap per faze klemafdekking

openklapbare
klemafdekking

openklapbare
klemafdekking

Beschermingsgraad
lP50 voor montage in verdeelkast met IP51
WSZ110: IP54

DSZ180: IP54

Maximale sectie van een 
6 mm² geleider

6 mm²
WSZ15D, WSZ15DE: 
L-klemmen 16 mm²

L-klemmen 16 mm², 
N- en S0-klemmen 6 mm²

N- en L-klemmen 16 mm², 
SO, M-bus en RS485-bus-klemmen 6 mm²
DSZ15D/DE/DM-3x80A en DSZ14DRS-3x80A: 
L-klemmen 25 mm² (niet bij  DSZ180)
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INFORMATIE BETREFFENDE MID

CE-kenteken

Metrologie kenteken M + productiejaar

Identifi catienummer van het controle organisme

CE  –   M21  –   1383

INFORMATIE BETREFFENDE MID

Op 31.03.2004 werd door het Europees Parlement en de Eu-
ropese Raad de Europese richtlij n MID (Measuring Instruments 
Directive) 2004/22/EG goedgekeurd. Op 30.10.2006 trad de MID 
in voege in alle EU-landen en in Zwitserland. Tot de 10 omschre-
ven meettoestelprincipes behoren ook de electriciteitstellers als 
verbruiksmeters.

De MID vervangt de tot dan geldende regeling van nationale 

toelatingen en bij horende ij king in het bereik woning, bedrij f 

en lichte industrie. Oudere keurmerken zij n enkel nog geldig 

tot oktober 2016. De kWh-tellers volgens de oude keurmerken 

moeten vervangen worden door MID gekeurde kWh-tellers.

Volgens deze nieuwe richtlij n is er een conformiteitsverklaring van 
de fabrikant. Eltako en zij n leveranciers zij n gecertifïeerd volgens 
de modules B (proefmodel test) en D (kwaliteitsgarantie voor de 
productie).  Voor ieder model bestaat er een proefmodel certifi caat.

Het jaar na het jaartal dat de teller op de markt gebracht wordt, is 
belangrij k voor het bepalen van het ogenblik van de na-ij king.

De duur van de ij kingsgeldigheid richt zich daarbij  naar de geldende 
landnormen. Deze bedraagt in Duitsland 8 jaar, en deze kan daarna 
door een keurorganisme, erkend door de staat, dus niet de fabrikant, 
met telkens 8 jaar verlengd worden.

Met de MID wordt het volgende geregeld:

 de technische voorschriften (norm DIN EN 50470-1/-3)
 de conformiteitsverklaring
 het op de markt brengen van het meettoestel
 het kentekenen van het meettoestel
 de marktcontrole

De landsnormen onderschrij ven verder:

 naij king
 ij kingsgeldigheid
 taksen

Wordt een MID-toestel op de markt gebracht, dan wordt door Eltako, 
in de handleiding, de conformiteit met de MID uitgelegd. Het nummer 
van het certifi caat van het proefmodel is tevens duidelij k zichtbaar. 

OP HET TOESTEL STAAT HET MID-CONFORMITEITSKENTEKEN:

Voor energieverrekening mogen enkel geij kte tellers gebruikt wor-
den. Dit zij n tellers MID-gekeurd.

MID is de nieuwe Europese norm (Measuring Instruments Directive) 

2004/22/EG. MID-tellers hebben geen ij kingscertifi caat nodig, 

ze zij n conform de norm wegens de EG-conformiteitsverklaring 

van de fabrikant.
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INSTALLATIERICHTLIJNEN VOOR DE ELECTRO-INSTALLATEUR
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Serelec n.v.  Gasmeterlaan 207, B-9000 Gent, België 
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