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Tipy pro instalaci digitálního tarifního elektroměru ITZ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Bezpečnostní a instalační tipy 
Elektroměry jsou používané výhradně pro měření elektrické energie a musí být provozované v souladu s technickými daty  
(viz. datový list ITZ). 
Při instalaci nebo výměně elektroměru musí být vodič, ke kterému je elektroměr připojený, bezpodmínečně odpojený od napětí. 
Kontakt s částmi pod napětím je velmi nebezpečný. Z toho důvodu by měla být  vyjmuta a uložena příslušná pojistka tak, aby bylo 
zamezeno připojení napětí jinou osobou.  
 
Před demontáží elelktroměru musí být bezpodmínečně zkratovaný sekundární okruh proudového měřícího transformátoru. Vysoké 
napětí ma proudovém transformátoru je  extrémně nebezpečné a zničí proúdový transformátor. 
 
Elektroměry pro přímé připojení musí být jištěné pojistkami  63 A nebo 100 A proti zkratu a elektroměry s transformátorovým 
připojením pojistkami < 10A. 
Schéma zapojení najdete na vnitřní straně krytu svorkovnice a také v technické dokumentaci.  
 
U elektroměru pro přímé  měření musejí být před uvedením do provozu odstraněny 3 plastové izolační propojky umístěné 
v jednotlivých fázových sekcích připojovací svorkovnice ! 
 
U elektroměru pro nepřímé  měření x/5 A musí být při odečtu vynásoben údaj displeje převodovým poměrem proudového 
transformátoru Ct (např. trafo 600/5 A -  Ct = 120) 

Údržba 
Elektroměr nevyžaduje speciální údržbu. Při poškození (způsobeném např. přepravou nebo skladováním) nesmí být vykonávané 
žádné opravy zákazníkem. V případě otevření pouzdra elektroměru zanikají záruční podmínky.  
 



 

Ovládací a zobrazovací prvky Provoz 
Displej je principiálně ovládaný pomocí 
vyvolávacího tlačítka. Některé funkce jako 
například provádění manuálních nastavení, 
nastavování data a času atd. vyžadují ovládání 
pomocí nastavovacího tlačítka, které může být 
zapečetěné.  
 
Při ovládání vyvolávacím tlačítkem je nutné 
rozlišovat mezi následijícím:  
 

a) krátký stisk tlačítka (< 2s) 

b) douhý stisk tlačítka (2s < t < 5s) a 

c) delší stisk tlačítka (>5 s) 
 
Menu na displeji ITZ je rozdělené do různých 
zobrazovacích úrovní. Pomocí je možné 
přepínat z jedné úrovně do druhé. Každá úroveň 
displeje má své podúrovně. Pomocí je možné 
přepínat z úrovně displeje do podúrovně 
a následně z další podúrovne do následující 
podúrovně. Pomocí je možné přepínat z každé 
úrovně zpět do úrovně displeje 1.     
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Struktra menu  (úrovně displeje) 
 
1. Rolovací seznam 5. Datum a čas 9. Informační registr 
2. Test displeje 6. Tarifní informace 10. Rozlíšení zpracování 
3. Energetické registry 7. Předhodnoty energetických registrů 11. Měřící informace 
4. Okamžité hodnoty 8. Výrobní čísla 12. Monitorování činnosti 
 
 

 



 

Popis displeja 

 

 

P.č. Popis 
1 Zobrazení fází, sekvenční fázový identifikátor 
2 Zobrazení aktívního tarifu  
3 Zobrazení nesprávné energetické orientace nebo registrace negatívní činné 

energie  
4 Zobrazení kdy byl elektroměr zapnutý, registrace kladné činné energie  
5 Zobrazení registrace rozlišení zpracování 
6 Zobrazení hodnoty a jednotky  
7 Zobrazení vyčerpání provozní časové rezervy 
8 Zobrazení komunikace 
9 Zobrazení aktivního testovacího režimu 
10 Zobrazení OBIS kódu nebo tarifu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Technická data 
 
Napětí 
4-vodičový elektroměr 

 
3x230/400 V, 3x220/380, 3x58/10V, 3x63/110V, 3x115/200V, 3x127/220V, 
3x132/230V 

Proud 5(60)A; 5(100)A; 10(65)A; 10(100)A;  
Frekvence 50 Hz 
Přesnost 
Činná energie 

 
Cl. 2 podle ČSN EN 62053-21, možnost: Cl.1 

Typy měření 
Činná energe 

 
W+ , možnost: W+/W- a absolútní hodnota W 

Vybavení elektroměru 
LED 
Impulzni výstup 

 
500 až 40.000 lmp./kWh (v závislosti na typu elektroměru) 
250 až 20.000 lmp./kWh (v závislosti na typu elektroměru) 
 

Energetické registry Max. 4 tarifní registry + 1 beztarifní registr, 10 předhodnot každý 
Registry maxima Max. 1 maximálny register (24 h nepretržité činnosti, 15 předhodnot každý  
Napájení 3-fázové z měřeného napětí 
Teplotní rozsah 
Provoz a provozní limit 
Skladovaní 

 
-25°C...+55°C a -40°C...+70°C 
-40°C...+70°C 

Pouzdro 
Rozměry 
Třída ochrany 
Stupeň ochrany: pouzdro 
Stupeň ochrany: svorky  

 
cca 178 x 328 x 61 (š x v x h) mm 
2 
IP 51 
IP 31 

 
 
 
 
 
 
 


