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           Elektroměry pro nepřímé měření  MGEIZ415  (EIZ - GDWB7393)   
 
1 Připojte přístroj podle schématu umístěném na vnitřní straně krytu svorkovnice. Dodržujte připojovací 
průřezy a dotahovací momenty – viz. Tabulka 2. 
2 Dbejte na správné připojení začátku a konců vinutí proudových transformátoru (k , l)  i na 
správné připojení jednotlivých fází. 
3 Správné připojení elekroměru je indikováno trvale svítící LED / Status a blikající LED / Imp./kWh 
a frekvence blikání je úměrná měřené spotřebě – viz. Tabulka 1 – standardní provoz – (zobrazeno 
červeně). 
 
Přístroj nevyžaduje žádné nastavení.  
Konstanta impulsního výstupu = 1000 imp./kWh   
Konstanta elektroměru (LED) = 10000 imp./kWh 

 
Na čelní straně přístroje zaznamenejte převodové poměry proudových transformátorů CT-Factor, 
eventuelně napěťových transformátorů VT-Factor.  
Příklad: 
proudové transformátory 600/5 A – konstanta CT = 120  
napěťové vstupy připojeny přímo – VT = 1 
CT-F x VT-F = 120 x 1 = 120  
Uvedené konstanty CT, VT a CT-F x VT-F zaznamenejte na čelním štítku přístroje.  
 
Při odečtu musí být údaj počítadla vynásoben konstantou CT-F x VT-F ! 
Impulsní konstantu uvedenou na elektroměru je nutné vydělit konstantou CT-F x VT-F ! 

 
 

           Elektroměry pro přímé měření  MGEIZ463  (EIZ - GDWL7393)   
  
1 Připojte přístroj podle schématu umístěném na vnitřní straně krytu svorkovnice a přesvědčte se, jsou-li  
propojeny derivační propojky mezi svorkami 1 a 2, 4 a 5, 7 a 8 (propojení proudových a napěťových 
obvodů elektroměru). Dodržujte připojovací průřezy a dotahovací momenty – viz. Tabulka 2. 
2 Správné připojení elekroměru je indikováno trvale svítící LED / Status a blikající LED / Imp./kWh 
a frekvence blikání je úměrná měřené spotřebě – viz. Tabulka 1 – standardní provoz - zobrazeno 
červeně. 
 
Přístroj nevyžaduje žádné nastavení.  
Konstanta impulsního výstupu = 100 imp./kWh   
Konstanta elektroměru (LED) = 1000 imp./kWh 
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                                                    Kontrola instalace  
 

 

 

 
LED  Mód  Stav  Funkce 

Status-
LED 
(zelená)  

Standardní 
provozní 
mód  

nesvítí  min. 1 fáze je bez napětí  

  0,5 s svítí und 1,5 s 
nesvítí  špatné pořadí fází  

  Svítí trvale  Všechny fáze jsou správně 
připojeny  

  4 x blikne und 1,5 s 
nesvítí  Chybový stav  

 
                   Tabulka 1: Kontrola instalace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                   Svorkovnice elektroměru MGEIZ463 pro přímé měření  
 
Pro účely testování nebo cejchování elektroměru pro přímé měření můžou být rozpojeny napěťové a proudové 
obvody pomocí derivačních propojek ve všech 3 fázích (viz. obr. výše) a to povolením šroubů a následným 
posunutím propojek vpravo. Pro účely měření musí být derivační propojky přesunuty zpět - vlevo a zajištěny 
pomocí šroubů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              
 
 
                                     Svorkovnice elektroměru MGEIZ415 pro nepřímé měření 
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Derivační propojky 

LED / Status LED / Komunikace 

LED / Imp./kWh 



 
 
 
 
 
                                    Rozměry svorek, připojovací průřezy, dotahovací momenty 
 

Proudové svorky  Napěťové svorky  Pomocné svorky  N-
svorkovnice 

 

5(65) A  5II1 A  5(65) A 5II1 A 5(65) A 5II1 A  5(65) A  

Rozměry 
svorek š x v 
(d) mm  

d = 7  3,3 x 3,2 d = 3  3,3 x 
3,2  d = 2,5 3,3 x 3,2  d = 3  

Max.  
připojovací 
průřez (mm²)  

16  4  2,5  4  2,5  4  2,5  

Maximální 
dotahovací 
moment pro 
připojovací 
svorky (Nm)  

3,0  0,6  0,6  0,6  0,5  0,6  0,6  

 
               Tabulka 2: Připojovací údaje svorek                   

                                               

                                                Příklady zapojení  
                                                         
                                                         4-vodičové zapojení, příme připojení 
 

                                                                                                                   
 

 

 

 

3-vodičové Aronovo připojení přes proudová a napěťová trafa  

 

 

 

 

 

 

4-vodičové připojení přes proudová a napěťová trafa  
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                                          Pouzdro, zobrazovací a indikační prvky 
 

 

Pozice  POPIS 

1  Rok výroby  

2  Čárový kód  

3  Výrobní číslo  

4  Typové označení  

5  LED / Status  

6  LED / Imp./kWh   

7  LED / Komunikace  

8  Třída přesnosti  

9  Číslo zapojení  

10  Blokování zpětného chodu  

11  Označení CE  

12  Třída izolace  

13  Druh přípojení  

14  Schválovací značka 

15  Verze firmware  

16  Plombování 

17  Výklopné víko svorkovnicel  

18  Napětí, frekvence, proud  

19  Štítek převodového elektroměru  

20  Počítadlo  

21  Impulzní konstanta  

22  Plombování  
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                 Indikace LED  
 

 

 

            

                 
LED  

Mód  Stav  Funkce 

LED Status 
(zelená)  

Standardní 
provozní mód  

nesvítí  min. 1 fáze je bez napětí  

  0,5 s svítí und 1,5 
s nesvítí  špatné pořadí fází  

  Svítí trvale  Všechny fáze jsou správně 
připojeny   

  4 x blikne und 1,5 
s nesvítí  Chybový stav  

 Testovací mód 2 x blikne und 1,5 
s nesvítí Aktivní testovací mód  

 Parametrizační 
mód  bliká  Aktivní parametrizační mód  

svítí trvale Elektroměr bez zátěže  LED 
Imp./kWh 
(červená)  

Standardní 
provozní mód  bliká proporciálně 

měřené energii Registrace energie  

 Testovací mód svítí trvale  Elektroměr bez zátěže  

  bliká proporciálně 
měřené energii  
x 10  

Registrace energie x 10  

 Parametrizační 
mód   bliká  Aktivní parametrizační mód   

bliká při 
komunikaci  M-Bus komunikace  

bliká při 
komunikaci   RS485 komunikace   

Standardní 
provozní mód 

bliká při přijmutí 
povelu „Wink“  

Povel „Wink“ při komunikaci 
LON-Bus  

bliká při 
komunikaci M-Bus Kommunikation  

bliká při 
komunikaci RS485 Kommunikation  

Testovací mód 

bliká při přijmutí 
povelu „Wink“ 

Povel „Wink“ při komunikaci 
LON-Bus 

LED 
Komunikace 
(zelená)  

Parametrizační 
mód   bliká Aktivní parametrizační mód  

 
                         Tabulka 3: Popis provozních módů elektroměrů a zobrazení pomocí LED 
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LED / Status 

LED / Imp./kWh 

LED / Komunikace 


