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Mittarit

• Teollisuuden ja kiinteistöjen energian-
   mittauksiin ja sähköverkon analysointiin.
• Täydellinen etäkäyttö.
• Liitettävissä yleisimpiin väyläratkaisuihin.

Ohjelma

• Tietojen keräys ja tallennus.
• Energian laskutus (kWh).

Päävalvomo

• Asettelu, raportointi, seuranta,
  laskutus (kWh). 

Mittaus ja analysointi

• Sähkön mittaukset ja laatuanalysointi.
• Yli 270 mittausta, mm. kWh mittaus.

LASKU kWh

RAPORTTI



EPR-04S-DIN-CT25 
kWh mittari
Sähkönumero
67 740 00

Mittarin kanssa käytetään CT-25 virtamuuntajia
Tämä pienikokoinen erikoismuuntaja korvaa perinteiset virtamuuntajat 
120 ampeeriin asti.

EPR-04S-DIN-CT25 Teho ja energiamittari mittaa:
pätö- ja loisenergian 
pätö-, lois- ja näennäistehon
cosφ:n

Vakiona
RS-485
portti

Max.
120A

Mahtuu 
pieneen
tilaan!









Sähkönumero   
67 740 01



Tehokkuutta
kiinteistövalvontaan

Käyttäjiä mm.
• Huoltoyhtiöt
• Isännöintitoimistot
• Prosessin valvojat

Kohteita mm.
• Liikekiinteistöt
• Teollisuus
• Toimistohotellit
• Asuinhuoneistot

Järjestelmän laitteet
• Edulliset perusversiot 
 energianseurantaan
• Täydelliset analysaattorit
 sähköverkon valvontaan
• Väylänmuunnin USB/RS485
 tai RS232/RS 485
• Ohjelma, joka kerää halutut tiedot 
 sähköverkon tapahtumista datalogiin

Energian laskutus
• Optiona edullinen ohjelma 
 energian laskutukseen

Protokolla:
• Modbus RTU



ENTES-MITTAUSJÄRJESTELMÄN KYTKENTÄKAAVIOT 

Ohjeistus mittareiden asennukseen ja suunnitteluun

Mittareiden asennus
 Kaapelointi on suoritettava aina parikierretyllä ja parisuojatulla kaapelilla
 Jos järjestelmässä on useita mittareita, mittareiden osoitteet on ohjelmoitava
 mittareille ennen järjestelmän kytkemistä tietokoneohjelmaan. Ohjelmointi
 tehdään mittarista käsin.
 Mittareihin tulisi ohjelmoida myös virtamuuntajan muuntosuhde etukäteen (ja
 jännitemuuntajan, jos sellaista tarvitaan). Ohjelmointi tehdään mittarista käsin.
 Arvoja voidaan muuttaa myös tietokoneohjelmalla.
 Mittarit asennetaan sarjaan ja viimeisessä mittarissa kytketään navat TR ja B
 yhteen. TR ja B navat täytyy kytkeä yhteen myös sarjan viimeisellä mittarilla
 ennen vahvistinta.
 Yksi muunnin pystyy hoitamaan 20 mittaria ja 1200 metrin matkan tietokoneesta
 viimeiselle mittarille. Kun mittareiden määrä tai maksimi matka ylittyy, käytetään
 Näin voidaan kytkeä 20 mittaria lisää ja etäisyys
 tietokoneesta viimeiselle mittarille on 2400 metriä.
 Lue käyttö- ja asennusohje huolella ennen asennusta ja käyttöönottoa!

Vikatilanteessa
 Tarkista mittareiden ja kaapeloinnin kytkennät
 Onko ohjelma oikein asennettu
 Onko mittareiden osoitteet ohjelmoitu (kun kyseessä on usean mittarin
 järjestelmä)
 Onko virtamuuntaja-arvot ohjelmoitu oikein
 Onko USB muuntimen tekemä virtuaalinen COM-portti sama kuin ohjelmassa.
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