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4 Wstęp 

 

1  Wstęp 

Liczniki serii DIZ spełniają wymogi Europejskiej Dyrektywy MID ( Dziennik Urzędowy WE 

Nr L135 z dnia 30 kwietnia 2004 roku). Liczniki nie wymagają legalizacji pierwotnej. 

Polskie akty prawne wdrażające dyrektywę MID: 

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla przyrządów pomiarowych 

 

Prezentowany produkt jest zgodny z regulacją UE nr 93/68/EWG oraz 
spełnia wszelkie wymagania regulacji UE nr 89/336/EWG w zakresie  
„ kompatybilności elektromagnetycznej” z uwzględnieniem norm  
PN-EN 55022:2006 (U) z aneksami A1 i A2 oraz   
PN-EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -12:2006 (U) . 

 
PN-EN 62052-11:2006  
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- 
Wymagania ogólne, badania i warunki badań -- Część 11: Urządzenia do 
pomiarów 
 
 
PN-EN 62053-21:2006  

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 
przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- Część 21: Liczniki 
statyczne energii czynnej (klas 1 i 2) 
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 1.1  Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

Liczniki DIZ należy używać wyłącznie do pomiarów energii elektrycznej i należy 

przestrzegać parametrów elektrycznych ( patrz tabliczka znamionowa ). 

Podczas instalacji lub wymiany licznika, należy odłączyć zasilanie od sieci, w której 

zainstalowany jest licznik. Kontakt z częściami pod napięciem jest wysoce 

niebezpieczny. Należy zapewnić widoczna przerwę w obwodzie podczas instalowania 

licznika ( wyjęte bezpieczniki topikowe zasilania ). 

Przed wykonaniem prac instalacyjnych, należy zewrzeć wyjście przekładników 

prądowych. Podczas pracy przekładników prądowych, przy rozwarciu ich zacisków 

pojawia się na nich bardzo wysokie napięcie, które grozi uszkodzeniem przekładnika i 

porażeniem elektrycznym. 

Uwaga!!! Przy niewłaściwym podłączeniu licznika wejście S0 może znaleźć się pod 

napięciem sieci. 

Lokalne standardy, regulacje prawne muszą być uwzględnione w przypadku instalacji i 

użytkowania licznika. Tylko wykwalifikowany i uprawniony personel może przeprowadzić 

instalację licznika. 

W przypadku magazynowania licznik należy zabezpieczyć przed wilgocią i kurzem i 

uszkodzeniami mechanicznymi. Podczas użytkowania należy zapewnić licznikowi 

odpowiednie chłodzenie. 

 

 

1.2 Wskazówki dotyczące konserwacji i gwarancji 

 
 

 Prezentowany licznik jest bezobsługowy.  W przypadku uszkodzenia nie ma możliwości 

naprawy licznika. 

 

Samodzielne otwarcie obudowy licznika grozi utratą gwarancji. Gwarancja nie obejmuje 

uszkodzenia licznika w przypadku  zdarzeń losowych ( wyładowania atmosferyczne ) 

oraz niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem ( działanie wysokich temperatur, 

wody, warunki pogodowe itp.).
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2  Montaż i instalacja 

2.1  Montaż licznika 

Liczniki serii DIZ sa zaprojektowane do montażu na szynie  DIN  TH 35-7.5 

zgodnie z normą  DIN 60715. 

 

 

Rys 1:Wymiary (licznik z podłaczeniem bezpośrednim) 
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2.2  Instalacja 

Przy instalacji miernika proszę zwrócić uwagę na poprawne podłączenie, którego 

diagram znajduje się wewnątrz osłony zacisków. W punkcie 2.2.1 znajdą Państwo 

przykłady diagramów podłączeń. 

Wersje liczników DIZ z bezpośrednim podłączeniem [ 5(65)A ] mogą być podłączane do 

oszynowania 3- lub 4-polowego z lewostronnym podłączeniem szyny N.  

 

Liczniki podłączane bezpośrednio [ 5(65)] powinny być zabezpieczone od zwarć 

bezpiecznikami 63A oraz dla podłączeń z przekładnikami zabezpieczeniem max.10A w 

torze napięciowym. Obwody wejściowe do sterowania należy zabezpieczyć 

bezpiecznikiem 0,5 A. 

W celu zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, licznik może być 

wyposażony w otwór do plombowania (patrz p. 5.1). 

Wejścia prądowe i napięciowe oraz wejścia sygnałów sterowniczych oraz wyjście 

impulsowe znajduje się  w górnej części obudowy miernika. 

 

Wyjścia napięciowe, opcjonalne wyjścia interfejsów oraz podłączenia oszynowania  

znajdują się w dolnej części obudowy. 
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Zaciski prądowe / N Zaciski napięciowe 
Zaciski 

dodatkowe 
 

5(65) A 5II1 A 5(65) A 5II1 A 5(65) A / 5ll1 A 

Wymiary 
zacisków 
sz x w x dł (mm) 

6.9 x 7.9 3.3 x 3.0 2.7 x 3.0 2.7 x 3.0 d = 2.5 

Maksymalne 
podłączenia (mm²) 

16 4 2.5 2.5 2.5 

Maksymalny 
moment 
dokręcania (Nm) 

3.0 0.5 0.5 0.5 0.8 

Tabela 1: Wymiary zacisków, podłączenia i momentu dokręcania. 

 

 

Uwaga: 

Podczas instalacji licznika proszę upewnić się, że śruby zacisków są solidnie dokręcone    

( odpowiednim momentem dokręcającym, zgodnie z normą EN 60999 ). Moment 

dokręcania zależy od przekroju przewodów i prądu maksymalnego. 

Aby uniknąć uszkodzenia licznika, maksymalny moment dokręcający nie powinien 

być przekraczany. 

 
 

2.2.1  Przykłady podłączeń. 

Poniżej znajda Państwo przykłady podłączeń. Należy zwrócić uwagę na diagramy 

znajdujące się na wieczku osłony zacisków. 

  

Wersja 2-fazowa, podłączenie bezpośrednie 

 

Wersja 3-przewodowa, podłaczenie poprzez przekładniki. 

 

ES: nap. wej. sterujące 

 

ES: nap. wej. sterujące 
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Wersja 4-przewodowa, z przekładnikami prądowymi. 

 

Wersja 4-przewodowa, bezpośrednie podłączenie. 

 

Wersja 4-przewodowa, z podłączeniem poprzez przekładniki napięciowe i prądowe.  

 
Wersja 4-przewodowa, z dwoma przekładnikami napięciowymi i dwoma prądowymi.      

Układ Arona   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ES: nap. wej. sterujące 

 

ES: nap. wej. sterujące 

 

ES: nap. wej. sterujące 

 

ES: nap. wej. sterujące 
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3.  Charakterystyka ogólna. 

Licznik DIZ jest cyfrowym 1- lub 2-taryfowym licznikiem do pomiaru energii czynnej 

dodatniej i ujemnej w sieciach 2,3 i 4-przewodowych. Zmiana taryfy następuje poprzez 

zewnętrzne urządzenie kontrolno-sterujące. 

Liczniki DIZ są przeznaczone do układów kontrolno-pomiarowych w instalacjach 

przemysłowych i biurowych, stacjach dystrybucji energii i polach zasilających. Zwarta 

budowa zajmuje mało miejsca, jest ergonomiczna i umożliwia montaż na szynie DIN  

( szerokość licznika - 6 modułów TE ). 

Przy zastosowaniu podłączenia z przekładnikami licznik umożliwia wprowadzenie 

przekładni, aby zapewnić prawidłowy pomiar energii. Ustawienie przekładni odbywa się 

bezpośrednio w mierniku za pomocą przycisków. 

Wartości zużytej energii czynnej są wyświetlane na 8-cyfrowym wyświetlaczu LCD.  

Liczniki DIZ są dostępne w klasach 1 lub 2 zgodnie z normą IEC 62053-21.  

 

4. Normy i regulacje prawne. 

 
                                                               PN-EN 14908-1:2006 (U) Część 1. 
                                                   Otwarta wymiana danych w automatyce budynków, sterowaniu i zarządzaniu       
                                                   budynkami -- Protokół sieci budynkowej – 
 
                                                               PN-EN 14908-2,3,4:2006 (U) Część 2,3,4. 
                                                   Otwarta wymiana danych w automatyce budynków, sterowaniu i zarządzaniu       
                                                   budynkami -- Protokół sieci budynkowej -- 
 

PN-EN 13757-2,3 :2005 (U) Część 2,3.  

 System komunikacji do zdalnego odczytywania wskazań przyrządów pomiarowych – Część 2: 
Warstwa fizyczna i warstwa łącza  

PN-EN 60715:2007  

Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej -- Znormalizowany montaż na 
szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury elektrycznej w instalacjach rozdzielczych i 
sterowniczych  

PN-EN 61000-3-2:2006 (U)  

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -Część 3-2,4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-11, 6-2: 
Dopuszczalne poziomy -- Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd 
zasilający odbiornika < lub = 16 A)  

PN-EN 62052-11:2006  

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania ogólne, badania 
i warunki badań -- Część 11: Urządzenia do pomiarów  

PN-EN 62053-21:2006  

Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe -- 
Część 21: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 1 i 2)  

ITU-T V.11  

Electrical characteristics for balanced double-current  interchange circuits operating at data 
signalling rates up to 10 Mbit/s 

TIA/EIA-485  

Electrical characteristics of generators and receivers for use in balanced digital multipoint systems 
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5.  Obudowa, przyciski obsługi i wyświetlacz LCD. 

5.1  Wygląd ogólny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2:  Widok licznika z tabliczką znamionową  

 

No. OPIS 

1 Osłona zacisków 

2 Kod 

3 Nr licznika 

4 Rok produkcji 

5 Otwór do plombowania 

6 Znak i numer zatwierdzenia MID 

7 Symbol II klasy izolacji 

8 Typ sieci i obciążenia 

9 Ważne informacje w instrukcji 

10 Znak CE 

11 Miejsce na dodatkowe informacje - opisy 

12 Przycisk do wywoływania poszczególnych menu 

13 Osłona dolna zacisków 

14 Wyświetlacz LCD 

15 Typ mierzonej energii i kod OBIS 

16 Test LED  

17 Typ licznika 

18 Stała impulsowania dla LED (RL) i wyjścia impulsowego (RA) 

19 Napięcie, prąd, częstotliwość i klasa dokładności  

20 Typ podłączenia 

Tabela 2. Wygląd licznika DIZ wraz z opisem przycisków. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 

13 14 15 16 17 18 19 20 
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5.2  Wyświetlacz 

Licznik DIZ jest wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD . 

Rysunek 3: Wyświetlacz 

 

Nr. OPIS 

1 Wskaźnik faz 

L1, L2, L3 świecą ciągle: Fazy i napięcie prawidłowe. 

L1, L2, L3 miganie: Zła kolejność faz 

2 Aktywność taryf 

T1:  Taryfa 1 aktywna 

T2:  Taryfa 2 aktywna 

3 Kierunek przepływu energii 

+P świeci ciągle: Licznik rozpoczął pomiar energii czynnej     

                                               pobieranej 

-P świeci ciągle: Licznik rozpoczął pomiar energii czynnej     

                                               oddawanej – złe podłączenie przekładników 

-P miga: Energia jest oddawana do sieci – liczydło          
zostaje zablokowane 

4 Symbol ręki 

miganie:  Tryb edycji jest aktywny lub został zakończony  

                                               przez “Escape”. Zmienione dane mogą nadal     

                                               być modyfikowane (nie certyfikowany licznik). 

Świecenie ciągłe: Tryb edycji został zablokowany przez “Close”  

                                               Ponowna edycja może być aktywowana przez      

                                               hasło (nie certyfikowany licznik). 

Nie świeci się: Tryb edycji został zablokowany przez “Close”  

                                               Ponowna edycja nie może być aktywowana  

                                               (certyfikowany licznik). 

 

5 Wskaźnik taryfy 

Aktualna taryfa 

6 Kierunek mierzonej energii 

In =  pomiar energii czynnej pobieranej 

Out =  pomiar energii czynnej oddawanej 

7 Wartość mierzonej energii 

Aktualny licznik energii 

8 Symbol gwiazdy 

Tryb Test jest aktywny.  

9 Jednostka mierzonej energii 

 

10 Symbol komunikacji 

Świeci się kiedy licznik jest w trybie komunikacji 

Tabela 3. Opis  wyświetlacza.

5 

1 2 3 4 

6 7 8 9 10 
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6. Opis techniczny 

6.1 Wejścia 

Licznik DIZ w wersji 2 – taryfowej posiada wejście sterujące ( napięcie sieci lub o innym 

napięciu ) do przełączania taryf . 

Specyfikacja 

Napięcie sieci 58...230 V AC (standard) 

Napięcie sterujące 5...40 V DC 

Tabela 5. Specyfikacja wejść. 
 
 

6.2  Wyjścia 

Licznik DIZ posiada bezpotencjałowe wyjście S0 ( zgodne z normą DIN 43 864 ) lub 

bezpotencjałowe wyjście MOSFET ( przekaźnik półprzewodnikowy ). Wyjścia MOSFET 

mogą być przypisane jako zwierne lub rozwierne. 

Specyfikacja 

Wyjście MOSFET max. 250V AC/DC, 100 mA ( standard ) 

Wyjście S0 max. 27 V DC, 27 mA ( pasywne ) 

Tabela 6. Specyfikacja wyjść. 

 
 

6.2.1  Wtórne wyjście impulsowe 

Jeżeli zastosowano przekładniki, nie wywrą one żadnego wpływu na wyjście impulsowe. 

Czas trwania impulsu wynosi 30, 50 lub100 ms w zależności od rodzaju licznika. 

Częstość impulsów (RA) wynosi 10, 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 10 000, 20 000, 50 000, 

100 000 lub 200 000 Imp./kWh w zależności od wersji. 

 

6.2.2  Pierwotne wyjście impulsowe 

Ustawienie przekładni przekładników ma wpływ na wyjście impulsowe! 

Czas trwania impulsu jest ustawiony na 500 ms, a stała licznika na 1 Imp./kWh. 

Uwaga: W liczniku który ma skonfigurowane pierwotne wyjście impulsowe, funkcje 

wyjścia impulsowego nie zależą tylko od mocy chwilowej, ale również od całkowitego 

współczynnika przekładni. Przekładnie przekładników są ustalane przez użytkownika, 

więc wraz z maksymalnym obciążeniem licznika gwarantowany jest odpowiednio długi 

okres impulsów.  Czas trwania impulsu wynosi 500 ms i nie może być zmieniony. 

 

Przykład: 

Rodzaj podłączenia licznika: 4-przewodowy 

Unom = 3x230/400 V 

Imax = 5 A 

Stała impulsowa licznika: 1 Imp./kWh przy czasie trwania impulsu 500 ms przez okres 

Całkowity współczynnik przekładni = Przekładnia napięciowa x prądowa = np. 1000 

Pmax = Unom x 15% x Imax 

Pmax = 3x230 V x 1.15 x 5 A = 3.968 kWh 

Częstotliwość impulsów = stała impulsowa x współczynnik przekładni / 3600 s 

Częstotliwość impulsów = 3.968 kWh x 1 Imp./kWh x 1000 / 3600 s 

Częstotliwość impulsów = 1.102 Hz => każde 907 ms na impuls 

Przy ustalonym czasie trwania impulsu  500 ms okres trwania impulsu wynosi 407 ms  

(907 ms-500 ms). 
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6.2.3  Dioda LED sygnalizująca impulsy. 

Jeśli są ustalone przekładnie przekładników, nie mają one żadnego wpływu na wyjście 

impulsowe. Stała LED (RL) zależy od wersji i jest zawsze oparta na wartościach 

wtórnych. 

 

  

6.3  Interfejsy 

6.3.1  Interfejs M-Bus. 

Interfejs M-Bus został zaprojektowany zgodnie z normą DIN EN 13757-2, -3. Poprzez 

port  M-BUS mogą być transmitowane następujące parametry: 

− Identyfikator producenta, jako opcja wybierana dowolnie; 

− Medium 

− Pierwotne i wtórne adresy M-Bus 

− Stała licznika 

− Moc chwilowa PSum 

− Statusy błędów 

Te dane są emitowane jako  odpowiedź standardowa i może być wyświetlana przez 

narzędzia takie jak “MBSheet”. Inne parametry takie jak konfiguracja licznika lub edycja 

danych może być odczytana tylko poprzez specjalny protokół M-Bus producenta. Aby 

skorzystać z tej funkcji, narzędzie DIZTool- musi być zainstalowane na urządzeniu 

odczytującym wskazania. 

 

6.3.2  Interfejs LON 

Interfejs LON jest zaprojektowany zgodnie z normą  DIN EN 14908 i jest oparty na 

specyfikacji “LONMARK”, która pozwala na spójność każdego modułu LON w każdym 

środowisku. Każdy moduł LON ma unikalny adres  (Neuron-ID). Ten adres jest ustalany 

na etapie produkcji I jest nadrukowany na tabliczce znamionowej.  

W liczniku DIZ został użyty przekaźnik z izolacją galwaniczną FTT-10A. 

Przez interfejs LON mogą byc transmitowane następujące dane: 

- Wartości energii 

- Moce chwilowe PSum; pojedyncze fazy P, U oraz I 

- Statusy błędów 

- Przekładnie przekładników napięcia i prądu. 

 

Dostęp do pozostałych funkcji i opcji  znajdują się w opisie LON do licznika DIZ. 

Interfejs LON ma wyjście na zaciskach  14 i 16. 
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6.3.3  Interfejs RS485 

Interfejs RS485 jest symetrycznym, dwuprzewodowym interfejsem (działającym w 

półdupleksie) i jest zaprojektowany zgodnie z normą  TIA/EIA-485 / ITU-T V.11. Protokół 

transmisji danych to M-Bus. Przez interfejs RS485 mogą być transmitowane następujące 

parametry: 

- Identyfikator producenta 

- Rodzaj energii ( medium ) 

- Pierwotne i wtórne adresy M-Bus 

- Wartości energii 

- Wartość mocy PSum  

- Statusy błędów 

Interfejs RS485 jest galwanicznie odseparowany od obwodów licznika. Wyjście interfejsu 

znajduje się na zaciskach dodatkowych 14(A) i 16(B). 

Właściwości 

Liczba podłączonych liczników do 32 

Maksymalna długość połączeń do 1 000 m 

Szybkość transmisji danych 300 ... 9600 baud 

Sygnał zgodny z normą  
TIA/EIA-485 / ITU-T V.11 

logiczne “1” 

-0.3 V do -6 V 

logiczne “0” 

+0.3 V do +6 V 

Tabela  2: Specyfikacja interfejsu RS485 

 

Magistrala transmisji danych RS485 

Poprzez magistralę RS485 można obsłużyć do 32 liczników. Zwykle w systemie 

magistrali  

pierwsze i ostatnie urządzenie powinno być przyłączone do zacisków poprzez rezystor 

obciążeniowy pomiędzy  

zaciskami „A“ i „B“ w celu eliminacji zjawiska odbicia fali ( dopasowanie impedancji ). 

  

Struktura magistrali: 

Rysunek 4: Struktura magistrali RS 485 

 

Szczegóły: Uwaga: 

Rezystor obciążeniowy może być 

zastosowany tylko w pierwszym i 

ostatnim urządzeniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Rys 5: Podłączenie rezystora obciążeniowego w magistrali RS 485

RS485 

 14   16 

 
A 

 
B 

RTERM= 120 Ω 

Zaciski 
podłączeniowe 

Licznik 1                     Licznik 2                                      Licznik 32  
p.szczeg. 

B A B A 

. . . 

RS485-2 przew.magistr. 

p.szczeg. 

B A 
max. 5 m 

 

max. 1000 m 
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                                                   6.4  Bateria  
Jako opcja, liczniki DIZ mogą być wyposażone w wewnętrzna baterię, która pozwala na 

odczyt parametrów nawet przy wyłączonym liczniku ( lub przy braku zasilania ).Przy 

zasilaniu z tej baterii czas jej pracy wynosi przynajmniej 30 godzin. Przy jednym 

odczycie na miesiąc ( czas ok. 5 minut ) żywotność baterii wynosi ok. 30 lat.  

W trybie pracy z baterii, wyświetlacz LCD wyłącza się automatycznie po 20 sekundach 

od ostatniej operacji ( np. wciśnięcie przycisku na panelu ). 

 

UWAGA: 

Bateria zastosowana w liczniku DIZ to bateria litowo-jonowa z niskim 

samorozładowaniem. Jeżeli bateria jest przechowywana lub nie używana przez długi 

czas, styki kontaktowe gniazdka baterii są przykryte specjalną powłoczką, która 

zapobiega samorozładowaniu. Jeżeli chcemy ponownie użyć baterii, powłoka ta musi 

być usunięta. Może być konieczne przyciśnięcie przycisku “call-up”  (przez ≤ 30 sekund) 

aby ponownie móc korzystać z licznika. 

 

 

6.5  Separator torów napięciowych i prądowych. 

W licznikach DIZ podłączanych bezpośrednio istnieje możliwość odseparowania torów 

napięciowych od torów prądowych do wykonania badań. Aby to zrobić, należy użyć 

specjalnego separatora, który można otrzymać od dostawcy urządzenia. 

 

 

Rys 6: Separator torów napięciowych i prądowych

Separator torów 
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7.  Obsługa licznika DIZ 

Manipulowanie licznikiem DIZ odbywa się poprzez przyciski. Za ich pomocą możliwe jest 

przeglądanie parametrów oraz  ich ustawianie w trybie edycji. W przypadku wyposażenia 

licznika w baterię wewnętrzną, podstawowe menu jest wyświetlane na wyświetlaczu 

LCD nawet gdy licznik jest wyłączony. Jednakże tryb testu, menu adresów ( w licznikach 

z magistralą M-BUS ) oraz menu edycji nie są wtedy dostępne. 

  

7.1  Wyświetlacz 

Następujące funkcje są dostępne poprzez przycisk call-up; 

- “krótkie“ wciśnięcie (tprzyciśnięćia< 2 s) przełączenie do następnej listy parametrów  lub 

menu opcji (przełączenie tylko jeżeli przycisk został zwolniony) 

- “długie“ wciśnięcie (2 s ≤ tprzyciśnięćia < 5 s) aktywuje chwilowe przedstawienie menu 

opcji (przełączane tylko po 2 sekundach bez zwolnienia przycisku) 

- “bardzo długie” wciśnięcie (tprzyciśnięćia> 5 s) prowadzi od dowolnego momentu w menu 

do menu standardowego (aktywuje wybraną opcje menu po 2 sekundach, tylko po 

upływie 5 sekund wraca do widoku standardowego menu) 

Podczas normalnej pracy licznik znajduje się w standardowym trybie. Po każdym 

naciśnięciu przycisku manipulacyjnego, wyświetlacz wraca do trybu standardowego po 5 

minutach. 

 

Dla zapewnienia prawidłowej pracy licznika, podczas jego pracy są kontrolowane takie 

parametry jak: 

- Suma kontrolna poprzez kod programowy 

- Suma kontrolna poprzez dane parametryczne 

- Suma kontrolna poprzez dane edycyjne 

 

Jeżeli podczas sprawdzania sum kontrolnych pojawi sie błąd, zostanie on wyświetlony w 

postaci kodu błędu: 

Kod błędu  Objaśnienie 

00000001 Błąd programu 

00000002 Błąd danych 

00000003 Błąd edycji danych 

Tabela 8 3: Opis kodów błędu. 

 

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się kod błędu, może to mieć wpływ na działanie licznika. 

Zresetowanie błędu jest możliwe tylko u dostawcy/producenta. 
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7.1.1  Menu podstawowe 

Podczas normalnej pracy licznik jest w trybie standardowego menu. Na wyświetlaczu 

jest pokazana aktualna taryfa i zużycie energii. Aby przejść do kolejnego menu, należy 

wcisnąć krótko przycisk. Na końcu menu podstawowego jest możliwość przejścia do 

trybu testu, menu adresów
1
 lub do menu edycji

2 
 - długie naciśnięcie przycisku. 

Możliwość przejścia do dalszych pozycji menu/ustawień sygnalizowana jest przez  “Go”. 

Przy wciśnięciu przycisku dłuższym niż 5 sekund wyświetlacz przełącza się z dowolnej 

pozycji w menu do menu standardowego. Taki sam efekt występuje przy nie wciśnięciu 

przycisku przez czas dłuższy niż 5 minut. 
 

= krótkie wciśnięcie przycisku (tprzycisnięcia< 2 s) 
 

= dłuższe wciśnięcie przycisku (2 s ≤ tprzyciśnięcia < 5 s) 

 
 

Menu podstawowe 

Opcja Menu Wyświetlacz Przycisk 
(operacja prowadzi do 
przejścia do kolejnej opcji 
menu jeżeli nie napisano 
inaczej) 

Widok standardowy, 
aktywna taryfa 

 

 lub  

 

 

Test wyświetlacza  

 

lub 

 

Taryfa 1, energia czynna 
dodatnia 

 

 lub  

Taryfa 2,  
Energia czynna dodatnia 
(jeżeli skonfigurowano) 

 

lub 

Taryfa 1, 
Energia czynna ujemna 
(jeżeli skonfigurowano) 

 

lub 

 

Taryfa 2, 
Energia czynna ujemna 
( jeżeli skonfigurowano) 

 

lub 

Kontynuacja na następnej stronie 

                                                           

1 Tylko z licznikami z interfejsem elektrycznym 
2 Tylko z licznikami które nie są certyfikowane i z nie zablokowanym trybem edycji   

S 

S 

L 

S 

L 

L 

S L 

S L 

S 

L 

L 

S 
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Przekładnia 
przekładnika 
napięciowego 
(tylko z licznikami z pomiarem 
pośrednim) 

 

lub 

Przekładnia 
przekładnika prądowego 
(tylko z licznikami z pomiarem 
pośrednim) 

 

lub 

 

Mo czynna P dla 
wszystkich faz 

 

 

lub 

 

Moc czynna P dla fazy L1 
 

 

lub 

w przypadku ujemnych wskazań, 
sprawdzić podłączenie przekładnika 
fazy L1 ( zaciski 1-3) 

Moc czynna P dla fazy L2 
 

 

lub 

 w przypadku ujemnych wskazań, 
sprawdzić podłączenie przekładnika 
fazy L2 ( zaciski 4-6) 

Moc czynna P dla fazy L3 
 

 

lub 

 w przypadku ujemnych wskazań, 
sprawdzić podłączenie przekładnika 
fazy L3 ( zaciski 7-9) 

Napięcie U dla fazy L1 
 

 

lub 

 

Napięcie U dla fazy L2 
 

 

lub 

 

Napięcie U dla fazy L3 
 

 

lub 

 

Prąd I dla fazy L1 
 

 

lub 

 

Prąd I dla fazy L2 
 

 

lub 

 

Kontynuacja na następnej stronie 

S L 

S L 

S L 

S 

S 

S 

S L 

S 

S 

S 

S 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 
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Prąd I dla fazy L3 
 

 

Lub  

 

Stała licznika Imp/kWh 
(tylko w licznikach z wyjściem 
impulsowym)  

  
 

lub 

Długośc impulsu w 
sekundach 
(tylko w licznikach z wyjściem 
impulsowym) 

 

lub 

Adres pierwotny 
(w licznikach z  
Interfejsem M-BUS/RS485) 

 

lub 

Adres wtórny 
(tylko w licznikach z  
M-BUS/RS485) 

 

lub 

Prędkośc transmisji 
danych M-BUS 
(w licznikach z  
M-BUS/RS485) 

 

lub 

Rejestr błędów 

 

Lub  

Wersja oprogramowania 

 

 

lub 

Aktywacja trybu testu 

 

 

Do następnego menu 
opcji 

Wejście do trybu testu 
( patrz rozdz. 7.1.2 
tryb testu  

Aktywacja menu 
adresowego 

 

 

Do następnego menu 
opcji 

Wejście do menu 
adresowego (patrz 
rozdz.7.1.3 
)menadresowe 

Aktywacja trybu edycji 

 

 

Do standardowego 
widoku 

Wejście do trybu 
edycji( patrz rozdz. 
7.1.4) 

Tabela 4: Menu standardowe 

S 

L 

L 

S 

S 

L 

S L 

S L 

L S 

S L 

S 

S L 

S 

L S 

L 

L L 
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7.1.2  Tryb testu (dla liczników z zatwierdzeniem typu) 

          Migająca gwiazdka na wyświetlaczu pokazuje, że licznik jest w trybie testu.  

W standardowym trybie wyświetlacza rejestry taryfowe (T1 i T2) zawsze wyświetlają 

chwilowe zużycie energii lub ostatni jej pomiar. 

Przedstawienie wartości energii następuje ze zwiększoną rozdzielczością, co oznacza, 

że taryfy są wyświetlane przy pomocy 7 cyfr i dodatkowych 2-ch cyfr po przecinku (max. 

5). Co więcej, dioda TEST-LED miga 10 razy szybciej a długość impulsu wynosi 3 ms. 

Przy krótkim wciśnięciu przycisku menu jest przełączane do następnej opcji. Na końcu 

menu testu istnieje możliwość (przy dłuższym naciśnięciu przycisku) przejścia do   menu 

adresowego
1
 lub do trybu edycji

2.
. Możliwość przejścia do następnego menu/trybu jest 

prezentowana na wyświetlaczu napisem  “Go”. Przy dłuższym naciśnięciu przycisku  

(> 5 sekund) wyświetlacz przechodzi z każdej pozycji  trybu testowego z powrotem do 

widoku standardowego.  

Aby opuścić tryb testu, naciśnij przycisk w menu opcji “Escape”. 

Tryb testu jest kasowany automatycznie po ponownym podłączeniu zasilania, ostatnim 

przyciśnięciu przycisku lub po 24 godzinach. Następnie wyświetlacz przełącza się na 

widok standardowy ( menu podstawowe ). 

 

= krótkie wciśnięcie przycisku (przyciśnięcia< 2 s) 
 

= dłuższe wciśnięcie przycisku (2 s ≤ przyciśnięcia < 5 s) 

 

 

Tryb testu 

Opcja Menu Wyświetlacz 
Przycisk  
(operacja prowadzi do 
następnego poziomu menu 
jeżeli nie podano inaczej) 

Widok standardowy 
1. linia: taryfa 1 
2. linia: taryfa 2  
(jeśli skonfigurowano) 

 

lub 

Opuść tryb testu i zmień na 
menu standardowe 

 

Do następnej opcji 
menu 

Opuść tryb testu 

Taryfa 1,  
Energia czynna dodatnia 

 

lub 

Taryfa 2,  
Energia czynna dodatnia 
(jeżeli skonfigurowano) 

 

lub 

 

Kontynuacja na następnej stronie 

                                                           

1 Tylko z licznikami z interfejsem elektrycznym 
2 Z licznikami które nie są certyfikowane i nie mają zablokowanego trybu edycji 

L 

S 

S 

S 

L 

L 

S L 

S L 
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Taryfa 1, 
Energia czynna ujemna 
(jeśli skonfigurowano) 

 

lub 

 

Taryfa 2, 
Energia czynna ujemna 
(jeśli skonfigurowano) 

 

lub 

 

przekładnia przekładnika 
napięciowego 
(w liczniku do pomiarów 
pośrednich) 

 

lub 

 

Przekładnia przekładnika 
prądowego (  w liczniku do 
pomiarów pośrednich ) 

 

lub 

 

Stała wyjśćiowa licznika 
Imp./kWh (tylko w licznikach 
z wyjściem impulsowym) 

   
 

lub 

 

 
Długość impulsu 
(tylko w licznikach z wyjściem 
impulsowym) 

 

Lub 

 

 
Adres pierwotny 
(w licznikach z interfejsem 
M-BUS/RS485) 

 

lub 

 

 
Adres wtórny 
(w licznikach z interfejsem 
M-BUS/RS485) 

 

lub 

 

 
Prędkośc transmisji 
danych M-BUS 
(w licznikach z interfejsem 
M-BUS/RS485) 

 

lub 

 

Rejestr błędów 

 

 

lub 

 

Wersja oprogramowania 

 

 

lub 

 

Kontynuacja na następnej stronie 

 

S 

 L 

S L 

S L 

S 

S L 

S L 

S L 

L S 

S L 

S L 

S L 

L 
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Aktywacja menu 
adresowego 

 

 

Do następnej opcji 
menu 

Wejście do menu 
adresowego ( patrz 
rozdz. 7.1.3 ) 

Aktywacja trybu edycji 
 

 

Do następnej opcji 
menu 

Wejście do trybu edycji 
( patrz rozdz. 7.1.4 ) 

Tabela 10: Tryb testu 
 

 
7.1.3  Menu adresowe 

Menu adresowe jest dostępne tylko jeżeli licznik jest wyposażony w  interfejs M-BUS lub 

RS485. W menu adresowym adres pierwotny, adres wtórny i prędkość transmisji danych 

może być zmieniona. 

Kiedy licznik opuszcza fabrykę, posiada następujące ustawienia ( standardowe ): 

Adres pierwotny: 001 

Adres wtórny: 8 cyfr z zerami z przodu, np. 00390747 (numer seryjny.) 

Prędkość transmisji: 2400 baud 

Przy krótkim naciśnięciu przycisku menu jest przełączane do następnych opcji. Przy 

dłuższym przyciśnięciu przycisku (> 5 sekund) wyświetlacz powraca z dowolnej pozycji 

menu do widoku standardowego. 

To samo ma miejsce gdy żaden przyciski nie jest używany przez czas dłuższy niż 5 

minut. 

Na końcu menu adresowego  jest możliwość opuszczenia tego menu poprzez długie 

wciśnięcie przycisku ( wyświetlana opcja “ escape” ) lub, poprzez krótkie wciśnięcie 

przycisku, przejścia do początku menu adresowego. 

 

= krótkie wciśnięcie przycisku (t przyciśnięcia< 2 s) 
 

= dłuższe wciśniecie przycisku (2 s ≤ tprzyciśnięcia < 5 s) 

 

 

S 

L 

L 

L 

S 

S 
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Przykład edycji: 

W poniższej tabeli podano przykład zmiany wartości adresu pierwotnego z 001 

na 002. Aby zmienić adres wtórny i prędkość transmisji należy użyć podanej 

metody. 

Menu adresowe 

Opcja menu Wyświetlacz Przycisk 
(przejście do następnej opcji 
menu jeżeli nie podano 
inaczej ) 

Adres pierwotny 
(może byc ustawiony od 0 do 
250) 

Edycja pierwszej cyfry 
(cyfra migocze ) 

Edycja drugiej cyfry 
(cyfra migocze ) 

 

 

 

Do następnej opcji 
menu 

Edycja wartości 

Zwiększenie o 1 

Edycja następnej cyfry 

Zwiększenie o 1 

Edycja nast.cyfry 

 

Edycja trzeciej cyfry 
(cyfra migocze ) 

Edycja trzeciej cyfry 
(cyfra migocze) 

Przejęcie wartości 
(wszystkie cyfry migoczą) 
 

 

 

 

Zwiększenie o 1 

Przejęcie wartości 

Zwiększenie o 1 

          Przejęcie wartości 

Edycja pierwszej cyfry 

Przejęcie wartości 
przejście do kolejnej 
pozycji menu 

adres wtórny 
(ustawiany od 0 do 99999999) 

 

Do następnej opcji 
menu 

Edycja wartości 

przędkość transmisji 

 M-BUS  
(ustalana na 300, 2400  
and 9600 Baud) 

 
 

Do następnej opcji 
menu 

Edycja wartości 

 

opuszczenie menu 
adresowego i powrót do 
widoku standardowego  

 

Do początku menu 

Opuszczenie menu 
adresowego 

Tabela 5: Opis kodów błędów 7.1.4  tryb edycji  

S 

S 

S 

S 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

S 

S 

S 

S 

S 

L 

L 

L 
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Tryb edycji jest dostępny wyłącznie dla liczników nie certyfikowanych. Po certyfikacji 

licznika wartości w trybie edycji nie mogą być zmienione.  

Status trybu edycji jest pokazywany w postaci symbolu “rączki” na wyświetlaczu:  

- Symbol migającej rączki: tryb edycji aktywny, dane mogą być modyfikowane; 

- Symbol raczki wyświetlany w sposób ciągły: tryb edycji nieaktywny, jednakże może 

być aktywowany ze skonfigurowana funkcją hasła;  

- Brak symbolu rączki: tryb edycji dezaktywowany i nie może być aktywowany 

ponownie; 

 
W trybie edycji mogą być modyfikowane następujące parametry: 

a) Przekładnia przekładnika napięciowego
1
 VT 1

2
...999 (tylko wartości całkowite) 

 

b) Przekładnia przekładnika prądowego
1
 CT 1

2
...999 (tylko wartości całkowite) 

UWAGA: 

Jeżeli przekładnie przekładników zostały zmienione w trakcie pracy licznika, wartość 

już zmierzonej energii nie ulega zmianie. Licznik po potwierdzeniu zmiany 

przekładni zaczyna mierzyć energię wg nowych ustawień. 

 

c) Dokładność rejestru energii 

Rozdzielczość licznika energii DIZ może być zmieniana ręcznie poprzez przyciski 

kontrolne wyświetlacza.  

Możliwe do ustawienia wartości: 

- Liczniki podłączane bezpośrednio: 8.0
2
, 7.1, 6.2 

- Liczniki podłączone poprzez przekładniki: 

 Liczniki wtórne: 6.2, 5.3
2
, 4.4  

Liczniki pierwotne:  wartości i jednostka są wynikiem ustawień przekładni 

przekładników dla napięć (VT) i prądów (CT) zgodnie z 

poniższa tabelą 

Współczynnik 
przekładni 
(VT x CT) 

Rozdzielczość 
rejestru 

“wysoka” 

Rozdzielczość 
rejestru 

“domyślna” 

Rozdzielczość 
rejestru 
“niska” 

≥ 1 4.4 kWh 5.3 kWh 6.2 kWh 

≥ 10 5.3 kWh 6.2 kWh 7.1 kWh 

≥ 100 6.2 kWh 7.1 kWh 8.0 kWh 

≥ 1 000 4.4 MWh 5.3 MWh 6.2 MWh 

≥ 10 000 5.3 MWh 6.2 MWh 7.1 MWh 

≥ 100 000 6.2 MWh 7.1 MWh 8.0 MWh 

Tabela 6: Dokładność rejestru energii 
 

d) Wartości impulsów dla wyjścia impulsowego
3
  

Zakres wartości jest zależny od wersji. 

 

                                                           

1 W licznikach z przekładnikami 
2 Wartość domyślna 
3 Tylko z wyjściami wtórnymi 
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e)  Czas trwania impulsu
3
 

Czas impulsu może być ustalony na  30 ms, 50 ms lub 100 ms w zależności od 

wartości impulsu. 

- 30 ms (fmax= 16.7 Hz) 
- 50 ms (fmax= 10 Hz)

 2
 

- 100 ms (fmax= 5 Hz) 

Przy wyjściu impulsowym stała impulsu i czas jego trwania nie może być zmieniona. 

Stała impulsowa jest skonfigurowana na 1 Imp./kWh i czas trwania impulsu  to 500 ms 

 ( patrz rozdział  6.2  ). 

 

f) Zmiana hasła 

 Przy sparametryzowanej funkcji hasła, hasło może byc zmieniane od 000-999 w celu     
aktywacji trybu edycji. 

 

Są 2 możliwości, aby zablokować tryb edycji: 

1. Może być reaktywowana poprzez funkcję hasła 

Opuść tryb edycji poprzez funkcję “Close”. Na wyświetlaczu jest widoczny stale 

symbol rączki. Wprowadzając hasło można powrócić do trybu edycji, aby zmienić 

dane.  

Aby wprowadzić nowe hasło, postępuj jak przy wprowadzaniu danych o przekładni 

przekładników. 

2. Nieodwracalnie 

Opuść tryb edycji wybierając funkcję “Close”. Symbol rączki nie jest widoczny na 

wyświetlaczu.  

Tryb edycji nie może być już aktywowany, aby zmienić dane.  

Przy krótkim naciśnięciu przycisku uzyskuje się dostęp do następnej pozycji menu a przy 

dłuższym naciśnięciu wyświetlana wartość może być edytowana. W zależności od  

miernika wartość będzie teraz wyświetlana. Przy krótkim naciśnięciu przycisku jest 

możliwe przejście do następnej wartości. Przy dłuższym naciśnięciu wyświetlona 

wartość jest przejmowana i następuje przejście do następnej opcji menu. Aby ustawić 

inne wartości w trybie edycji, zastosować należy tą samą metodę.  

Przy wprowadzaniu przekładni przekładników ( współczynników przekładni ) wszystkie 

cyfry migoczą. Aby wprowadzić dane, naciśnij długo przycisk.  

Przy dłuższym naciśnięciu przycisku wyświetlacz przechodzi z każdej pozycji menu 

standardowego do widoku podstawowego. To samo dzieje się, gdy przycisk wyboru nie 

jest używany przez czas dłuższy niż 5 minut.  

Na końcu trybu edycji są  dwie możliwości aby opuścić tryb edycji. Przy długim 

naciśnięciu przycisku I wyświetlanej funkcji  “Escape” tryb edycji może być opuszczony. 

Jednakże menu może być wywołane z powrotem  w każdej chwili. 

1. Przy wyświetlanej funkcji “Close” i nie sparametryzowanej funkcji hasła, menu 

edycji jest opuszczane i nieodwracalnie blokowane (przy symbolu „rączki” na 

wyświetlaczu). Menu edycji nie może być juz wywołane ponownie. Wyświetlacz 

powraca do widoku standardowego. W każdym przypadku edytowane dane są 

wprowadzane. 

1
 

 

                                                           

1 W licznikach z przekładnikami 
2 Wartość domyślna 
3 Tylko z wyjściami wtórnymi 
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2. Przy wyświetlanej funkcji “Close”, I nie sparametryzowanej funkcji hasła, menu 

edycji jest opuszczane jednakże użytkownik może ponownie aktywować status 

edycji za pomocą hasła (migający symbol „rączki”). Wyświetlacz wraca do widoku 

standardowego. Dane edytowane są wprowadzane. 

 

UWAGA:  

Jeżeli przycisk wyboru nie jest pobudzany przez czas dłuższy niż 5 minut, wyświetlacz 

wraca do widoku podstawowego. Jednakże tryb edycji nie jest zablokowany, co 

oznacza, że dane mogą być edytowane ponownie później. 

 

= krótkie wciśnięcie przycisku (t przyciśnięcia< 2 s) 
 

= długie wciśnięcie przycisku (2 s ≤ tprzyciśnięcia< 5 s) 

 

Przykład edycji: 

W poniższej tabeli, jako przykład, wartość rozdzielczości rejestru energii “Scale”  jest 

zmieniony z 8.0 na 7.1. Aby zmienić stałe przekładników i wyjścia S0  oraz długość 

impulsu zastosuj tą samą procedurę. 

Jeżeli sparametryzowana jest funkcja hasła i menu edycji jest zablokowane ( “Close” na 

wyświetlaczu ),  

należy wprowadzić 3 cyfrowe hasło, aby wejść do menu edycji.  

Tryb edycji 

Opcja menu Wyświetlacz Przycisk  
(operacja prowadzi do 
następnej opcji menu jeżeli 
nie podano inaczej) 

Hasło wejściowe (jeśli skonfigurowano) 

Edytuj pierwsza cyfre  
(cyfra migocze) 

 

Zwiększ o 1 

Edytuj kolejną cyfrę 

Edytuj drugą cyfrę (cyfra 

migocze) 

 

Zwiększ o 1 

Edytuj kolejną cyfrę 

Edytuj drugą cyfrę  
(cyfra migocze) 

 

Zwiększ o 1 

Edytuj kolejna cyfrę 

Edycuj trzecią cyfrę 
(cyfra migocze) 

 

Zwiększ o 1 

Edytuj kolejna cyfrę 

L 

S 

S 

L 

S 

L 

S 

L 

S 

L 
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wprowadź wartość 
(wszystkie cyfry migoczą) 

 

Edytuj pierwsza cyfrę 

Wprowadź wartość, 
przełącz do nastepnej 
opcji menu 

Przekładnia 
przekładnika 
napięciowego 
(tylko w licznikach do pomiaru 
pośredniego) 

 

Do następnej opcji 
menu 

Edytuj wartość 

Kontynuacja na następnej stronie 

S 

L 

S 

L 
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przekładnia przekładnika 
prądowego 
(tylko w licznikach do pomiaru 
pośredniego) 

 

Do następnej opcji 
menu 

Edytuj wartość 

Przykład: zmiana rozdzielczości rejestru energii 

Display digitness of  
the energy register 

Ustaw wartość 
(wartość migocze) 

Nowo ustawiona wartość 

 

 

 

Do następnej opcji 
menu 

Edytuj wartość 

Następna wartość 

Wprowadź wartość 

Następna wartość 

Wprowadź wartość 

Stała licznika Imp./kWh 
(tylko dla liczników z wyjściem 
impulsowym) 

 

Do następnej wartości 
menu 

Edytuj wartość 

długośc impulsu w 
sekundach 
(tylko w licznikach z wyjściem 
impulsowym) 

  

Do następnej wartości 
menu 

Edytuj wartość 

Zmiana hasła ( jeżeli sparametryzowano) 

Zmień hasło? 

 

Aby wyjść (opuścić 
tryb testu) 

Edytuj hasło 

Pierwsza cyfra migocze 

 

Wprowadzenie poprawnego 
hasła (patrz tabela powyżej) 

Hasło niepoprawne 

 

lub 

aby wyjść  
(opuść tryb testu) 

Wprowadź nowe hasło 

 

Wprowadzenie nowego 
hasła (tatrz tabela powyżej)  

Po wprowadzeniu wartości 
przechodzi sie do następnej 
opcji 

Kontynuacja na następnej stronie 

S 

L 

L 

S 

L 

L 

L 

S 

S 

S 

S 

L 

S 

L 

S L 
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opuśc tryb testu i zmien 
na tryb standardowy 
(tylko z aktywowanym trybem 
testu) 

 

Do następnej opcji 
menu 

Edytuj wartość 

opuśc tryb edycji  

Wartość migocze 

 

 

 

Do początku menu 

Edytuj wartość 

Aby wyjść “CLOSE” 

Opuść tryb edycji I 
powrót do 
standardowego 
widoku wyświetlacza I 
wprowadzenie 
wszystkich wartości 

Opuśc tryb edycji 

UWAGA: Przy nie 
skonfigurowanej funkcji 
hasła poprzez długie 
wciskanie przycisku 
wywoławczego tryb edycji 
jest zablokowany, żadne 
dane nie mogą być już 
edytowane ! 

 

powrót poprzez 
“ESCAPE”  

Opuszczenie trybu 
edycji I jego 
zablokowanie. Powrót 
do widoku 
początkowego I 
wprowadzenie 
wartości. 

Tabela 7: Tryb edyc

L 

S 

L 

S 

L 

S 

L 

S 
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