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OPIS – liczniki EIZ- G  INSTRUKCJA MONTA U 

Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. 
Budowa oraz wymiary pozwalaj  na atwy monta  w rozdzielniach modu owych przystosowanych do 
monta u aparatury na szynie TS-5. Licznik zajmuje 7-pól oraz posiada dwa uchwyty w przypadku 
montowania na p ycie monta owej. Warto  pobranej mocy czynnej wskazywana jest na 7 cyfrowym liczydle 
mechanicznym. Licznik posiada równie  mo liwo  przesy ania danych poprzez wyj cie impulsowe S0,  
M-BUS lub LON-BUS w zale no ci od opcji. Licznik jest produkowany w dwóch wersjach: 
1. do pomiaru bezpo redniego energii elektrycznej ( do 65A ) 
2. do pomiaru pó po redniego energii  elektrycznej z przek adnikami ( 5A)  

Inne typy na zapytanie 

Liczniki EIZ posiadaj  Europejskie Zatwierdzenie Typu wg dyrektywy MID – nie wymagaj  legalizacji 
pierwotnej.  
Polskie akty prawne wdra aj ce dyrektyw  MID: 
• Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodno ci oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw 
• Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymaga  dla 
przyrz dów pomiarowych 
 
Opis tabliczki znamionowej licznika 

 
1. Rok produkcji 
2. Kod 
3. Numer seryjny 
4. Numer katalogowy Schrack  
5. Dioda sygnalizacji statusu pracy 
6. Dioda sygnalizacyjna impulsów energii elektrycznej 
7. Dioda sygnalizacyjna po czenia MBUS 
8. Klasa dok adno ci 
9. Typ schematu po cze  
10. Blokada mechaniczna pracy w przeciwnym kierunku 
11. Znak CE 
12. Oznaczenie II klasy izolacji 
13. Typ sieci 
14. Informacja o zatwierdzeniu typu – zatwierdzeniu MID 
15. Wersja produkcji 
16. 22. Uchwyty do plombowania 
17. Klapka os onowa 
18. Parametry sieci ( napi cie, cz stotliwo , max. znamionowy pr d obci enia) 
19. Mno ne przek adni ( napi ciowa VT, pr dowa CT) – w przypadku liczników 5A wskazanie licznika nale y 
pomno y  przez przek adnie 
20. Liczyd o energii kWh 
21. Sta a impulsowa licznika – wyj cia impulsowego 
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Wymiary 

 
 
 
Dane techniczne 

 
instalacja 1-fazowa 1x230 V - inne na zapytanie 

Napi cie 
instalacja 3-fazowa 

3x230/400 V, 3x58/100 V - inne 

na zapytanie 

Pr d pracy  5(65) A; 5II1 A, 1 A 

Cz stotliwo   50 Hz 

Pomiar mocy moc czynna +A 

warunki nominalne -25°C...+55°C 

warunki krytyczne -40°C...+70°C Temperatura pracy 

transport i przechowywanie -40°C...+70°C 

klasa izolacji II 

stopie  ochrony urz dzenia IP-51 Klasa i stopie  ochrony 

stopie  ochrony zacisków IP-20 

Waga  500 g. 

 
U ytkowanie 
Liczniki mog  by  u ywane wy cznie do mierzenia energii elektrycznej zgodnie z specyfikacj  techniczn . 
Prace zwi zane z pod czeniem lub wymiany urz dzenia musz  by  przeprowadzane beznapi ciowo. Praca 
pod napi ciem jest bardzo niebezpieczna. W przypadku gdy licznik pracuje w uk adzie pó po rednim 
pod czenie obwodów wtórnych przek adnika nale y wykona  po wy czeniu tablicy. Pod czanie obwodów 
bez wy czenia napi cia zasilania mo e spowodowa  uszkodzenie przek adników. Monta  i uruchomienie 
powinny przeprowadza  osoby posiadaj ce wiedze i odpowiednie uprawnienia. 
 
Utrzymanie  
 
Liczniki EIZ s  urz dzeniami bezobs ugowymi. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia podczas transportu,  
przechowywania lub uszkodzone w wyniku czynników zewn trznych ( wy adowania  
atmosferyczne ) urz dzenie nale y wymieni  na nowe. 

Monta  i instalacja 
 
Liczniki EIZ s  przystosowane do monta u zarówno na p ycie monta owej jak i na szynie TS-35 zgodnie z 
norm  PN EN 60715. Monta  i pod czenie nale y wykona  zgodnie z schematami.      
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Wymiary zacisków  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary i rozstaw zacisków pod czeniowych 
Licznik bezpo redni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik pó po redni 
 

 
 
 

Zaciski 
pr dowe 

Zaciski 
napi ciowe 

Zaciski wyj  S0 
lub M-BUS 

 

Zacisk 
N-   

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

Wymiary 
sz x w (g ) 

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. przekrój 
przewodu 

(mm ) 
16 4 2.5 4 2.5 4 2.5 

Max. si a 
docisku 

(Nm) 
3.0 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 
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Schematy pod cze  

 
instalacja 4 przewodowa, licznik bezpo redni 

 
 
instalacja 4 przewodowa, licznik po po redni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
instalacja 4 przewodowa, licznik po redni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyj cie impulsowe S0 
Parametry wyj cia S0    - 
max. 27 V DC, 27 mA (pasywne – potrzebne zasilanie zewn trzne) 
 
 
Wyj cie RS 485 
 
 

Detal – zastosowa  rezystor 120 Ohm 

 
 

Licznik 1                     Licznik 2 licznik 32

  detal 

B A B A 

. . 

. 

RS485-dwie y y 

detal 

B A 
max. 5 m 

max. 1000 m 
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Funkcje diod LED 
Licznik EIZ wyposa ony jest w 3 diody LED. 

 

 

 
Opis diod LED 

LED Tryb Status Funkcja 

LED si  nie wieci Brak co najmniej 1 
fazy lub obni one 
napi cie  

0.5 s wieci I 1.5 s nie 
wieci 

Nieodpowiedni 
kierunek  
wirowania faz 

Ci g e wiecenie Wszystkie fazy 
maj  prawid owy 
poziom napi cia 

Praca 
normalna 

4 x migni cia i 1.5 s 
wy . 

Status b du 

Tryb Test 
2 x migni cia i 1.5 s 
wy czona 

Aktywny tryb Test  

Status  

(zielona) 

Tryb 
parametryzacji 

miganie 
Aktywny status 
parametryzacji 

Ci g e wiecenie Brak obci enia Praca 
normalna 

Migni cia 
proporcjonalne 

Pomiar energii 

Ci g e wiecenie Brak obci enia Tryb Test  

Migni cia proporcjonalne 
x 10 

Pomiar energii x 10 

Test  

(czerwona) 

Tryb 
parametryzacji 

Miganie 
Aktywny status 
parametryzacji 

Miganie z komunikacj  
Komunikacja M-
Bus 

Miganie z komunikacj  
Komunikacja 
RS485  

Praca 
normalna 

Miganie po otrzymaniu 
komendy „Wink” 

Otrzymanie 
komendy „„Wink“ 
z LON-Bus  

Miganie z komunikacj  Komunikacja M-Bus 

Miganie z komunikacj  Komunikacja RS485  
Tryb Test 

Miganie po otrzymaniu 
komendy „Wink” 

Otrzymanie 
komendy „Wink“ z 
LON-Bus  

Komunikacja 

(zielona) 

Tryb 
parametryzacji 

miganie 
Aktywny status 
parametryzacji 

 

Status  Komunikacja  

Test  


