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1  Montaż i instalacja  

1.1  Montaż licznika  

Licznik jest przeznaczony do montażu na szynie DIN TH 35-7.5 zgodnej z PN-EN 60715.  
 

 
 

Rys 1: Wymiary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2  Instalacja 

Przed podłączeniem licznika proszę zapoznać się schematem połączeń, który można znaleźć 
na obudowie licznika.  

Podczas instalacji licznika , proszę zwrócić uwagę czy śruby są dokręcone do odpowiedniego 
momentu obrotowego  (zgodne z  PN-EN 60999), aby zagwarantować bezpieczeństwo pracy 
urządzenia. Moment obrotowy zależy od rodzaju przewodów podłączeniowych oraz 
maksymalnego obciążenia. Aby uniknąć uszkodzenia licznika nie należy przekraczać 
maksymalnego momentu obrotowego zacisków przyłączeniowych.  

Uwaga: licznik musi być zabezpieczony aparatem zabezpieczającym przed przeciążeniem 25A 
lub 32A, w zależności od typu licznika.  

Rys 2: Dodatkowe zabezpieczenie   

 
 

 Zaciski prądowe  
Zaciski 

pomocnicze  

Wymiary zacisku 
W x H (d) mm 

d = 4 d = 2,5 

Maksymalny przekrój 
połączenia   
(mm²) 

6 2,5 

Maksymalny moment dla 
zacisków (Nm) 

1,7 0,5 

Tabela 1: Wymiary terminala, przekroje połączeń, momenty 

 

2  Ogólny opis 
MIZ jest jednotaryfowym licznikiem używanym do pomiarów energii czynnej w 2-przewodowej 
sieci.  

Liczniki te są głównie wykorzystywane dla pomiaru zużycia energii w sieciach i instalacjach 
przemysłowych, w rozdzielniach i obiektach użyteczności publicznej.      

Kompaktowa budowa tego licznika pozwala podczas montażu na oszczędność miejsca 
(szerokość tylko 1 pole).  

 

 



 

 

 

Posiada 6-cyfrowy wyświetlacz LCD. Zatem wartość zużycia energii jest wyświetlana z 5 
cyframi całkowitymi i 1 cyfrą dziesiętną.   

Liczniki dostępne są w również w wersji z wyjściem impulsowym (max. 27 V DC, 27 mA) i/lub 
wyjściem interfejsu M-Bus (zgodne z PN-EN13757-2,-3). Impuls stałej wynosi  5000 imp/kWh, 
długości impulsu 50 ms, które są stałe. 

Licznik posiada klasę dokładności B wg norm PN-EN 50470-1, -3.  
 

Typy liczników MIZ 

  MGMIZ132 MGMIZ632 

Wartości prądów   0,25-5(32) A 0,25-5(32) A 

Wartości 
chwilowe 

 Tak Tak 

Interfejs M-Bus  Nie Tak 

Obsługa 
przyciskiem  

 Nie Tak 

Podświetlenie 
wyświetlacza 

 Nie Tak 

               Tabela 2: Opis 

3  Normy i przepisy 
 

PN 43864 Liczniki energii elektrycznej; aktualny interfejs do 
transmisji impulsów pomiędzy licznikami 
impulsowymi a urządzeniami taryfowymi. 

PN-EN 13757-2, -3 System komunikacji do zdalnego odczytywania 
wskazań przyrządów pomiarowych (M-BUS) 
(Kompatybilne rozszerzenie z  EN 1434-3:1997). 

PN-EN 50470-1 Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 
przemiennego) – Część 1: Wymagania ogólne, 
badania i warunki badań – Urządzenia do pomiarów 
(klas A, B i C). 

PN-EN 50470-3 Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu 
przemiennego) – Część 3: Wymagania 
szczegółowe – Liczniki statyczne energii czynnej 
(klas A, B i C). 

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

 



 

 

 

PN-EN 60715 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, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
4-2, -4-3, -4-4, -4-5, 
-4-6, -4-11, -6-2 

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

 

4  Obudowa – działanie i elementy wyświetlacza 

 4.1  Widok z przodu  

 

Rys. 3: Obudowa – działanie i elementy wyświetlacza: widok z przodu 

Przewód naturalny  

S0-wyjście 

Przycisk pracy 
Jednostka wartości energetycznej  
Wyświetlacz 

Numer seryjny 
Test wyśwetlacza 
Interfejs M-Bus 

Wejście fazowe L 
Wyjście fazowe  L 



 

 

 

4.2  Widok z boku 

 

Rys 4: Obudowa – działanie i elementy wyświetlacza: widok z boku  

 

Nr. Opis 
1 Nazwa / Typ licznika 
2 Napięcie, prąd, częstotliwość  
3 Klasa dokładności, kod temperatury, numer schematu 
4 Rok produkcji 

5 
Znak CE, znak metrologii + rok oceny zgodności, oznaczenie 
jednostki notyfikowanej 

6 
Numery świadect badania zgodne z EN, typ świadectwa - 
certyfikat 

7 Zwróć uwagę na ulotkę  
8 Klasa ochrony II 
9 Blokada rewersyjna 

10 Rodzaj sieci i obciążenia  
11 Schemat połączenia  

          Tabela 3: Obudowa – działanie i elementy wyświetlacza: widok z boku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3  Wyświetlacz LCD 

4.3.1  Opis wyświetlacza 

Licznik ma wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z następującym układem: 

 

 

Rys 5: Układ wyświetlacza 

 

Nr. Opis 

1 Okrągły-symbol 

Miganie podczas komunikacji z interfejsem M-Bus 

2 Gwiazda-symbol 

Miganie razem z symbolem-wykrzyknik w trybie 
testowym 

3 Wykrzyknik-symbol 

Miganie przy zmianie kierunku przepływu energii ,  
należy sprawdzić instalcję 

4 Wyświetlanie jednostek  

Jednostka wyświetlanej wartości 
Uwaga: Wartośc energii nie jest wyświetlana w kWh 

5 Wartość energii 

Wyświetla pomiar energii czynnej 

        Tabela 4: Opis elementów wyświetlacza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3.2  Rodzaje wyświetlanych komunikatów: 

 
 Rodzaj wyświetlenia Opis Czas wyświetlania  Dostępność 

      MGMIZ132 MGMIZ632 

 

 

Test wyświetlacza Wszystkie segmenty 
wyświetlacza LCD po 
uruchomieniu przez 6 s 

 

   

 

Wersja oprogramowania Pojawia sie przez  5 s  

   

 

Kod sprawdzania poprawności 
danych 

Pojawia sie na  5 s  
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Wyświetlenie błędu Pojawia się na 60 s w 
razie wystąpienia błędu  

 
   

 

Wartość energi  Pojawia się na 10 s (w 
przypadku błędu tylko 
2 s) 

 
   

 

Chwilowe zużycie energii 

Każda wartość pojawia 
się na 2 s 

 
   

 

Chwilowe napięcie   
   

 

Chwilowy prąd  
   

 

Częstotliwość sieci   
   

 

Współczynnik mocy  
   

 

Pierwotny adres M-Bus  
   

 

 

Wtórny adres  M-Bus MSW 
(most significant word) = 4 
najbardziej znaczące cyfry 
LSW (least significant word)  = 
4 najmniej znaczące cyfry 

 

   

 

Szybkość transmisji M-Bus  
   

 

Wersja oprogramowania  
   

 

Test wyświetlacza  
   

 

Start trybu testowegoe 
(Wywołanie kisty w trybie 
standardowym) 

 
   

 

Zamknięcie trybu testowego 
(Wywołanie kisty w trybie 
standardowym) 

 
   

Tabela 5: Rodzaje wyświetlanych komunikatów 

 



 

 

5  Opis techniczny 

5.1  Dane techniczne 
Napięcie 2-przewodowe 230 V 

Prąd  0,25-5(25) A or 0,25-5(32) A 

Prąd rozruchowy  20 mA 

Częstotliwość  50 Hz
 

Klasa  energia czynna  Klasa B wg PN-EN 50470-1,-3 

Typ pomiaru  energia czynna +A 

Stała licznika   LED  5 000 imp./kWh 

 wyj. impulsowe 1 000 imp./kWh 

Pomiar energii  1 taryfa 

Przechowywanie danych   co najmniej 20 lat w pamięci FLASH/EEPROM 

Wyświetlacz wersja LCD 

 ilość cyfr 6 

 dokładność 5,1 

 wielkości cyfr  ok. 2,7 x 6,25 (szerokość x wysokość) mm 

 wyświetlanie wartości chwilowych  przewijane  

Panel wyświetlacza (opcja)  Przycisk pracy Wyświetlacz obsługiwany przyciskiem  

Wyj. komunikacyjne (opcja) M-Bus Zgodne z PN-EN 13757-2,-3 (300...9600 baud) 

Wyjście impulsowe  ilość wyjść 1 

 S0 maks.  27 V DC, 27 mA  

 długość impulsu  50 ms 

Napięcie zasilania  kondensatorowe  od napięcia pomiarowego 

Pobór mocy cewka napięciowa < 0,4 W 

Charakterystyka EMC izolacja   4 kV AC, 50 Hz, 1 min 

 napięcie udarowe EMC:  4 kV, impuls 1,2/50 s, 2  

  ISO:  6 kV, impuls 1,2/50 s, 500  

 odporność na pole HF 10 V/m pod obciążeniem 

Temperatura pracy  -25°C...+55°C 

 przechowywania, transportu 
 
-40°C...+70°C 

Wilgotność względna  
 

95%, bez kondensacji wg PN-EN 62052-11, 
PN-EN 50470-1 i PN-EN 60068-2-30 

Obudowa  wymiary  PN 43880 ( 1 pole szerokośi = 18 mm) 

 klasa izolacji  II 

 stopień ochrony obudowa, zaciski: IP 20 

 material polycarbonate szklany z poliwęglanu wzmocniony włóknem 

 odposrność na spalnenie wg PN-EN 62052-11 

Waga  ok. 67,5 g 

Przekroje przewodów prądowy/neutralny przewód maks. 6 mm
2
 

 zaciski pomocnicze  maks. 2,5 mm
2
 

Inne opcje pomiar wartości chwilowych mocy, napięcia, prądu, częstotliwości i współczynnika mocy 

Tabela 6: Dane techniczne  

 

 



 

 

 

5.2  Schemat działania licznik 

 

Rys 6: Schemat działania układu  

 

5.3  Zasilanie 

Licznik MIZ zasilany jest ze źródła pojemnościowego, urządzenie jest chronione przed 
zwarciem. Poziom napięcia: 230 V, 2-przewodowe. 

 

5.4  Wyjście 

MIZ posiada oddzielne wyjście impulsowe S0 (wg PN 43864).  

 

Specyfikacja 

Wyj. Imp.S0 maks. 27 V DC, 27 mA  

     Tabela 7: Specyfikacja wyjścia  

 

Długość impulsu wynosi 50 ms o wartości 1000 imp./kWh. 
 

5.5  Test LED   

Test Led jest wykorzystywany do sprawdzania wyjścia impulsowego pod kątem ilości impulsów 
energii czynnej, do wyświetlania rozruchu i pracy bez obciążenia. 
Stała LED wynosi 5000 imp./kWh w trybie standardowym i 50 000 imp./kWh w trybie testowym, 
długość impulsu wynosi 50 ms. 
Jeśli licznik znajduje się poniżej progu rozruchu, dioda świeci w sposób ciągły. Powyżej progu 
rozruchu, impulsy sa proporcjonalne do mierzonej energii.   
 



 

 

 

5.6  Interfejs M-Bus (tylko w wersji MGMIZ632) 

Interfejs M-Bus jest zaprojektowany zgodnie z PN-EN 13757-2,-3. Następujące parametry 
mogą być przesyłane przez M-Bus: 

- Identyfikator producenta  
- Medium 2 (energii elektrycznej) 
- Pierwotny i wtórny adres M-Bus 
- Wartości energii  
- Wartości chwilowe (P, U, I), częstotliwości, współczynnika mocy, 

czasu pracy 

- Status błędów  
- Prędkość transmisji  

6  Obsługa licznika (tylko w wersji MGMIZ632) 
Wyświetlacz licznika w wersji MGMIZ632 może być dodatkowo obsługiwany za pomocą 
mechanicznego przycisku (wywołanie przyciskiem).  

6.1  Obsługa wyświetlacza  

Po naciśnięciu przycisku, licznik zostaje automatycznie przełączony do wyświetlania wartości 
danych pomiarowych lub w przypadku wystąpienia błędu, licznik zostaje włączony do 
wyświetlenia rodzaju błędu. Podświetlenie wyświetlacza zostanie włączone. Po upływie 15 
sekund bez pracy, podświetlenie wyświetlacza zmniejszy sie do połowy intensywności.  

Poniższe dane dotyczą działania licznika za pomocą „przycisku pracy”: 

- Krótkie naciśnięcie (t < 2 s): przełącza sie do następnej pozycji z 
listy 

- Długie naciśnięcie (2 s < t < 5 s): aktywacja menu 

- Najdłuższe naciśnięcie  (t > 5 s): powrót do standardowego ekranu 

Podczas normalnej pracy licznik jest w trybie standardowym. Jeżeli licznik znajduje się w innym 
trybie, to po 5 minutach bezczynności automatycznie powraca do standardowego ekranu. 

 

7  Warunki pracy  
Dane z licznika zapisywane są co 24 godziny. Licznik czasu pracy rejestruje minione godziny 
pracy ciągłej. 
Licznik dokonuje w trakcie pracy (co 1 godz.) i w przypadku powrotu napięcia następujących 
czynności: 

- sprawdza oprogramowanie  
- sprawdza parametryzacje danych  
- sprawdza zestawienie danych (dane z M-Bus, tylko dla wersji 

MGMIZ632) 

 

 



 

 

 

 

Podczas wystąpienia błędu w czasie przeprowadzania kontroli, kod błędu pojawi sie na 
wyświetlaczu.   

Kod błędu Objaśnienie  MGMIZ132 MGMIZ632 

F:F:0001 Błąd oprogramowania     

F:F:0002 Błąd parametryzacji danych     

F:F:0003 
Błąd oprogramowania i parametryzacji 
danych 

   

F:F:0004 Błąd zmiennych danych    

F:F:0005 Błąd zmiennych danych i oprogramowania     

F:F:0006 
Błąd zmiennych danych i parametryzacji 
danych 

   

F:F:0007 
Błąd zmiennych danych, parametryzacji 
danych i oprogramowania 

   

              Tabela 8: Opis błedów  

 
Jeśli błąd jest widoczny, miernik nie może być wykorzystywane do celów 
rozliczeniowych. Reset kodu błędu można dokonać tylko w fabryce. 
 

 

7.1  Standardowy tryb pracy  

Podczas normalnej pracy licznika jest w standardowym trybie pracy. 

7.2  Podstawowy adres  M-Bus (tylko w wersji MGMIZ632) 

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się „A1:000”, to menu do ustawienia adresu M-Bus może być 
aktywowane przez długie przyciśnięcie (2 s < t < 5 s). Na wyświetlaczu zaczynie migać “A1”. 

Istnieją dwie możliwości, aby ustawić podstawowy adres: 

a) Krótkie naciśnięcie przycisku (t <2 s) = wartość wzrasta o 1 lub 

b) Długie naciśnięcie przycisku (t> 2 s) = wartość wzrasta o 10  

w odstępie 0,5 s 

Jeśli zostanie osiągnięta maksymalna wartość (250), adres jest resetowany do 0 

Uwaga: Po wpisaniu adresu głównego, nie można używać przycisku przez kolejne 6 sekund.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jeśli w prowadzony adres główny zaczyna migać, dalej możemy kontynuować w następujący 
sposób:  

a) Krótkie naciśnięcie (t < 2 s) = zatwierdza nową wartość, “A1” miga na 
wyświetlaczu 
b) Długie naciśnięcie (2 s < t > 5 s) = akceptacja wartości i powrót do 

standardowego ekranu 
c) Najdłuższe naciśnięcie  (t > 5 s) = odrzucenie wprowadzonej 

wartości i powrót do standardowego ekranu  
Kiedy przycisk po wejściu w menu adresu głównego, będzie 5 min. w  bezczynności to menu 
zostanie odrzucone i powróci do ekranu standardowego. 
 

7.3  Szybkość transmisji M-Bus (tylko w wersji MGMIZ632) 

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się „bd:2400“, to menu do ustawiania prędkości transmisji może 
być włączone poprzez długie przyciśnięcie (2 s < t < 5 s). Na wyświetlaczu zaczynie migać “bd”. 
Przez krótkie naciśniecie przycisku pracy należy wybrać opcję z wyświetlanych wartości z listy 
(300 – 2400 – 9600). Zatwierdzenie wybranej szybkości transmisji nastąpi poprzez długie 
przyciśnięcie (2 s < t > 5 s). Jeśli przycisk zostanie przyciśnięty dłużej (t > 5 s),wybrana 
szybkość transmisji zostanie odrzucona. W obu przypadkach wyświetlacz zostanie zresetowany 
do standardowego ekranu.  
Kiedy przycisk po wejściu w menu wyboru szybkości transmisji będzie 5 min. w  bezczynności 
to menu zostanie odrzucone i powróci do ekranu standardowego. 

 

7.4  Tryb testowy  (używany tylko do celów kontrolnych i dostępny tylko w 
wersji MGMIZ632) 

Tryb testowy używany jest tylko do celów kontrolnych i dostępny jest tylko w wersji MGMIZ632. 
Podczas gdy licznik jest w trybie testowym następuje równocześnie miganie symbolów: 
gwiazda, okrąg i wykrzyknik.  

Tryb testowy włączany jest w następujący sposób: 
1. automatycznie po skutecznej korekcie 
2. za pomocą przycisku, wybierając z menu opcję „Gotest” podczas 

pracy w trybie standardowym 

W trybie testowym stała impulsu jest 10 razy większa. Długość impulsu wynosi 3 ms. 
Tryb testowy może być wyłączony w następujący sposób: 

1. za pomocą przycisku pracy, wybierając z menu opcję „Escape” 
podczas pracy w  trybie standardowym      
2. automatycznie po 10 s, przy zbyt niskim napięciu faz (70% UNenn) 
3. automatycznie po upływie 72 godzin ciągłej pracy, jeżeli tryb testowy 

został włączony po korekcie 
4. automatycznie po 12 godzinach ciągłej pracy, jeśli tryb testowy został 

włączony przez standardowy tryb pracy. 
 


