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Introduction 
 
Jelen felhasználói kézikönyv az alábbi készülékekre érvényes: 

 

 

A felhasználói kézikönyv tartalmaz minden, a felhasználási célnak megfelelő 
információt. Ezek a következők: 

• A mérő karakterisztikájával, kialakításával és funkcióival kapcsolatos 
információk átadása  

• A lehetséges veszélyforrásokkal, azok következményeivel, illetve a 
megelőzésükre teendő intézkedések kapcsolatos ismeretek átadása 

• A mérő élettartama alatt elvégzendő tevékenységek ismertetése 
(paraméterezés, telepítés, üzemeb helyezés, üzemeltetés, leszerelés és 
selejtezés) 

 

A kézikönyv az áramszolgáltató rendszertervezéssel, mérőszereléssel és 
üzembe helyezéssel, üzemeltetésével, karbantartásával és selejtezéssel 
foglalkozó szakemberei számára készült. 

A mérő részletes műszaki paraméterei és funkcionális leírása az alábbi 
önálló dokumentumokban található meg: 

• H 71 0200 0381 „ZMG400AR/CR műszaki adatok” 

• H 71 0200 0379  „ZMG310, ZMG400 funkcionális leírás” 

A mérőtípus jelölési rendszer struktúrája a 2.3 fejezetben található. Ebben 
a dokumentumban az alábbi konvenciókat használjuk a mérőtípus 
mejelölésnél: 

• A kisbetűs „x” különféle típusokat jelölhet egyidejűleg (azaz ZMG410xR 
ami lehet ZMG410AR és ZMG410CR is). 

• A „00” számpár jelölhet különböző pontossági osztályokat (azaz 
ZMG400xR lehet ZMG405xR és ZMG410xR mérő). 

• A „ZMG” önálló rövidítés jelöli az összes háromfázisú, négyvezetékes 
mérőt. 

• Használjuk továbbá az alábbi típusjelölést az eredeti jelöléstől eltérően: 

o „Hatásos fogyasztásmérő” a ZMG400AR típus helyett 

o „Kombimérő” a ZMG400CR típus helyett 

 

 

Érvényességi 
tartomány 

A dokumentum célja 

Célcsoport 

Hivatkozott 
dokumentumok 

Konvenciók 
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1 Biztonság 
Ez a fejezet foglalkozik a dokumentumban használt biztonsági 
információkkal, leírja a felelősségi köröket és a betartandó biztonsági 
szabályokat. 

1.1 Biztonsági információk 
A kézikönyv fejezeteiben az alábbi szimbólumok és kiemelések hívjá fel a 
figyelmet esetleges veszélyforrásokra, azok komolyságára: 

Feszély definíciója 
Olyan veszélyforrásra hívja fel a figyelmet, amely súlyos vagy halálos 
sérüléshez vezethet. 

 

Figyelmeztetés definíciója 
Olyan veszélyforrásra hívja fel a figyelmet, amely kevésbé súlyos 
sérüléssel, vagy a termék megsérülésével járhat. 

 

Megjegyzés definíciója 
Általános megjegyzések, illetve a munka megkönnyítéshez kapcsolódó 
információk leírása. 

A veszély fokán túl, a biztonsági információk leírják a veszély típusát és 
forrását, a lehetséges következményeket és az elkerülésükhöz szükséges 
intézkedéseket. 

1.2 Felelősségi körök 
A mérő tulajdonosa – általában az áramszolgáltató – felelős azért, hogy a 
mérővel kapcsolatos munkákban réztvevők: 

1. Elolvasták és megértették a kézikönyv rájuk vonatkozó részeit 

2. Megfelelően képzettek az adott munkafolyamat elvégzésére 

3. Szigorúan beartják a biztonsági előírásokat (az 1.3 szakaszban leírtak 
szerint) és az egyes felyezetekben leírt üzemeltetési információkat. 

A mérő tulajdonosa viseli a felelősséget 

• a személyek védelméért 

• az anyagok sérülésmentességéért  

• a személyzet oktatásáért  

Landis+Gyr Ltd. Az egyes készülékek oktatását vállalja; kérjük lépjen 
kapcsolatba a forgalmazóval. 

 

 

 

Danger

Warning

Note
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1.3 Biztonsági előírások 
Az alábbi biztonsági előírásokat mindig be kell tartani: 

• A mérő kapcsai nem lehetnek feszültség alatt a felszereléskor vagy 
kinyitáskor. A feszültség alatt álló kapcsok életveszélyesek. Ezért a 
főbiztosítókat el kell távolítani, és biztonságos helyen kell tartani a 
munkavégzés idelyére olymódon, hogy mások ne tudják visszahelyezni 
bejelentés nélkül. 

• A helyi biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. A mérőt kizárólag 
kioktatott és megfelelő képzettséggel rendelkező szeméyek szerelhetik 
fel. 

• Az áramváltók szekunder köreit rövidre kell zárni a vizsgáló sorkapcson a 
szerelés idejére. A nyitott szekunder körben indukálódó nagyfeszültség 
életveszélyes, továbbá az áramváltó sérüléséhez vezethet. 

• A közép és nagyfeszültségű mérőváltókat egyik oldalon, vagy a 
nullaponthoz földelni kell. Ennek elmulasztása elektrosztatikus 
feltöltődéshez vezethet, ami átlépheti a mérő szigetelesi szilárdságát, 
ezáltal életveszélyes helyzetet hozva létre. 

• A mérőt a felszerelés során biztonságosan kell tartani. Leejtése sérülést 
okozhat. 

• Leejtett mérőt nem szabad felszerelni még akkor sem, ha látható sérülés 
nincs rajta, ehelyett vissza kell juttatni a szerviz és vizsgáló állomásra 
(vagy a gyártóhoz). Belső sérülések funkcionális zavarokat vagy 
rövidzárlatot okozhatnak. 

Semmiképpen sem szabad a mérőt folyó vízzel vagy nagy nyomású 
eszközzel tisztítani. A készülékbe hatoló víz rövidzárlatot okozhat. 
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2 A készülék leírása 
Ez a fejezet röviden ismerteti a ZxG400xR mérők kialakítását és funkcióit. 

 

2.1 Alkalmazási terület 
A ZxG400xR mérők alapvetően mérőváltókhoz történő csatlakoztatásra 
alkalmasak minden feszültségszinten, nevezetesen kis, közép és 
nagyfeszültségen. Elsősorban közepes és nagyfogyasztknál használhatók, 
amelyek kis vagy középfeszültségű csatlakozással rendelkeznek. 

A ZMG410xR különösen alkalmas kifeszültségű alkalmazásra, a ZMG405xR 
és ZFD405xR inkább középfeszültségen használhatók. 

A ZMG410xR mérőnek minden részletre kiterjedő tarifstruktúrája van. Ez a 
szezonális traifáktól kezdődően száms energia és teljesítménytarifáig terjed. 

A ZMG400xR 5A, 5//1(6) A vagy 1,5(6) A névleges áramú áramváltókhoz 
lett méretezve. 

A ZMG400CR  kombinált mérő  hatásos és meddő energia mérésére 
alkalmas, a ZMG410AR háromfázisú, négyvezetékes hálózatok (kis és 
középfeszültségen) hatásos energia mérésére szolgál. A mérési feladat 
ellátására a mérők a csatlakozási pontoon áram és feszültségváltókon 
keresztül csatlakoznak a hálózatra:  

• Kisfeszültség: ZMG400xR áramváltón keresztül 

• Középfeszültség: ZxG400xR áram és feszültségváltón keresztül 

A mért mennyisége megtekinthetők a kijelzőn, és a kiolvashatók az optikai 
csatolófelületen keresztül is. Az RS232, RS485 vagy CS csatlakozó felületek 
közül egy rendelkezésre áll távleolvasás céljára. 

Amennyiben a mérő tartalmaz impulzus kimenetet, akor a mért energiával 
arányos impulzusok külső készülék számára továbbithatók (pl. 
terhelésvezérléshez). A tarifákat külsőleg vagy belsőleg lehet kapcsolni. 

2.2 Jellemzők 
A ZMG400xR mérők az alábbi jellemző tulajdonságokkal bírnak: 

• Hatásos, meddő és látszólagos energiák mérése négy tér nyegyedben 
(ZMG400CR), vagy hatásos energis vételezés, visszatáplálás mérése 
(ZMG400AR). 

• Tarifás rendszer energia és teljesítmény tarifákkal,tárolt értékekkel, 
terhelési görbékkel stb… 

• További kiterjesztett funkciók, mint például felügyeleti funkciók, 
csúszóablakos maximum mutató stb… (ZxG400CR mérőknél teljesítmény 
tényező cosϕ) 
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• Tarifa vezérlés 

- Külsőleg vezérlő bemeneten keresztül (ZxG400xR1 és ZxG400xR3) 

- Belsőlegl 
-  kapcsolóórával (ZxG400xR2 és ZxG400xR4)  
   vagy 
-  esemény jelzés alapján amelyek például származhatnak az áram 
vagy feszültség figyelésből 
   teljesítmény alapján stb... 

- A kommunikációs csatornán kersztül érkező vezérlőparanccsal 
(formattált parancs vagy DLMS). 

• Adatmegjelenítés folyadék kristály kijelzővel (LCD) 

• A ZxG400CR kombionált mérők megfelelnek az IEC 1-es és 0,5S 
pontossági osztályának a hatásos energia tekintetében, és 1-es 
osztálypontosságnak a meddő energia tekintetében. A ZxG410AR mérő 
IEC szerinti 1-es osztálypontosságú. 

• Rugalmas mérőmű, amit paraméterezéssel lehet beállítani (különböző 
paraméterek szoftver segítségével történő megváltoztatása). 

• Még fáziskiesés esetén is korrek mérés.  

• Széles mérési tartomány az indulási áramtól egészen a maximális 
áramig. 

• Hosszú üzemidő képesség az installálástól a teljes üzemképtelenségig. 

• IEC 62056-21 szerinti optikai csatzlakozó felület:  

- Mérő helyszíni kiolvasására 

- Szerviz funkciók ellátásra (pl. paraméterezés)  

- IEC 62056-21 és DLMS (IEC 62056-46) szerinti adatformátummal 

• Kimeneti kontaktusok (szilárd-test relével), melyeken keresztül a mért 
mennyiségekkel arányos impulzusok, vezérlő jelek és státusz üzenetek 
továbbíthatók. 

• A hatásos és meddő teljesítmény, feszültség, áram, frekvencia, fáziszög 
pillanatérékeinek megjelenítése.  

• Üzembe helyezési segédlet 

- Fázis feszültségek, fazes áramok, fáziszögek, forgásirány, energia 
irány megjelenítése, riasztási üzenetek  

• Események tárolása, például feszültség kiesés, behatolási kísérlet, 
minőségi jellemzők vagy hiba üzenetek. Az esemény információkhoz a 
meglévő csatoló felületeken keresztül lehet hozzáférni. A legfontosabb 
üzeneteket a kijelzőn is meg lehet jeleníteni nyilak segítségével, vagy 
kimeneti vezérlő jelet lehet aktivizálni fellépésük esetén. 

• Egy vagy két választható csatolóf felület  

- CS önmagában  

- RS232 önmagában vagy CS –el együtt 

- RS485 önmagában vagy CS-el együtt 

Távleolvasási célra egyidejűleg csak az egyik lehet aktív.  
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2.3 Típus határozó 
 

Three-phase three-wire network (F or Aron connection)
Three-phase four-wire network (M connection)

Network type

Connection type

Accuracy class

ZMG 4 10 CR 4 .26 0 b .43

10
05

ZFD
ZMD

4

1    according IEC
0.5 according IEC

Measurement variants

AR
CR

Active energy meter
Combi meter for active and reactive energy

Tariff functions

Transformer connection

ZxG310/410..
ZxG405C

1
2
3
4

Energy rates, external controlled
Energy rates, internal controlled with time switch
Energy and demand rates, external controlled
Energy and demand rates, internal controlled with time switch

Number of control inputs/output contacts
Povided combinations: 00 / 26 / 44

Special functions
0 no

Interfaces
00
02
03
40
42
43

no
with RS232
with RS485
with CS
with CS and RS232
with CS and RS485

Further functions
0
3
4
7
a
b

no
with software events
with hard- and software events
with load profile
with load profile and software events
with load profile and hard- and software events

 
 
Ebben a dokumentumban az AR/CR meghatározás csak abban az esetben 
kerül kiírásra, ha valamelyik funkció megértéséhez szükséges.  
 
A mérő szoftver verzióját kivülről nem lehet megállapítani. Ellenben 
kiolvasás során ehhez az információhoz hozzá lehet férni (lásd 5.5 
Adatkiolvasás). Bizonyos specifikus funkciók megléte a szoftver verzójától 
függ.  

Szoftver verzió 
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2.4 Blokk séma 
Ebben a fejezetben blokk séma alapján vizsgáljuk meg a ZxG400xR mérő 
funkcióit. 
 
 

Measur. system

Power supply

Voltage
supervision

Memory
for data

and profiles

Microprocessor

LCD display

Test
diodes

optical
interface

Signal
processing

Data
processing

Energy
demand
etc.

Billing
data 

Display key

Extension board
MMI

Diode for
fraud detection

RS232 / RS485
without / with CS

MMI

MMI
(control inputs)
output contacts
CS interface

Functions
for fraud
detecion

U1
U2
U3
N

I1
I2
I3

Ut
Control
inputs

Time switch

Calendar clock

Reset

Extension board

Remote control s.
Central
station

 

 
Fig. 2.1 A ZxG400xR mérő blokk sémája 
 

Note  

ZMG400 és ZFG400 
Az alábbi leírások csak az M kapcsolású, háromfázisú, négyvezetékes 
mérőkre vonakoznak (ZMG400). 
 
A ZxG400AR hatásos energiavételezést és visszatáplálást mér, míg a 
ZxG400CR kombinált mérő a hatásos és meddő energiákat négy tér 
negyedes bontásban képes mérni. 

A ZxG400xR mérők kiegészíthetők egy vagy kettő beépített kommunikációs 
egységgel (csak CS, vagy RS232 vagy RS485 CS-el vagy a nélkül).  

 
Bemenetek A mérő fő bemenetei: 

• Fázisfeszültség kapcsok (U1, U2, U3), fázis áram (I1, I2, I3) és 
nullavezető bemenetek 

- A mérőművekben történő mérés céljára 

- A mérő háromfázisú tápellátásának biztosítására 
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• Vezérlő bemenetek Ut (up to 4) for: 

- Energia és maximum tarifák kapcsolására 

- Nullázásra 

- Teljesítménymérés tiltására 

- Naptáróra szinkronizálására 

Optocsatoló védi az alábbi áramköröket, amelyek kapcsolatban állnak a 
vezérlő bemenetekkel: 

• Távvezérlő jelek (max. 8), melyek hesználhatók: 

- Zónaidő vezérlésre 

- Impulzus továbbításra más készülékek felé 

• Nyomógombok 

- A kijelző léptetésére (nyomógomb, optikai felület) 

- Nullázási és szerviz funkciók használatához (nullázás gomb) 

 
Kiemenetek A mérő az alábbi kimenetek tartalmazza: 

• LCD folyadék kristály kijelző nyomógombbal az adatok helyi kiolvasása 
céljából (egyszerű 8 digites kijelző, további, az energia irányra, energia 
típusára, fázisfeszültségek meglétének ellenőrzésre szolgáló 
információkkal) 

• Optikai vizsgáló kimenet (vörös, 1 db a hatásos, 2 db a kombinált 
mérőkben) 

• Statikus relék paraméterezhető jel hozzárendeléssel (max. 6) 

• Optikai csatoló felület az adatok automatikus helyi kiolvasása céljából 
(pl. kézi terminállal) 

• Kommunikációs csatoló felület (csak CS, RS232 vagy RS485 CS-el vagy a 
nélkül) 

• Riasztási dióda (behatolási kísérlet jelzésére) 

 
Három - a már bizonyított Direct Field Sensor technológián alapúló –
mérőmű, amely mindegyike fázisonként generál a rákapcsolt feszültségből 
és áramból származó teljesítménnyel arányos digitális jelet. 

 
A digitális feszültség, áram és teljesítmény jelek a következő jelfeldolgozó 
egyésgbe kerülnek, amely az előbb említett jelekből készíti el a digitális 
jelet és az átlagértékeket minden másodpercben az alábbi érékekre: 

• Fázisonkénti hatásos energia 

• Fázisonkénti meddő energia (csak ZxG400CR kombinált mérőnél) 

• Fázisfeszültségek (effektív érték) 

• Fázis áramok (effektív érték) 

• Hálózati frekvencia 

• Fázisszögek 

• Teljesítménytényezők 

Mérőmű 

Jel feldolgozás 
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A jelek számos különböző regiszterben történő felhasználásához a 
mikroprocesszor minden másodpercben kiszámítja az alábbi mért 
mennyiségeket (paraméterezéssel meghatározható): 

• Hatásos energia  Összesen, a ZMG-nél fázisonként 
 és energia irányonként elkülönítve 

• Fázisfeszültségek effektív értéke 

• Fázisáramok effektív értéke 

• Nulláram a fázisáramok vektoriális összegéből számítva, effektív 
értékként meghatározva (ZMG-nél) 

• Fázis szögek feszültség-feszültség közöt, feszültség-áram között (ZMG-
nél) 

• Hálózati frekvencia 

• Forgásirány 

Ezen túl a ZxG400CR kombinált mérőnél:  

• Meddő energia  Összesen és fázisonként 
 energia irányonként elkülönítve 
 4 tér negyedre bontva  

• Látszólagos energia Összesen és fázisonként 
 energia irányonként elkülönítve 
 hatásos és meddő energiákból vagy effektív 
értékekből 

• cosϕ, fázisonként és átlag értékben 

  
Tarifa vezérlés A tarifa vezérlés végrehajtható: 

• A vezérlő bemenetken keresztül külsőleg (max 4) 

• Belsőleg a kapcsolóórával (zónaidő vezérlés, teljesítménymérés tiltás), 
illetve a naptárórával (nullázás). Lehetséges a külső és belső vezérlés 
kombinált alkalmazása is, ha így állítják be. 

• A felügyeleti funkcióknál beállított határérték figyelés eseményei alapján. 

 
Adat előkészítés Az alábbi regiszterek állnak rendelkezésre a mért értékek kiértékeléshez 
számlázáshoz   

• A hatásos mérőknél 8 energia tarifa (ZMG400AR) 
16 energia tarifa a kombinált mérőknél (ZMG400CR) 

• 15 energia totál regiszter 

• 8 futó maximum regiszter 

• 8 maximális teljesítmény regiszter 

• 2 cosϕ regiszter (csak ZxG400CR mérőknél) 

• egyéb regiszterek a feszültség és áram, hálózati frekvencia és 
fázisszögek megjelenítéséhez 

 
Nemfelejtő memória szolgált a terhelési görbék és az események 

Jel felhasználás 

Memória 
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tárolására, ez tartalmazza továbbá a mérő paraméter listáját és biztosítja a 
mérési eredményeket feszültség kiesés idején.  

 
A mérő működtetését biztosító feszültség a három mérési feszültségből 
származik. A feszültség figyelés biztosítja a korrekt működést és a 
megbizható adatmentést feszültség kiesés idején, illetve a megfelelő 
indulást a feszültség visszatérésekor. 

 
Amennyiben a konfigurációban be lett állítva, a mérő számos lehetőséget 
kínál a behatolási kísérletek figyelésére: 

• hardver specifikus, azaz a kapocsfedél kinyitására, vagy erős mágneses térre aktivizálódó 

• szoftver specifikus, azaz áram jelenléte feszültség nélkül 

 

2.5 Mérőmű 

2.5.1 Jel generálás 
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Fig. 2.2 A mérőmű blokk sémája 
 
A ZMG400 mérők az áram mérésből származó Hall effektust használják. E 
célból az a megfelelő elem a DFS mérőcsip részét képezi, amelyik a 
fázisáram mágneses terét érzékeli, és ebből az árammal arányos jelet 
generál. A mágnese teret egy áramhurok hozza létre, amelyen a mérési 
áram folyik keresztül. Ezt követi egy A/D átalakító, ami ebből az analóg 
jelből digitális jelet hiz létre. Az egész egységet árnyékolás védi a külső 
mezők hatásától. 

 
A DFS feszültségosztón keresztül fogadja a fázisfeszültségeket. A kimeneti 
feszültség hasonlóképpen azonaal digitális jellé alakul egy A/D átalakítón. 

Tápellátás 

Behatolás figyelés 

Áram szenzor 

Feszültség szenzor 
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Digitális szorzó készíti el a fázisonkénti jelekből a teljesítménnyel arányos 
jeleket, ami tulajdonképpen összeszorozza az áram és feszültség digitális 
jeleit a már ismert módon. Ezt követően a teljesítmény Px pillanetértéke 
bekerül a mikroprocesszorba a feszültség és áram pillanatértékeivel együtt, 
ahol a további feldolgozásuk megtörzténik. 

2.5.2 Jelfeldolgozás 
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Fig. 2.3 Jel feldolgozás 
 

Gyors feldolgozás A mikroprocesszor a Px, hatásos teljesítményből, Ux feszültségből és Ix 
áramból kiszámítja a: 

• Qx meddő és Sx látszólagos teljesítményeket,  

• Ux és Ix valós effektív értékét,  

• Az fn hálózati frekvenciát  

• A feszültség-feszültség és feszültség-ára fázisszögeket 

 
A gyors feldolgozást követően a lassú feldolgozás energia egységeket 
képez (impulzusok) a teljesítményből fix órajel frekvenciával és változó 
amplitudóval, amely a teljesítménnyel lesz arányos, és a további mért 
mennyiségek – feszültség, áram, frekvencia stb… - átlagértékével 
másodperces frissítéssel. 

 

 

2.5.3 Mért mennyiségek 

 
Össz értékek A lassú feldolgozás eredményei a következő mennyiségek: 

Jelgenerálás 

Lassú feldolgozás 
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2 hatásos energia +AΣ és –AΣ 
2 meddő energia +RΣ és –RΣ 
4 meddő energia tér negyedenlént +RiΣ / -RiΣ és +RcΣ / -RcΣ 
2 látszólagos energia +VAΣ és –VAΣ 
1 teljesítmény tényező cosϕ  (fázisok átlaga) 

Fázisonkénti értékek 

6 hatásos energia +Ax és –Ax 
6 meddő energia +Rx és –Rx 
12 meddő energia negyedenként +Rix / -Rix és +Rcx / -Rcx 
6 látszólagos energia +VAx és –VAx 
3 teljesítménytényező cosϕx  
3 fázisfeszültség Ux 
3 fázisáram Ix 
1 nulláram IN 
1 hálózati frekvencia fn 
3 fázisszög fázis-fázis  ϕu 
3 fázisszög fázis-áram  ϕu-i 
3 amperóra Ahx 

A mérhető mennyiségek fogyasztás jellegére tekintettel (csak hatásos vagy 
hatásos és meddő) az alábbi táblázatok szerint változhatnak. 

ZxG410A.. hatásos mérő 

 Mért mennyiség  ZMG410A.. ZFG410A.. 

 Hatásos energiavételezés +A Össz / fázisok Össz 

 Hatásos energia 
visszatáplálás 

- A Össz / fázisok Össz 

 Teljesítménytényező cosϕ Fázisok/átlag Átlag 

 Fázis feszültségek  U1 - U2 - U3 U12 - U32 

 Fázis áramok  I1 - I2 - I3 I1 - I3 

 Nulláram  IN - 

 Hálózati frekvencia fn igen igen 

 Feszültség fáziszögek ϕ U U1 - U2 / U1 - U3 - 

 Fáziszög fesz-áram ϕU-I U1 - I1 / I2 / I3 - 

 Forgásirány  igen gen 

 Ameróra Ah L1, L2, L3 L1-2, L3-2 
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ZxG400C.. kombinált mérő 

 Mért mennyiség  ZMG400C.. ZFG400C.. 

 Hatásos energiavételezés +A Össz / Fázisonként Össz 

 Hatásos energia 
visszatáplálás 

- A Össz / Fázisonként Össz 

 Pozitív meddő energia +R Össz / Fázisonként Össz 

 Negatív meddő energia - R Össz / Fázisonként Össz 

 Meddő energia Q1 +Ri Össz / Fázisonként Össz 

 Meddő energia Q2 - Rc Össz / Fázisonként Össz 

 Meddő energia Q3 - Ri Össz / Fázisonként Össz 

 Meddő energia Q4 +Rc Össz / Fázisonként Össz 

 Látszólagos energia import +VA Össz / Fázisonként Össz 

 Látszólagos energia export - VA Össz / Fázisonként Össz 

 Teljesítménytényező cosϕ Fázisonként/átlag Átlag 

 Fázis feszültségek  U1 - U2 - U3 U12 - U32 

 Fázis áramok  I1 - I2 – I3 I1 - I3 

 Nulláram  IN - 

 Hálózati frekvencia fn igen igen 

 Fázisok közti szögek ϕ U U1 - U2 / U1 - U3 - 

 Fesz-áram fáziszsögek ϕU-I U1 - I1 / I2 / I3 - 

 Forgásirány  igen igen 

 Amperóra Ah L1, L2, L3 L1-2, L3-2 

 

2.5.4 Összegzés a ZMG400xR-ben 

Az energia impulzusok összegzése a ZMG400xR mérőben különböző 
módokon valósítható meg: 

Éppen úgy mint a Ferraris mérőkben az egyes fázisok értékeit a mérő az 
előjelek figyelembe vételével valósítja meg. Eltérő előjelek esetén (energia 
irányok) az összeg a pozitív és negatív előjelű értékek összegeként adódik. 

A mennyiségek szerinti összegzés az egyes fázisok pozitív és negatív előjelű 
értékeit elkülöníti. A Σ A+ ezért csak a pozitív előjelű értékek összegét 
tartalmazza (az 1. plédában +A1 és +A2), Σ -A csak a negatív előjelű 
értékek összegét (az 1. példában –A3), feltéve, hogy ezek így vannak jelen. 

+A/-A vektorokkal 

Mennyiségekkel 



H 71 0200 0382 a en - ZMG400AR/CR - ZFG400AR/CR – User manual © Landis+Gyr AG 
A készülék leírása  19/19 

Helytelen bekötés esetén a mérő a megfelelő pozitív energiát méri. 
Továbbá a megfelelő negatív előjelűt is. 

Calculation
method A1

A2
A3

A1
A2
A3

A1 A2

A3

Example 1 Example 2

+A

- A

+A

- A

 A Lx

+A   -  - A

+A  +  - A

A1 A2

A3

A1 A2 A3

A1 A2

A3
A1 A2

A3

A1A3

A2
A2

A1A3

A1 A3A2

A1A3

A2

A1A3

A2

Register content
without sign

 
Fig. 2.4 ZMG400xR – Fázisok összegzése 
 
 
Ez az eljárás az egyes fázisok energiáit az előjelüktől függetlenül összegzi. 
Ebben az esetben a helytelen bekötésnek nincs hatása a mérési 
eredményre. 

Viszont ha valamelyik fázisban tényleges visszatáplálás lép fel, akkor a 
mérés helytelen lenne. 
 
Ebben az esetben a mérő a vételezett energiából kivonja a visszatápláltr 
energia mennyiséget. Ezzel az eljárással nem lehet a helytelen bekötés 
tényét meghatározni. 
 
Ebben az esetben a mérő a vételezéshez hozzáadja a visszatáplált energiát. 
Jelentőssége csak akkor van, ha a szolgáltató meg akarja akadályozni, 
hogy valaki a mérőt úgy befolyásolja, hogy az negatív energiát is mérjen, 
így bizonyos mennyiséget a vételezésből levonjon. 
 
A szokásos mért mennyiségeken túl a hatásos, meddő és látszólagos mért 
mennyiségeknél az alábbi lehetőségek is rendelkezére állnak: 

Meddő energia kivonása |+R| - |-R| 

Meddő energia összeadása |+R| + |-R| 

Tér negyedek +Ai, +Ac. -Ai, -Ac +VAi, +VAc, -VAi. –VAc 

Stb… 

Abszolút értékkel  
Σ |A Lx| 

Kivonás  
|+A| - |-A| 

Összeadás  
|+A| + |-A| 

További mért 
mennyiségek 
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2.6 Tarifális bontás 

2.6.1 Mérési értékek kialakítása 
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Fig. 2.5 ZxG400xR – Mérési értékek kialakítása 

Az egyedi fázisokból és az összegzett mérési eredményekből 15 különböző 
értéket lehet feldolgozni a mérőben. 

ME1 - ME12 szabadon beállítható hatásos, meddő vagy látszólagos 
energiára 

ME13 - ME15 Rögzítetten Ah1, Ah2, Ah3 Amper-órák. 

A teljesítmény, áram, feszültség, hálózati frekvencia és a fázisszögek a 
hálózatanalizálásból származó pillanatértékek. 

2.6.2 Jel felhasználás 

Energia regisztrálás Az ME1 – ME15 mérési értékek mindegyike totál regiszter. 

Az ME1 – ME12 mért értékeket lehet tarifálisan bontani, de az ME13 – 
ME15 regiszterket nem. Tarifális bontás céljára a mérő tartalmaz: 

• A ZxF400AR hatásos mérőnél 8 regiszter, 

• A ZxG400CR kombinált mérőnél 16 regisztert. 

 
Az ME1 – ME8 mért értékeket lehet tarifális teljesítménybontásra 
felhasználni, viszont az ME9 – ME15 regiszterelet nem. 

• Ezek mindegyike rögzítetten hozzá van rendelve a futó 
átlagteljesítmény (P futó) 8 regiszteréhez, melyek mindegyikéhez 
tartozik még egy regiszter, ami az előző integrálási periódus 
átlagértékét jeleníti meg. 

• A ZMG400 mérőnek 8 tarifális regisztere van. 

Teljesítmény mérés 
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Fig. 2.6 ZxG400xR – Jel felhasználás 
 
•  
 

Teljesítménytényező A kombinált mérő az alábbi módokon képes feldolgozni a 
teljesítménytényezőt: 

• Az „A” és „VA” futó átlagértékeiből az integrálási időszak alatt képzett 
átlaggal, ami a PF minimális értékét adja me a teljesítményhez 
hasonlóan két regiszterben.  

• A számlázási időszakra az „A” és „VA” regiszterek állásaiból számított 
átlagérték alapján. 

 
Adatválasztás A regiszter mejelenhet: 

• A kijelzőn, 

• Pillanatfelvételként normál vagy szerviz kiolvasáskor, 

• IEC kiolvasási projollban vagy, 

• DLMS kiolvasási protokollban 

• A számlázási időszak tárolt értékeként (teljesítmény átlagérték nélkül) 

• A terhelési görbe tárolóban regisztrálva (csak az éppen lezárt integrálási 
időszak energia totál és teljesítmény átlag értékeként) 

2.7 Profilok 
 
AZ optimálisabb memóri kihasználás érdekében a ZMG400xR mérők tárolt 
értékei saját tárolt érték profilt alkotnak. A memória terület szélességét a 
tárolandó regiszterek száma, míg mélységét a regiszterenként tárolandó 
előző értékek száma határozza meg. 
 
 

Előző értékek 
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A terhelési görbe egy periódikus memória, amely a meghatározott 
értékeket rögzíti minden egyes integrálási periódus befejezése után. A 
dátum és idő gyakorlatilag csak az új nap kezdetén kerül regisztrálásra, 
illetve minden feszültségkimaradás után, valamint időállítást vagy 
átparaméterezést követően. A regisztrálási időszak azonban tartalmazza az 
időbélyeg bejegyzést, számos egyébb fontos státusz információt és a mért 
eredményt. Az idő bejegyzés, a státusz bejegyzés és a maximálisan 14 
mért eredmény képzi a csatornákat (maximálisan 16-ot). 

A teljesítményméréssel rendelkező mérők esetében a regisztrálási 
időszak hossza minden esetben megegyezik az integrálási 
periódus hosszával. 

A memóri terület mélysége szabja meg a maximálisan tárolható napok 
számát. Ez nagyban függ: 

• A regisztrálási periódus hosszától, 

• A regisztrálandó különböző regiszterek számától 

• A mérési eredmény ábrázolásának hosszától (4 vagy 6 bájt). 

A mérő ezért 250 napon keresztül képes 4 különböző mennyiséget 
regisztrálni 15 perces regisztrálási periódus esetén. 

A terhelési görbét mindig ki lehet olvasni a csatolófelületeken keresztül. 
Néhány különleges alkalmazás esetén akár a kijelzőn is megjeleníthető, 
mint bármely egyéb adat, ahol az esemény naplóhoz hasonlóan a terhelési 
görbe is a saját menüjében érhető el. 

 
Ez a típusú esemény napló nem periódikus, és dátummal és időponttal 
együtt tárolja a kiválasztott események fellépését. Az események fellépés 
esemény számmal kerül regisztrálásra, azaz a feszültség kiesés 23-as, 
feszültség visszatérés 24-es számmal. 

A memória mélysége azon további adatok mennyiségétől függ, amelyeket a 
szolgáltató az esemény számával együtt szeretne tárolni (státusz regiszter, 
energia totál regiszterek…) 

Az esemény napló tartalma megjelníthető a kijelzőn és kiolvasható a 
csatolófelületeken. A kijelzőn a saját menü struktúrájában található, 
általában a szerviz menüben. 

 
A ZMG400xR különféle eseményekt képes a saját (dedikált) esemény 
naplójában tárolni. Ez a napló rögzíti az esemény fellépésének kezdetét, 
végét és annak tartamát számos egyébb adattal együtt (energia totál 
regiszterek, pillanat értékek stb…), mindezeket rögzítve az esemény 
fellépésnek és eltűnésének pillanatában is. Ez tartalmazza a 10 leghosszabb 
tartamú eseményt, továbbá a legelsőt és a legutojára fellépettet. 

A dedikált esemény naplót csak DLMS protokollal lehet kiolvasni. 

 

 

 

 

 

Terhelési görbe 

Standard esemény 
napló 

Dedikált esemény 
napló 
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2.8 Tarifavezérlés 
A tarifavezérlés a szolgáltató által meghatározott tarifa struktúra alapján 
történik. A tradicionális energia és teljesítmény tarifa vezérlésen túl ez 
tartalmazhat egyébb funkciókat is, mint például üzemidő, jeltovábbítás 
kimeneti kontaktuson keresztül, a kijelzőn megjelenő szimbólum, stb… 

 

 

Signal sources

- Control inputs
- Status
- Event signals
- Remote control signals
- Time switch

Control table
with

AND matrix and
OR matrix

CS1
to

CS16

Controlled functions
like energy registers
arrows of display etc.

Control signals

 

 
Fig. 2.7 Tarifa vezérlési séma 

• Jelforrások 

Vezérlő bemenetek, belső állapotok, esemény jelek, távvezérelt jelek, 
kapcsolóóra jelek  

• Maximálisan 16 CSx vezérlőjel a vezérlő tábla ÉS és VAGY kapcsolatai 
alapján 

Az ÉS mátrixal logikai jeleket lehet kialakítani, melyek az aktuális CSx 
vezérlőjel VAGY mátrixához kapcsolódik. Ez szolgál a vezérlő 
bemeneteken érkező külső jelek bekapcsolására, továbbá a különféle jel 
források jelzéseinek összekapcsolására. 

• Vezérelt objektumok 

Ezek általában az aktuális tarifavezérléshez kapcsolt energia és 
teljesítmény regiszterek, továbbá az üzemidő számlálók, kimeneti 
kontaktusok és kijelző szimbólumok, stb… 

A vezérlendő energia regisztereket, üzemidő számlálókat vagy a CSx 
vezérlőjelek valamelyikéhez, vagy a kapcsolóóra TOUx vezérléséhez kell 
hozzárendelni. Egyszerű kapcsolóóra üzemmóddal direkt a TOUx jel 
vezérelheti működésüket, mivel ezeknek ugyanaz az állapota a mérőben 
mint a CSx vezérlő jeleknek. 

A kimeneti kontaktusokat és a kijelzőn megjelenő szimbólumokat a vezérlő 
jeleken túl hozzá lehet rendelni egyéb rendelkezésre álló jelforáshoz is. A 
kijelző nyíl szimbólumai más állapotokat is megjeleníthetnek, mint például 
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nullázás zárolás, beállítási üzemmód vagy teszt üzemmód aktív állapotát, 
de ezek nem tartoznak a tarifavezérléshez. 

 

A ZMG400xR tarifavezérlése konzisztensen fel van osztva 

• A jelforrásokból szármezó vezérlőjelek generálásra és 

• A vezérlő jelek a különféle funkciókhoz történő hozzárendelésére. 

Ezek a vezérlőjelek kapcsolják be vagy ki a hozzájuk rendelt funkciókat. 

Miközben például az egyik vezérlőjel átkapcsol az egyik tarifazónáról egy 
másikra, eküzben mindkét zónának meg kell lenni a saját vezérlőjelének. 
Ebben az esetben ez a két állapot a van feszültség / nincs feszültség 
vezérlésből származnak. 

2.9 Az óra stuktúrája 
 

Internal reset

Internal integrating period

Energy rate control
Demand rate control
Inhibition P max

independent control signal

SYNC
Synchronization output

Date, time for P max,.
Reset,  etc.

Relays control KXx

Limitation alarm signals

Base: Calendar clock

Extension:
Time switch

Mains frequency

Quartz

Integrating
period

synchronous 
integrating period

Synchronisation
input SY

Time base:

Time switch
tables

 

 
Fig. 2.8 Az óra stuktúrája 
 
Az óra struktúrája a naptárórából és a kpacsolóórából valamint a 
kapcsolóórához tartozó kapcsolási táblákból áll. 

A naptáróra adja meg a dátumot, illetve a pontos időt a belső kvarc 
kristályt vagy a hálózati frekvenciát hasznáva időalapul. A mérő számos 
eseményt képes regisztrálni dátummal és időponttal együtt regisztrálni, 
mint például a Pmax, a nullázás időpontját stb… 

A dátumon és időn túl az integrálási idő is a kvarc frekvencia alapján 
képződik. 

A kapcsolóóra számos kapcsolási tábla segítségével generálja a független 
TOU-xx kapcsolóóra jelet. Ez a jel hozzárendelhető valamely CSx vezérlő 
jelhez, vagy vele dirkt zónaidő vezérlést lehet megvalósítani. 
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2.10 Felügyeleti funkciók 

2.10.1 Esemény felismerés 

A ZxG400xR mérők számos felügyeleti és behatolás érzékelési funkcióval 
rendelkeznek azért, hogy segítsék a szolgáltató cégeket abban, hogy 
ezekre a mérőkre alapozva még pontosabb és megbizhatóbb számlát 
bocsáthassanak ki. 

Ezek a funkciók a következők: 

• Helytelen bekötés felismerése 

• Működési minőség meghatározása 

• Nyitott vagy rövidre zárt mérőváltó kapcsok érzékelése 

• Helytelenül bekötött áram és feszültségváltók érzékelése 

• Fordított energia irány érzékelése 

• Részleges funkciók hibájának érzékelése 

• Erős mágneses terek behatásának érzékelése 

• Fedél vagy kapocsfedél kinyitásának érzékelése 

Stb... 

 
A ZMG400xR az események típusa alapján is képes különbséget tenni 

• Behatolás érzékelése 

• Hálózati jellemzők minősége 

• Általános események 

Az esemnyek az alábbi sajátosságokkal bírnak: 

• Érzékelésük be vagy kikapcsolható. 

• Kiolvashatók a kijelzőn vagy valamelyik csatolófelületen keresztül. 

• Jelezhetők LED-vel vagy kijelző szimbólummal. 

• Aktivizálhatnak kimeneti kontaktust, vagy az SMS rendszert. 

• Regisztrálhatók fellépéskor vagy eltűéskor számos egyéb adattal együtt. 

Esemény sajátsságok 
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2.10.2 Események kijelölése 

 

Standard
events *Event type Anti-

tampering
Network
quality

Power
quality

Assignment

Strong magnetic field detected
Front cover opened
Terminal cover opened
Over-voltage
Under-voltage
Phase failure (U+I)
Power failure

Phase sequence inversed
Negative direction of active energy
Current without voltage
Transformer open/short-circuited
Missing current
Over-current in neutral
Over-current
Power monitoring
5/10 highest demand values
Access with wrong password
Local or remote parameterisation

Voltage quality

* not complete

 

 
Fig. 2.9 Események kijelölése 
 
Az itt ábrázolt események csoportokat alkotnak 

• Standard események 

• Behatolás érzékelés 

• Hálózati jellemzők eseményei 

• Működési minőség 

Ezek közül a legtöbb a sztandard események között is megtalálható. Ez a 
lista azonban itt nem említett egyéb eseményeket is tartalmaz. 

Azok az események, amelyek két csoportban is feltűnnek, csak az egyikhez 
jelölhetők ki. Ezalól kivétel a fedlap eltávolítása esemény, amely mindkét 
csoportban – a dedikált és a standard – is eseményt generál. 

 

2.10.3 Behatolás érzékelés 

Amennyiben paraméterezéskor beállították, akkor a behatolás érzékelés 
tekintetében a ZMG400xR az alábbi funkciókkal rendelkezik: 

• A kapocsfedélnél egy mikrokapcsoló érzékeli, hogy a fedelet üzem 
közben eltávolították-e. 
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• Egy másik mikorkapcsoló érzékeli, hogy a mérő fedlapját üzem közben 
eltávolították-e. 

Ezek a kapcsolók akkor is működnek, ha a mérő nincs feszültség alatt, 
feltéve, hogy az 1. számú elem a helyén van. 

• Egy reed relé érzékeli a mérőben olyan erős mágneses terek jelenlétét, 
amelyek a mérés pontosságát befolyásolhatják. 

2.10.4 Feszültség figyelés 

A feszültség figyelés az alábbi funkciókkal rendelkezik: 

• Megjelenítés és kiolvashatóság 

• Terhelési görbe tárolóban történő rögzítés 

• Feszültségek meglétének fázisonkénti ellenőrzése 

• Teljes feszültségkimaradás ellenőrzése 

• Túlfeszültség és alacsony feszültség ellenőrzése 

• Feszültség minőségének meghatározása 

2.10.5 Áram figyelés 

Az áram figyelés az következő funkciókkal rendelkezik: 

• Megjelenítés és kiolvashatóság 

• Terhelési görbe tárolóban történő rögzítés 

• Hiányzó áramok ellenőrzése 

• Túláramok ellenőrzése 

2.10.6 Teljesítmény figyelés 

A teljesítmény figyelés az alábbiakra terjed ki: 

• Az összemért hatásos, és a fázisonkénti hatásos – kombinált mérőkben a 
meddő is – teljesítmény megjelenítése és kiolvashatósága  

• A futó teljesítmény ellenőrzése vagy 

• A lezárt átlagteljesítmény ellenőrzése abból a szempontból, hogy 
túllépett-e egy beállított értéket. 
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2.11 Kommunikáció 
A ZMG400xR rendelkezik optikai csatoló felülettel, amelyen keresztül 
pillanatfelvételszerű kiolvasást lehet elvégezni, és amennyiben szükséges, 
beépített kommunikációs csatolófelülettel is (RS232, RS485 vagy CS a 
választás szerint), amelyen keresztül távleolvasás valósítható meg. 

2.11.1 Látható felületek, kezelőszervek 

 

3

41

5
6

7

8

2

 
 
Fig. 2.10 Látható felületek, kezelőszervek 
 
A ZMG400xR mérőn az alábbi látható kezelőszervek találhatók: 

1 Kijelző 
2 Optikai vizsgáló kimenet meddő méréshez (csak ZxG400CR kombinélt 
mérőnél)  
3 Nullázó gomb (fedlap alatt) 
4 Nyomógomb  
5 Riasztó LED (behatolás érzékelés) 
6 Optikai vizsgáló kimenet hatásos méréshez 
7 Optikai csatolófelület  
8 Adattábla 

A nullázó gomb és az elem egy olyan fedlap alatt találhatók meg, amely a 
szolgáltató zárópecsétjével lezárható. A 3-as biztonsági szinthez és a 
szerviz menühöz a hozzáférés csak a nullázógombbal lehetséges, amit a 
szolgáltató zárópecsétje véd.  

Az adattábla a fedlap alatt helyezkedik el, amit az OMH zárópecsét véd. 
Ennek eltávolítása után lehet a biztonsági kapsolókhoz hozzáférni, ezzel a 
4-es biztonsági szinthez. 
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2.11.2 Adatok megjelenítése 

Mint a krábbi elektronikus mérők és tarifaegységeknél megszoktuk, a 
ZMG400xR mérőnek is van folyadék kristály kijelzője. Ennek az alábbi 
sajátosságai vannak: 
 

1

3

2

 
 
Fig. 2.11 Adatok megjelenítése 
 
1 OBIS rendszerű azonosítókód 
2 Megjelenített érték 
3 Megjelenített érték mértékegysége 

A kijelzőn megjelenő adatok 

• Menü vezéreltek 

Szabadon összeállítható menü elemekkel és védett szerviz menüvel 

• Szabadon paraméterezhető listákkal (max. 200 értékig) 

- gördülő kijelző (rögzített érték, vagy folyamatosan gördülő elemek) 
- kijelző lista (szabadon összeállítható) 
- szerviz lista (szolgáltatói plomba alatt, üzembehelyezési segédlettel)  
- beállítási lista (pl. idő és dátum) 

• Terhelési görbe adatok 

• Események megjelenítése 

Standard események, behatolás érzékelés, hálózati paraméterek 
minősége. 

2.11.3 Optikai csatolófelület 

 

optical interface

 
 
Fig. 2.12 Optikai csatolófelület 
 
Az optikai csatolófelület a mérővel történő kommunikációt szolgálja, az 
automatikus helyi kiolvasást, szerviz funkciók végrehajtását, 
átparaméterezést. A felhasználónak rendelkezni kell erre a célra alkalmas 
készülékkel, például hordozható számítógéppel vagy kézi terminállal. A 
csatolófelületnek az alábbi tulajdonságai vannak: 

• IEC 62056-21 szerinti fizikai karakterisztika (korábbi IEC 1107) 
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• Kommunikáció nyitó sebessége mindig 300 bps 

• IEC 62056-21 szerinti kezdő protokoll (C módú) 

• Támogatja a DLMS protokollt is, kommunikáció kezdetekor kapcsol át. 

• Maximális adatátviteli sebesség 19 200 bps. 
 
A ZMG400xR mérőknél a szolgáltató mindkét csatolófelületen keresztül 
egyidejűleg hajthat végre kiolvasási feladatot, mivel ezek a felületek 
párhuzamosan is működőképesek. 

2.11.4 Villamos csatlakozók 

with 2 terminal screws

RJ12 plug

CS

RS232 or RS485

 
 
Fig. 2.13 Villamos csatlakozók 
 
A minden esetben meglévő optikai csatolófelületen túl a ZMG400xR mérő 
kiegészíthető egy vagy két további csatolófelülettel, amelyeket távleolvasási 
célokra lehet felhasználni. Az alábbi verziók állnak rendelkezésre: 
 

Versions 00 no electrical interface 

40 CS interface alone 

02 / 42 RS232, can be parameterized as transparent or intelligent 
 without / with CS interface 

03 / 43 RS485 for incorporation in a multiple readout 
 without / with CS interface 

 
A transzparens RS232 csatotlóhoz egy külső modemet lehet kapcsolni, ami a 
telefonösszeköttetést biztosítja. 

Az inteligens RS232 felülethez bármilyen külső modem kapcsolható, a felület 
rendszeresen ellenőrzi a modem meglétét. 

A csatolófelületek tulajdonságai: 

• Kezdő sebesség 300-tól 38 400 bps-ig 

• Kezdő protokoll automatikus felismerése 

• Maximális átviteli sebesség  
- CS 2400 - 9600 bps 
- RS232 / RS485 2400 - 38'400 bps 
Amennyiben az optikai felület 19 200 bps-t használ, akkor az RS232 
vagy RS485 is ezt a sebességet fogja használni. 

 

Párhuzamos 
kiolvasás 
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A ZMG400xR mérőknél a szolgáltató kezdeményezheti a kiolvasást az 
optikai felületen és egy másik felületen keresztül párhuzamosan, mivel ezek 
belsőleg elkülönülnek. 
 
Az RS232 és CS (42) és az RS485 és CS (43) esetén a szolgáltatónak el kell 
dönteni, hogy melyik legyen aktív. Ezt a MAP120 szerviz programmal tehet 
meg. Természetesen a helyszínen ez bármikor megváltoztatható. 
 

További információ  A Landis+Gyr kommunikációs megoldásairól további részletes  
források információkat az alábbi dokumentumokban találhat: 

• Kommunikációs alkalmazások áttekintése H 71 0200 0144 en 

• Kommunikciós alkalmazások alapinformációi H 71 0200 0145 en 

Ezeket a dokumntációkat, és további szaktanácsadást a helyi Lanids+Gyr 
szakemberektől kaphat. 

2.12 Szoftverek 
A Lanids+Gyr mérők egész élettartamuk alatt optimálisan támogatottak 
megfelelő szoftver eszközökkel: 

 

• A Landis+Gyr MAP110 szerviz szoftver a szolgáltatók számára készült, 
mely segítségével ellenőrizhető a mérő helyes felszerelése és üzemelése. 

• A Landis+Gyr MAP120 szerviz szoftver szintén a szolgáltatók számára 
készült, melynek segítségével a mérő átparaméterezése valósítható 
meg.  

Utility Central Services Utility Field Service

Meter

re-parameter-
ization

Meter

testing and 
certification

Meter
installation

Meter

service

Landis+Gyr
MAP120

Landis+Gyr
MAP110

 
 
Fig. 2.14 A MAP szoftver eszközök alkalmazási területei 
  

Párhuzamos 
kiolvasás 

Csak egy felület aktív 



© Landis+Gyr AG H 71 0200 0382 a en - ZMG400AR/CR - ZFG400AR/CR – Felhasználói kézikönyv  
32/32  Mechanikai felépítés 

3 Mechanikai felépítés 
Ez a fejezet foglalkozik a ZMG400xR mérők mechanikai felépítésvel, 
továbbá bemutatja a leggyakrabban használt huzalozási rajzokat. 

3.1 Elölnézet 
A mérő belső felépítésével nem foglalkozunk ebben a fejezetben, mivel 
azok a gyártás, végellenőrzés és hitelesítés után az OMH és a gyártó 
plombáival védettek. A mérő kinyitása szállítást követően nem 
megengedett. A zsanéros felső ajtó, amit a szolgáltatói plomba véd, az 
egyetlen elem ami nyitható, így a nullázó gomb és az elem hozzáférhetővé 
válik. 

Az alábbi rajzon a mérő külseje láthat:  
 

1

2

3
4
5
6
7
8

9

10

12

13

11

 
 
Fig. 3.1 ZxG400xR - Elölnézet 
 
1 Kombinált felerősítő fül (nyitot vagy rejtett) 
2 Szolgáltatói polmbával védett, balra nyíló ajtó 

(alatta található a nullázó gomb és az elem)  
3 OMH plombával ellátott csavar 

(védi a fedlapot, ami hozzáférést biztosít a biztonsági kapcsolókhoz a 
mérő kinyitása nélkül)  

4 Nyomógomb  
5 Kijelző (LCD) 
6 Figyelmeztető LED 
7 Hatásos energia vizsgáló kimenete  
8 Optikai csatolófelület  
9 Fedlap az adattáblával 
10 Kapcsofedél szolgáltatói plombákkal 
11 Meddő energia vizsgáló kiemenete  
12 Tokozás felső része 
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13 Csavar szolgáltatói vagy OMH plombával a felső részen 
 
A mérő tokozása antisztatikus műanyagból (polycarbonát) készült. A 
tokozás felső része átlátszó fedlappal készült, amin keresztül az adattábla 
látható. A tokozás alsó része üvegszállal megerősített. Tzovábbi részleteket 
a H 71 0264 1007 anayglistában találhat. 
 
A fedlap az adattáblával a jobb felső sarokban található, OMH plombával 
elleátható csavarral, és a bal felső részen gyártói vagy OMH plombával 
ellátható csavarral rögzíthető. 
 
A kapocsfedelet különböző hosszúságban lehet rendelni, így mindig 
elegendő hely marad a vezetékek bekötésére. 
 
Az oldalra kinyitható ajtót szolgáltatói plomba védi. Ez alatt található a 
nullázó gomb és az elem. 
 

1 2 3 4 5 6

R1 2

Battery compartment opened

3 5  
 
Fig. 3.2 Nyitott ajtó 
 
1 Nyitott ajtó (balra nyílik) 
2 Elem tartó 
3 1. elem a naptár órához, kijelzőhöz és kiolvasáshoz 
4 Grip recess for withdrawing battery compartment 
5 2. elem a naptár órához, ha az 1. elem nincs behejezve vagy kimerült 
6 Nullázó gomb  

A nullázógomb aktivizáláshoz el kell távolítani a szolgáltatói plombát és 
balra ki kell nyitni az ajtót. Ezután lehetőség van: 

• Manuális nullázásra vagy 

• Hozzáférni a szerviz menühöz (3. biztonsági szint) 

Tokozás 

Fedlap 

Kapocsfedél 

Nyitható ajtó 
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3.2 Adattábla 
A mérő minden fontos adata ügyfélspecifikusan megtalálható az 
adattáblán. 

Az adattábla a fedlap alatt található, és ezt a hitelesítési plomba védi. Egy 
bevágáson keresztül hozzáférhető a nyomógomb, meylnek segítségével a 
kijelző működtethető. 

 

Landis+Gyr Dialog
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K4: 1 imp=20 kvarh (-R)

 
 
Fig. 3.3 Adattábla (példa: ZMG410CR) 
 
1 Mérőváltók cimkéje a ZxG400 mérőhöz 
2 Nyomógomb 
3 IEC 61010 szerinti kettős szigetelés jelzés 
4 Rendszerengedély jelzés 
5 Riasztó LED 
6 Optikai csatolófelület 
7 Kimeneti kontaktusok adatai 
8 dlms szimbólum: mérő IEC és DLMS protokollal 
9 Tulajdonos megjelölése 
10 Hatásos eneria vizsgáló kimenet az osztálypontosság jelölésével 
11 Mérőállandó 
12 Meddő energia vizsgáló keimenet az osztálypontosság jelölésével 

(csak kombinált mérőknél) 
13 Folyadék kristály kijelző  
14 Státusz információk (a kijelzőn látható nyilakkal együtt), aktív tarifa, 

órahiba stb jelölésére. 
15 Bekötés típusa (háromfázisú, négyvezetékes mérő) 
16 Mérő adatok: típus, gyári szám névleges értékek, gyártás éve stb…. 
17 Kiolvasási kódok listája 
18 Vezérlő bemenetek és kimenetek kapocs számozása 
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Részletes elrendezés és tartalom a nemzeti szabályoktól és az ügyfél 
igényeitől függ. 

A működtető elemek és a kijelző részletes leírása az „Üzemeltetés” 
fejezetben található. 

3.3 Bekötés 
A mérő bekötésére szolgáló sorkapocsléc a kapocsfedél alatt helyezkedik el. 
Két – szolgáltatói plombável védett csavar – rögzíti a kapcsolfedelet, ami 
meggátolja az illetéktelen hozzáférést a fázis kapcsokhoz, megakadályozva 
a méretlen vételezést. 

 

Voltage outputs

Control inputs and
output contacts

Communication
interfaces RS232/485
with/without CS

Voltage inputs

Optical
separation
of phases

Current circuits

Upper part of
voltage inputs
displaced back

U1 U2 U3 N

 
 
Fig. 3.4 A ZMG400xR kapocs elrendezése 
 
A kapocsléc felső része csavaros sorkapcsokat tartalmaz, melyek magukban 
foglalják 

• Az U1, U2, U3 és N feszültségkapcsokat, amelyek a mérési kapcsokra 
párhuzamosan vannak kapcsolva. Ezek a kapcsok maximálisan 1A-ig 
terhelhetők. 

• A külső tarifavezérlés és nullázás vezérlő bemeneteit (ha a mérő 
konfigurálva van erre). 

• Kimeneti kontaktusokat az impulzusok továbbítására, valamint vezérlő 
kimeneteket.  

• Kommunikációs felületeket 
- RS232 vagy RS485 RJ12 csatlakozóval 
itt nem látható, mivel a csatlakozó vezetéket elölről kell behelyezni  
- CS csavaros kapcsokkal 

A kapocsléc alsó sora tartalmazza a feszültség és áram kapcsokat, továbbá 
a nullavezető kapcsát. 

A ZMG400xR mérők kapcsainak van egy olyan tulajdonsága, hogy 
ránézéssel megállapítható a kapcsok funkciói: 

• Függőleges lap választja el az egyes fázisokat. 

Kapcsok elrendezése 
(példa ZMG400xR)  
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• A feszültség kapcsok visszahúzott bemeneti nyílssal rendelkeznek. 
 

optical separation
of individual phases

Voltage inputs visible on the upper
part of terminal input displaced back 

 
Fig. 3.5 A ZMG400xR kapocsléce 
 

A ZMG400xR áram és feszültség kapcsai 
 

Terminal screw

Casing terminal

Current loop

External conductor

Terminal
closed

Terminal
open

External conductor
installed

5

5

Screw stop
Terminal covering

 
 
Fig. 3.6 Current and voltage terminals ZxG400xR 
 
A ZMG400xR kalitka jelleű kapcsokat használ a korábbi oszlop jellegű 
helyett, amelynél a külső vezetéket felülről erősítettük a belső vezetékhez. 
Az újabb megoldásnál a külső vezetéket csavarral alulról erősítjük a belső 
vezetékhez, ahogy azt az ábra szemlélteti. Ezzel biztosítható bármilyen 
külső vezeték keresztmetszet esetén a tökéletes csatlakozás. 

3.4 Huzalozási rajzok 
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Note  

Kötelező huzalozási rajz 
Az alábbi huzalozási rajzokat mintaként kell tekinteni. A mérő huzalozási 
rajza mindig a kapocsfedélben található, annak eltávolítása után látható. 
Az installáláshoz kötelezőn ott kell, hogy legyen.  

 
ZMG400xR  
háromfázisú  
négyvezetékes 
hálózathoz 

k l
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x

x x
x

x
x

L1

L2

L3
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Fig. 3.7 Áramváltós ZMG400xR mérő mérőművenek huzalozási diagrammja 
 

Note  

Csillagponti vezeték 
Ügyeljen arra, hogy a csillagpontot nem az 5-ös, hanem a 11-es kapocshoz 
csatlakoztassa.  

 
 

4 vezérlő bemenet /  
4 kimeneti kontaktus 
RS485 

20 21

K1

22

K2

30 31 32

K3 K4

40 41

CS

–+

230 V

16 13 33

G E1 P1 KA KB

191816

G

RS485

6

 

Fig. 3.8 4 vezérlő bemenet / 4 kimeneti kontaktus, RS485 és CS (csak egy 
aktív) bekötési diagrammja 
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2 vezérlő bemenet /  
6 kimeneti kontaktus 
RS232 

54 53

K3

55

K4

57 56 58

K5 K6

23 24

CS

–+

230 V

15 13 33

G E1 P1

RS232

6

51 50

K1

52

K2

 

Fig. 3.9 2 vezérlő bemenet / 6 kimeneti kontaktus (példa), RS232 és CS felület 
(csak egy aktív) bekötési rajza 
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Fig. 3.10 A mérő befoglaló méretei (normál kapocsfedéllel) 
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4 A mérő fel-, és leszerelése 
Ez a fejezet foglalkozik a mérő mérőváltókhoz történő csatlakoztatásával. 
Ezen túl tárgyalja az bekötés helyességének ellenőrzését, az üzembe 
helyezés menetét, a funkcionális ellenőrzések menetét, valamint a 
leszerelés lépéseit is. 
 

Danger  

Veszélyes feszültség 

Feszültség alatt álló berendezések, amelyekhez a mérőt csatlakoztatni kell, 
veszélyforrást jelentenek. Feszültség alatt álló vezeték érintése 
életveszélyes. Ezért minden biztonsági előírást maradéktalanul be kell 
tartani. 
 

4.1 Alapvető információk a mérő bekötéséhez 
Javasoljuk, hoy amikor csak lehetséges, használják al alábbi bekötési 
módokat a mérő különböző feszültségszintű hálózatokhoz történő 
csatlakoztatásakor. 

4.1.1 Csatlakoztatás áramváltós kisfeszültségű hálózathoz 

 

k l

L1

L2

L3

N

K L
k l

K L

k l

K L

1 2 3 4 6 7 9 115 8

Consumption
equipment

Test terminal block

Preliminary fuses
in voltage circuits
max. 10 A

 

 
Fig. 4.1 Csatlakoztatás kisfeszültségre áramváltón keresztül 
 
Az áramváltók szekunder kapcsait minden esetben rövidre kell zárni, ha a 
primer oldalon áram folyik. Nyitott szekunder kapocs tönkreteheti az 
áramváltót. A fenti ábrán látható vizsgáló sorkapocs lehetővé teszi, hogy az 
üzem leállítása nélkül az áramváltó szekunder kapcsait rövidrezárjuk, 
valamint a feszültségkört megszakítsuk. 

 

Vizsgáló sorkapocs 
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A feszültségkörben elhelyezett kismegszakítók (max 10 A) a mérőkör 
rövidzárlata esetén védenek. Mivel a feszültségkör direkt kapsolódik a 
hálózatra, így enélkül a biztósító nélkül a hálózat 100A-es vagy ennél 
nagyobb főbiztosítója védené csak. Egy rövidzárlat bizonyosan tönkretenné 
a készüléket. 

Kismegszakítók 
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4.2 A mérő felszerelése 
 

Danger  

Veszélyes feszültség a vezetékeken 

A felszerelés helyén a csatlakaozó vezetékeknek  feszültség menteseknek 
kell lenni a felszerelés idejére. Az esetlegesen feszültség alatt álló 
vezetékek életveszélyesek lehetnek. Ezért a biztosítékokat el kell távolítani 
és biztonságos helyen őrizni azokat a munka időtartama alatt úgy, hogy 
mások bejelentés nélkül ne tudják visszahelyezni őket. 

A vizsgáló sorkapcson  a feszültségkörök rövidzárjait el kell távolítani. 
Ehhez egy szigetelt csavarhúzóval lazítsa fel a rövidzár mindkét csavarját, 
majd mozdítsa el a rövidzárat úgy, hogy a kör megszakadjon. 

Amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgáló sorkapocs, akkor a primer kört 
ki kell kapcsolni, tehát az üzem leáll. 
 

Danger  

Veszélyes feszültség az áramváltókon 

Az áramváltók szekunder körét tilos nyitni, ha a primer oldalon áram folyik. 
Ebben az esetben több ezer voltos feszültség indukálódhat a szekunder 
oldalon, ami átütheti az áramváltó szigetelését. 

A mérő felszereléséhez először zárja rövidre   az áramváltó szekunder 
körét. Ehhez lazítsa fel a megfelelő rövidzár csavarjait, zárja rövidre vele a 
kört, majd húzza meg a csvarokat. Ezután a mérő oldalán minden 
probléma nélkül nyitható az áramkör. 

Amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgáló sorkapocs, akkor a primer kört 
ki kell kapcsolni, tehát az üzem leáll. 
 
A mérőt az alábbiak szerint kell e mérőpanlera, vagy az erre a célra 
kialakított helyre felszerelni: 

1. Jelölje ki a mérő megfelelő helyét a panelen. 

2. Döntse el a felfüggesztő fül helyzetét (nyitott vagy rejtett). 

3. Állítsa be a felfüggesztő fület a megfelelő pozícióba. A fül az ütközők 
között állítható felfelé vagy lefelé. Lásd 4.5 ábra. 

4. Fáziskeresővel vagy univerzális mérőműszerrel ellenőrizze, hogy a 
csatlakozó vezetékek feszültség alatt állnak-e. Ha igen, akkor távolítsa 
el a főbiztosítékokat és tartsa olyan helyen őket, hogy más bejelntés 
nélkül ne tudja visszahelyezni azokat. Nyissa ki a feszültségkört a 
vizsgáló sorkapcson és zárja rövidre az áramváltók szekunder köreit. 
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Fig. 4.2 A mérő felfüggesztő füle  
 
5. Jelölje meg a három rögzítési pontot (felső felerősítő fül a következő 

illusztráción) a mérőpanelen úgy, hogy 

–– felerősítő fül horizontális alapja = 150 mm  
– nyitott felerősítő füllel a teljes magasság = 206 mm 
– zárt felerősítő füllel a teljes magasság = 190 mm 
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Fig. 4.3 Furat elrendezés 

 
6. Ezután fúrja ki a három lyukat. 

7. Távolítsa el a mérő kapocsfedelét. 

8. Erősítse fel a mérőt a három rögzítőponton a mérőpanelre. 
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4.3 A mérő bekötése 
 

Danger  

Veszélyes feszültség a vezetékeken 

A felszerelés helyén a csatlakaozó vezetékeknek  feszültség menteseknek 
kell lenni a felszerelés idejére. Az esetlegesen feszültség alatt álló 
vezetékek életveszélyesek lehetnek. Ezért a biztosítékokat el kell távolítani 
és biztonságos helyen őrizni azokat a munka időtartama alatt úgy, hogy 
mások bejelentés nélkül ne tudják visszahelyezni őket. 

A vizsgáló sorkapcson  a feszültségkörök rövidzárjait el kell távolítani. 
Ehhez egy szigetelt csavarhúzóval lazítsa fel a rövidzár mindkét csavarját, 
majd mozdítsa el a rövidzárat úgy, hogy a kör megszakadjon. 

Amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgáló sorkapocs, akkor a primer kört 
ki kell kapcsolni, tehát az üzem leáll. 
 

Danger  

Veszélyes feszültség az áramváltókon 

Az áramváltók szekunder körét tilos nyitni, ha a primer oldalon áram folyik. 
Ebben az esetben több ezer voltos feszültség indukálódhat a szekunder 
oldalon, ami átütheti az áramváltó szigetelését. 

A mérő felszereléséhez először zárja rövidre   az áramváltó szekunder 
körét. Ehhez lazítsa fel a megfelelő rövidzár csavarjait, zárja rövidre vele a 
kört, majd húzza meg a csvarokat. Ezután a mérő oldalán minden 
probléma nélkül nyitható az áramkör. 

Amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgáló sorkapocs, akkor a primer kört 
ki kell kapcsolni, tehát az üzem leáll. 
 
Feltételezzük, hogy a mérőváltók és a izsgáló sorkapocs megfelelően fel lett 
szerelve, az áramváltók szekunder körei rövidre lettek zárva, és a 
feszültség körök nyitva vannak. 

 

Note  

Földelés 

Feszültségváltó használata esetén a csillagpont (vagy a középső fázis Aron 
kapcsolásnál )) le van földelve. Az áramváltók szekunder körei egyik 
oldalon szintén földeltek (k pont). 

Dierek fázis bekötésnél előtét biztosító használata szükséges. Az 
áramváltókat ebben az estben nem kell a szekunder oldalon leföldelni, lásd 
a bekötési rajzot. 
 

Előzetes 
tevékenységek 
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Fig. 4.4 A vizsgáló sorkapocs állapota a mérő felszerelése előt 
 
A mérő villamos bekötését a huzalozási rajz alapján az alábbiak szerint kell 
végrehajtani: 

1. Ellenőrizze, hogy a fentiekben leírt előzetes munkák megfelelően 
lettek-e végrehajtva. Amennyiben nem, fejezze be az előírások szerint 
(a vizsgáló sorkapcsot csak szigetelt szerszámmal érintse meg). 

2. Fáziskeresővel vagy univerzális mérőműszerrel ellenőrizze, hogy a 
csatlakozó vezetékek feszültség alatt állnak-e. Ha igen, akkor távolítsa 
el a főbiztosítékokat és tartsa olyan helyen őket, hogy más bejeelntés 
nélkül ne tudja visszahelyezni azokat 

Terminal screw

Casing terminal

Current loop

External conductor

Terminal
closed

Terminal
open

External conductor
installed

5

5

Screw stop

Terminal covering

 
 
Fig. 4.5 A ZMG400xR kalitka jellegű sokapcsai 
 

Fázis vezetékek bekötése 

3. A csatlakozó vezetéket a megfelelő hosszra szabja le és csuppaszolja 
le. 

Bekötés 
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4. Csatlakoztassa a fázis vezetéket a megfelelő sorkapocsba (a 
sorkapcsok a diagramnak megfelelően vannak számozva) és húzza 
meg a csavart (nyomaték max. 1,5 - 2 Nm). 

A ZMG400xR-nél használt kalitka jellegű sorkapocs a csatlakozó 
vezetéket a belső vezetékhez nyomja, ezáltal még kis keresztmetsztnél 
is tökéletes csatlakozást biztosít. 

Ajánlatos kicsengetéssel meggyőződni a megfelelő vezeték indulási és 
érkezési oldaláról, hogy biztosak legyünk abban, hogy a megfelelő 
fogyasztót kapcsoltuk a mérő kimenetére. 

Je be-, és kimenetek bekötése 

5. Vágja szükséges hosszúságúra a csatlakozó vezetéket, majd kb. 4 mm 
hosszan csupaszolja le (to 2.5 mm2  vezeték használható maximálisan). 

6. Ha csavart szálú vezetéket használ, akkor helyezzen el érvéghüvelyt a 
vezeték végére. 

7. Ezután csatlakoztassa a vezetéket a sorkapocsba (a kapcsok a 
huzalozási rajz szerint számozottak) 

Voltage outputs

Control inputs and
output contacts

Communication
interfaces RS232/485
with/without CS

Voltage inputs

Optical
separation
of phases

Current circuits

Upper part of
voltage inputs
displaced back

U1 U2 U3 N

 
 
Fig. 4.6 Mérő bekötése (példa ZMG400xR) 
 

Danger  

Szigetelés a megfelelő hosszúságig 

A csatlakozó vezeték szigetelésének egészen a kapcsokig kell tartani, azaz 
nem maradhat a kapcsok után szigetelés nélkül. Feszültség alatt álló 
részek érintése életveszélyes. A vezeték csupaszolt részét szükség esetén 
rövidítse le. 
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4.4 A csatlakozás ellenőrzése 
 

Note  

Csatlakozási hibák hatása 

Csak a megfelelően csatlakoztatott mérő mér helyesen. Minden 
csatlakozási hiba a szolgáltató cégnek pénzügyi veszteséget okoz! 
 
Mielőtt a mérőt üzembe helyezné, még egyszer ellenőrizze, hogy a 
csatlakoztatás a huzalozási rajz szerint történt-e meg.  

4.5 Üzembe helyezés, funkcionális ellenőrzés és plombálás 
 

Danger  

Veszélyes feszültség a vezetékeken 

A mérő üzembe helyezése és funkcionális ellenőrzése előtt az előtét 
biztosítékokat vissza kell helyezni, vagy a megbontott feszültségkört  
ismételten be kell zárni. 

Amennyiben a kapocsfedél nincs a helyén, fennál a kapcsok érintésének 
veszélye. Feszültség alatt álló részek érintése életveszélyes. 

Amennyiben módosításokat kell végrehajtani a bekötésen, az előtét 
biztosítékokat ismét el kell távolítani, vagy a feszültségkört meg kell 
bontani. A biztosítékokat olyan helyen kell tárolni, hogy azt mások előzetes 
bejelentés nélkül ne tudják visszahelyezni. 
 

Danger  

Veszélyes feszültség az áramváltókon 

A mérő üzemebe helyezése és funkcionális ellenőrzése során az 
áramváltók szekunder köreit zárni kell a mérővel. A rövidzár eltávolítása 
lehetővé teszi, hogy a szekunder kör árama átfollyon a mérő tekercsein. 
Soha nem szabad az áramváltók sekunder köreit megszakítani. 
 

Note  

Az üzembe helyezés és funkcionális ellenőrzés előfeltételei 

A funkcionális teszt feltétele, hogy a mérő megkapja a mérési 
feszültségeket és a mérőkörökön áram folyjék át. Amennyiben 
visszatáplálás  is lehetséges, először határozza meg az aktuális 
energiairányt. 

Amennyiben a feszültség nem áll rendelkezésre az üzembe helyezést és 
funkcionális ellenőrzést el kell halasztani. 

A vizsgáló sorkapcson keresztül megfelelő műterheléssel a mérőt meg 
lehet táplálni akkor is, ha a rendszer ki van kapcsolva. Így elvégezhető az 
üzembe helyezés, de az ellenőrzéseket meg kell ismételni, amikor a 
rendszer bekapcsolt állapotban van. 
 

A felszerelt mérőt az alábbiak szerint kell üzembe helyezni és ellenőrizni: 

1. A vizsgáló sorkapocson zárja a feszültség köröket, és helyezze vissza 
az előtét biztosítékokat. A mérő 5 másodperc múlva bekapcsol. 
Amennyiben az indulás előtt nullázás történt az indulás 5 másodpercnél 
tovább tarthat 
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2. Ellenőrizze, hogy a kijelző normálisan bekapcsol-e (nincs-e 
hibaüzenet). 

2

 

3. Ellenőrizze az L1, L2, L3 fázisok meglétét, illetve azt, hogy a 
forgásirány megfelelő-e. 

- Amennyiben egyik fázis hiányzik, akkor az ahhoz tartozó szimbólum 
is hiányozni fog. Ez az eset áll fenn akkor is, ha az adott fázis 
feszültsége nem éri el a 20V-ot.  

- Helyes forgásirány esetén az L1-L2-L3 szimbólumok folyamatosan 
láthatók. 

- De ha a mérő helytelen fázissorrenddel lett bekötve (tehát L2-L1-
L3), akkor a szimbólumok villogni fognak. A forgásirányt (órajárással 
megegyező, vagy fordított) a paraméterezés dönti el. Ennek 
azonban nincs hatása a mérés viselkedésére. 

- Az Ix szimbólum akkor jelenik meg, ha az adott fázisban folyó áram 
átlépi az indulási értéket. 

3

 

4. Adja rá a mérőre az első fázis feszültségét és bontsa az első fázis 
áramváltósának rövidzárát.  

5. Ellenőrizze a kijelzőn az energia irányt: +P jobbra mutat, +Q felfelé 
muta induktív terhelést jelezve, és az I1 megjelenik. Ha a hatásos 
energia irány balra mutat, az helytelen bekötést jelez, feltéve, hogy 
ténylegesen nincs visszatáplálás. Ha a mérő semmilyen energia irányt 
nem jelez a rákapcsolt terhelés ellenére sem, akkor az előtét biztosíték 
kiment, vagy a nulla vezető nincs bekötve. 

Javítsa ki az esetleges hibát mielőtt a következő fázist ellenőrizné.  

5 5

 

6. Most zárja rövidre az eslő fázis áramváltóját. 

7. Ismételje meg a vizsgálatokat a következő fázisokban is a 4 – 6 pontok 
alapján. 



© Landis+Gyr AG H 71 0200 0382 a en - ZMG400AR/CR - ZFG400AR/CR – Felhasználói kézikönyv  
48/48  A mérő fel-, és leszerelése 

8. A vizsgálatok végeztével bontsa az összes fázisban az áramváltók 
rövidzárait, és mindhárom fázisban kapcsolja a mérőre a feszültséget. 

A feszültségkör megbontása helyett általában elegendő azelőtét 
biztosítékok eltávolítása és visszahelyezése. 
 

3. open short-circuit bridges

1. close voltage bridges

2. install prefuses and neutral
    separatork l
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Fig. 4.7 A viszgáló sorkapocs állapota az üzembe helyezés után 
 
9. Egyéb hálózati jellemzőket is ellenőrizhet a szerviz menüben, 

amennyiben az paraméterezve lett: fázis feszültségek nagységa, fázis 
szögek, áramok stb… 

10. Ellenőrizze az elem állapotát. Az elem szimbólumnál látható számok 
nem villoghatnak. 

10

 

11. Győződjön meg arról, hogy nem áll fenn riasztás (a riasztási szimbólum 
nem villog). A riasztások és azok kezelése a 6. „Szerviz” fejezetben 
találhatók. 

11

 

12. Hasonlítsa össza a jelzett tarifát a külső vezérlőjel vagy a belső 
kapcsolóóra állapotával. A nyilak helyzetének meg kell változni ha: 
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- A külső vezérlőjel feszültségét be illetve kikapcsolja. E1 és E2 a Tx 
energia tarifákat kapcsolja, P1 és P2 a Px teljesítmény tarifákat 
kapcsolja, feltéve, hogy a tarifák be lettek állítva.  

- Belső kapcsolóóra esetén a mérő órájának átállításával végezheti el 
ezt az ellenőrzést. 

 

T1 T2 P1 P2 RS CLK SET Test 

12 12  

13. Ellenőrizze a dátumot és időt. Ha a „CLK” felirat felett nyíl villog, akkor 
a dátum és idő helytelen 
- az F.F 02000000 hibaüzenet megjelenik  
-a pontos idő 00:00:00-án éll a bekapcsolás után  
- a dátum 00-01-01 (1.1.2000). 
Állítsa be a pontos időt és dátumot manuálisan (5.9 fejezet) vagy 
formattált paranccsal (5.8 fejezet) 

 

T1 T2 P1 P2 RS CLK SET Test 

13  

14. Amennyiben a mérő kapcsolódik távleolvasó rendszerhez, akkor 
ellenőrizni kell az adatátvitel helyességét. 

15. Ha a mérő megfelelően működik, akkor helyezze vissza a 
kapocsfedelet, egyébként keresse meg és javítsa ki a hibát. 

16. Plombálja le a kapocsfedelet a két felerősítő csavarnál. 

17. Írja be a mérőbe a mérőváltók adattábláján látható primer értékeket. 

18. csukja be a felső nyitható ajtót és polmbálja le. 
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4.6 A mérő leszerelése 

Danger  

Veszélyes feszültség a vezetékeken 

A felszerelés helyén a csatlakaozó vezetékeknek  feszültség menteseknek 
kell lenni a felszerelés idejére. Az esetlegesen feszültség alatt álló 
vezetékek életveszélyesek lehetnek. Ezért a biztosítékokat el kell távolítani 
és biztonságos helyen őrizni azokat a munka időtartama alatt úgy, hogy 
mások bejelentés nélkül ne tudják visszahelyezni őket. 

A vizsgáló sorkapcson  a feszültségkörök rövidzárjait el kell távolítani. 
Ehhez egy szigetelt csavarhúzóval lazítsa fel a rövidzár mindkét csavarját, 
majd mozdítsa el a rövidzárat úgy, hogy a kör megszakadjon. 

Amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgáló sorkapocs, akkor a primer kört 
ki kell kapcsolni, tehát az üzem leáll. 
 

Danger  

Veszélyes feszültség az áramváltókon 

Az áramváltók szekunder körét tilos nyitni, ha a primer oldalon áram folyik. 
Ebben az esetben több ezer voltos feszültség indukálódhat a szekunder 
oldalon, ami átütheti az áramváltó szigetelését. 

A mérő felszereléséhez először zárja rövidre   az áramváltó szekunder 
körét. Ehhez lazítsa fel a megfelelő rövidzár csavarjait, zárja rövidre vele a 
kört, majd húzza meg a csvarokat. Ezután a mérő oldalán minden 
probléma nélkül nyitható az áramkör. 

Amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgáló sorkapocs, akkor a primer kört 
ki kell kapcsolni, tehát az üzem leáll. 
 
A mérőt az alábbiak szerint kell leszerelni: 

1. A vizsgáló sorkapcson szigetelt csavarhúzóval zárja rövidre az 
áramváltók szekunder köreit, és bontsa a feszültség köröket. 

2. Távolítsa el a kapocsfedél plombáit. 

3. Lazítsa fel a kapocsfedél rögzítő csavarjait.  

4. Fáziskeresővel vagy univerzális mérőműszerrel ellenőrizze, hogy a 
csatlakozó vezetékek feszültség alatt állnak-e. Ha igen, akkor távolítsa 
el a főbiztosítékokat és tartsa olyan helyen őket, hogy más bejelentés 
nélkül ne tudja visszahelyezni azokat.  



H 71 0200 0382 a en - ZMG400AR/CR - ZFG400AR/CR – User manual © Landis+Gyr AG 
A mérő fel-, és leszerelése  51/51 

k l

L1

L2

L3

N

K L
k l

K L

k l

K L

1 2 3 4 6 7 9 115 8

Consumption
equipment

Short-circuit jumpers
closed

Voltage jumpers opened

Preliminary fuses and 
neutral separator removed

 
 
Fig. 4.8 A vizsgáló sorkapocs állapota a leszerelés előtt 
 
5. Távolítsa el a vezérlő be-, és kimenetekből, valamint a kimeneti 

kontaktusokból a vezetékeket. 

6. Lazítsa fel az 1 –11 sorkapcsokat, majd távolítsa el a fázis bekötések 
vezetékeit.  

7. Ezután kicserélheti a mérőt egy másikra, ahogy a 4.3 „A mérő 
bekötése”, és az azt követő fejezetek fejezetben leírtak szerint.  
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5 Üzemeltetés 
Ez a fejezet taglalja a ZMG400xR mérő üzemeltetéséhez kapcsolódó 
elemeinek elrendezését, azok funkcióit és használatát.  
 

Note  

Illusztráció 

Az illusztrációban az adattábla és a kijelző minden esetben a ZMG400CR 
mérőt mutatja (optikai vizsgáló kimenettel a meddő energia számára, 
illetve a meddő energia irányt jelző nyillal a kijelzőn. 
 

5.1 Üzemeltető elemek 
Az alábbi elemek tartoznak az üzemeltető elemek közé: 
 

3

41

5
6

7

8

2

 
 
Fig. 5.1 A ZMG400xR üzemeltető elemei 
 
1. Kijelző 
2. Meddő energia vizsgáló kiemenete (csak ZMG400CR mérőnél) 
3. Nullázó gomb (pántos ajtó alatt) 
4. Nyomógomb  
5. Riasztás LED 
6. Hatásos energia vizsgáló kimenete  
7. Optikai csatolófelület  
8. Adattábla 

A ZMG400xR mérők hagyományos üzemeltető elemei a nyomógomb és a 
nullázógomb. A kijelző müködtethető az optikai catlófelületre pozicionált 
fényforrással is.  
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5.1.1 Nyomógomb 

A kijelzőt működtető nyomógomb az adattáblán a kijelző mellett jobbra 
található. 

A gomb megnyomásakor a kijelző a megjelenítési lista következő elemére 
ugrik. Vannak további funkciói is (lásd 5.3.2 „Kijelző vezérlés”). 

5.1.2 A kijelző vezérlése az optikai csatolón keresztül 

Az összes ZMG400xR mérő el van látva egy úgynevezett optikai 
nyomógombbal is. Az optikai nyomógomb fényt érzékel, például egy 
zseblámpa fényét. A fény hatására a kijelző ugyanúgy működik mint a 
nyomógombbal, tehát minden villantásra a kijelző egyet ugrik a listában. A 
kijelzőt így csak akkor tudja működtetni, ha a mérőn van feszültség. 

A leolvasó a kijelzőt ílymódon nagyobb távolságról is működtetheti, de ez 
függ a fény intenzitásától (például, ha a mérő előtt egy védőüveg van és 
nem lehet a nyomógombhoz hozzáférni). 

 

Note  

Zseblámpa 

Az optikai csatoló infravörös fényre reagál. Tehát a kijelző működtetéséhez 
olyan zseblámpát használjon, ami normál égővel van ellátva. Az LED-vel 
felszerelt lámpák nem alkalmasak, mivel ezeknek nincs infravörös 
összetevőjük a kibocsátott fényben.  
 

5.1.3 Kijelző működtetése feszültség nélkül 

A ZMG400xR mérők elemtartója kettő elemet tartalmazhat:  

• Az első elem biztosítja a naptáróra elsődleges táplálását, továbbá 
működteti az optikai kiolvasást és a kijelzőt amikor a mérő nincs 
feszültség alatt. Így feszültség mentes állapotban is kiolvasható a mérő. 

• A második elem csak a naptáróra tartalékjáratát biztosítja, amennyiben 
az első kimerült vagy nincs behelyezve.  

5.1.4 Nullázó gomb 

 
Hinged cover open Reset key

R1 2

 
Fig. 5.2 Nullázó gomb a nyitható ajtó alatt 
 
A nullázó gomb szintén az elem tartó rekeszben található meg a nyitható 
felső ajtó alatt. Működtetéséhez el kell távolítani a szolgáltatói plombát és 
ki kell nyitni az ajtót..  
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A nullázó gomb célja a manuális nullázás és adatárolás kezdeményezése. 
De amennyiben a kijelző teszt ideje alatt nyomjuk meg, akkor beléphetünk 
a szerviz menübe (lásd 5.5 „Szerviz menü”). 

5.2 A kijelző 

5.2.1 Bevezetés 

A ZMG400xR mérők folyadék kristály kijelzőt tartalmaznak  

A kijelző háttérvilágítással van ellátva, ami nagyon hasznos rossz látási 
körülmények között. A világítás akkor kapcsol be amikor a nyomógombot 
megnyomjuk, és egy bizonyos idő eltelte után kikapcsol – feltéve, hogy 
nem nyomjuk többé meg a gombot. 

5.2.2 Alap elrendezés 

Az alap elrenedezés mutatja az összes lehetséges szegmenset. 

12 3 5 8

9 10

61 2 4

11

7

 
 
Fig. 5.3 Az LCD kijelző alap elrendezése 
 
1 Hatásos energia irány  +P = import  
   -P = export 
2 Meddő energia irány  +Q = positive  
   -Q = negative 
 csak ZMG400xR kombinált mérőknél 
3 Fázisfeszültségek megléte ellentétes forgásiránynál  
  villog  
4 Fázisáramok megléte 
5 Elem jelzés 1 = Csatolók működtetése 
  2 = Naptáróra tartalék 
 Villog, ha az elem feszültség túl alacsony (kimerült) 
6 Riasztás megjelenítése csak villogva jelenik meg 
7 Kommunikáció folyamatban 
8 Mértékegységek  
9 Kód mező maximum 7 számjegy 
10 Érték mező maximum 8 számjegy 
11 12 nyíl szimbólum zónák és állapotok jelzésére 
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Energia irány  

 

Hatásos energia vételezés (szolgáltatótól 
fogyasztó felé) 

Hatásos energia visszatáplálás (fogyasztótól 
szolgáltató felé) 

Egy vagy két fázis visszatáplál, de az összeg 
még pozitív A második nyíl villog. 

A hatásos enregia vételezés nyila mindig az 
összemért energiát mutatja. 

Tér negyedek 

Csak ZMG400xR 
kombinált mérőnél 

III

VIIII
 

A mérő mindig megjeleníti 
azokat a térnegyedek, 
amelyben a hatásos és meddő 
energiát méri. 

+Q = Pozitív meddő energia  

-Q = negatív meddő energia  

 
Feszültségek és 
áramok 

 

Az L1, L2,L3 és I1, I2, I3 fázisfeszültségek és 
fázisáramok meglétének jelzése. 

Az L1, L2, L3 szimbólum villog fordított 
forgásirány esetén, de megjegyzendő, hogy a 
forgásirány értelmezés paraméterezhető.. 

Ha az Ix szimbólum megjelenik, akkor az 
adott fázisban folyó áram átlépte az indulási 
értéket. 

Példák hibára: 

 

L1 fázisnál I1 hiányzik 

Riasztás szimbólum villoghat. 

 

 

L2 fázis kiesés (riasztás villoghat) vagy vagy 
áram folyik az L3 fázisban, de nincs 
feszültség hozzá (riasztás folyamatosan 
világít) 

 

 

I3 szimbólum villog: ebben a fázisban 
fordított energia irány 

Riasztás szimblum villoghat. 

 
Elem állapot 

 

A megfelelő elem számjegye villog, ha az elem 
feszültségét túl alacsonynak találja a mérő 
(feltéve, hogy a mérő úgy lett paraméterezve, 
hogy ezt figyelje). 

1 = Optikai interface, LCD, naptáróra  

2 = Naptáróra (ha az első hiányzik, vagy 
kimerült. 
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Riasztás 
 

A szimbólum csak akkor tűnik fel, ha a mérő 
külső vagy belső hibát észlel (pl. áram feszültség 
nélkül). 

 
Kommunikáció 
folyamatban  

A szimbólum azonnal feltűnik, ha a mérő 
bármelyik kommunikációs felületén megindul az 
adatfolyam. 

 
Mértékegység mező 

 
A következő mértékegyégek jelenhetnek meg:  
W, var, VA, k..., M..., ...h, V, A, h, Hz,  
(var és VA csak kombinált mérőnél) 

 
Kód mező 

 
Maximálisan 7 számjeggyel azonosítható a 
kijelzőn látott érték.  

 
Érték mező 

 

Maximálisan 8 számjeggyel 
ábrázolhatók az értékek. 

 
Nyíl szimbólumok  A nyíl szimbólumok a mérő további állapotát 

jelezhetik, pl. tarifákat, teszt üzemmódot, 
nullázást stb… A nyíl az adattáblán feltüntetett 
szöveg felett jelenik meg. 

5.2.3 Kód rendszer 

A kijelzőn megjelenő minden érték egy kódrendszer alapján egyértelműen 
azonosított, továbbá az érték mértékegysége is megjelenik. 

Elvileg a 7 számjeggyel bármely kódrendszer azonosítási mechanizmusa 
elkészíthető, azaz DIN, LG, VEOe, stb… A Lndis+Gyr javasolja az OBIS 
kódrendszer alkalmazását, mivel így a kijelző és optikai kiolvasásnál 
használt IEC1107 szerinti kódolás megfeleltethető a DLMS kódolásnak. 

Az OBIS )az alábbi struktúrával rendelkezi: 

 
A Az energia típusát rögzíti: tehát, hogy a megjelenített érték villamos, 

gáz vagy hőmennyiség-e. A ZMG400xR mérőknél ez mindig 1, tehát 
az „A” csoportot el lehet hagyni. 

B A csatorna számát jelöli: tehát egy több bemenettel rendelkező 
készüléknél a bemenet számát jelöli ugyanazon vagy eltérő mért 
mennyiségek esetén (adatkoncentrátoroknál vagy regisztráló 
berendezéseknél). Ez lehetővé teszi az eltérő forrásokból származó 
adatok azonosítását. A ZMG400xR mérőnek csak egy csatornája van, 
tehát hasonló képpen ez is elhagyható. 

C A mért mennyiséget azonosítja: az információ forráshoz 
kapcsolódó elvont vagy tényleges adat elem, azaz hatásos energia, 
meddő energia, látszólagos energia, teljesítmény tényező, áram vagy 
feszültség.  

D A mérés típusát azonosítja: különböző algoritmusok szerint 
feldolgozott fizikai mennyiségek eredménye. Az algoritmus 
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szolgáltathat energia vagy teljesítmény mennyiségeket, pillanat 
értékeket stb...  

E A tarifát azonosítja: tehát a feldolgozás eredménye egy tarifás 
regiszterben található meg a használt tarifa struktúra szerint. Olyan 
elvont vagy mért mennyiségeknél, ahol a tarifának nincs értelme ez a 
csoport felhasználható további osztályozásra.  

F Tárolt érték azonosítása: különféle számlázási időszak szerinti 
csoportosítás. Ahol ennek nincs értelme, ott ez a mező további 
osztályozásra felhasználható.  

 

Medium

M - KK : GG . *AA . R VV

M 1 ... 9 not necessary to use when 1 medium only

Separating sign-
ChannelKK 1 ... 64 not necessary to use when 1 channel only

Separating sign:
Measured quantityGG 1 ... 99 must always be used

Separating sign.
Measuring typeAA 1 ... 99 must always be used

Separating sign.

Separating sign (also &)*
RateR 1 ... 9

Stored valueVV 01 ... 99

A B C D E F Value group

according VDEW

A

B

C

D

E

F  
 
Fig. 5.4 OBIS kód rendszer 
 
A leolvasás egyszerűsítése érdekében az OBIS kód egyes elemei 
elhagyhatók A C és D mezőket viszont mindig meg kell jeleníteni. 
 

Measured quantity GG
Measering type AA
Rate R
Stored value VV
used, if measuring type 
has 2 digits

according OBISCode field

up to 7 digits

Example
1    active energy import
8    energy status
1    rate 1
26  stored value  

 
Fig. 5.5 OBIS kód rendszer 
 
A következőkben látható példa a kiolvasási és kijelző protokolokra. Lásd 5.7 
„Adat kiolvasás”). 

Példa 
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5.3 Megjelenítési típusok 
A ZMG400xR az alábbi megjelenítési típusokkal rendelkezik:  

• Üzemei megjelenítés 
Ez akkor látható, ha nem használjuk a nyomógombot. A lista egy vagy 
több értéket tartalmazhat. A nyomógomb megnyomásakor ebből az 
üzemmódból a mérő kilép és az utolsó gombnyomás után 2 perccel 
visszatér ebbe az üzemmódba. 

• Menü megjelenítés 
A nyomógomb megnyomás után először megjelenik a kijelző teszt. 
Ismételt gombnyomásra a felhasználó a menü megjelenítébe lép be. A 
menü megjelenítésben a megjelenítési listák, terhelési görbe adatok, 
esemény napló érhető el. Például a megjelenítési lista azokat az 
elemeket tartalmazhatja, amelyek gombnyomásra megjelennek. A lista 
elemei, és azok sorrendje paraméterezhető. A nyomógomb segítségével 
lehet a listát görgetni. 

• Szerviz menü 
A zerviz menü elérését a kijelző tesztnél kell kezdeni, ekkor meg kell 
nyomni a nullázó gombot. A szerviz menüben a szerviz listához tartozó 
értékeket, az esemény naplót és a beállítási üzemmódot lehet elérni. A 
szerviz list általában bövebb regiszter listát tartalmaz mint a normál 
leolvasási lista. 

5.3.1 Nromál kijelzés 

A normál kijelzésben a szokásosan megjelenített értékek találhatók. Ezt 
lehet úgy paraméterezni, hogy csak egyetlen érték jelenjen meg (például 
az aktuális tarifához tartaozó érték), vagy számos reiszter egymást 
követően (a regiszterek kb 15 másodpercig jelennek meg, majd a kiejlző 
vált a következ regiszterre). 

Fix display

one value continuously displayed

e.g. running average
P running with status 
of integrating period  

 
Fig. 5.6 Példa rögzített kijelzőre 

Rolling display

several values appear 
one after the other
in a fix sequence, 
e.g. all 15 seconds

 
 
Fig. 5.7 Példa gördülő kijelzőre 
 
A mérő rendszeresen önellenőrzést hajt végre. Mindenek előtt induláskor, 
majd ezt követően az üzemelés közben is. Ezt a háttérben hajtja végre. 

Hibaüzenetek 
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Amennyiben hibát észlel a hibához tartozó üzenetet megjeleníti. Végzetes 
hiba esetén a hibaüzenet felváltja a normál kijelzéskor megjelenített 
regisztert, és a mérő nem működik tovább. 

Display with fatal error

Example:
Checksum errror
in main memory

 
 
Fig. 5.8 Végzetes hiba megjelenítése (példa) 
 
Hibaüzenet megjelenése esetén a 6.2 fejezetben leírtak szerint kell eljárni. 

5.3.2 A kijelző működtetése 

 

Operating display

Display check

Display key Reset key

Display menu Service menu R

or

back to operating display with long key stroke  
 
Fig. 5.9 A kijelző működtetése 
 
A normál kijelzésnél kezdve, az első gombnyomásra a kijelző teszt jelenik 
meg. Itt van lehetőség elágazásra a menürendszerben: 

• A megjelenítési menühöz, 

Nyomja meg újra a nyomógombot, vagy 

• A szerviz menühöz, 

Nyomja meg a nullázó gombot, ami a nyitható ajtó mögött van. 
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Ezek a menük akkor is megjelennek, ha csak egy elem található bennük. 

Mindkát menü tartalmaz egy „vége” pozíciót, ahonnan vissza lehet térni a 
normál kijelző müködéshez, ha a kijlező nyomógombot hosszan nyomva 
tarjuk.  

A kiválasztott menüben lévő regiszterekhez úgy lehet hozzáférni, ha a 
kijlező nyomógombot legalább kettő másodpercig nyomva tartjuk menü 
kezdeti pozíciójánál. Ekkor a lista első eleme fog megjelenni. 

5.4 Megjelenítési menü 
 

Display menu

Std_dAtA

Menu point 2

Menu point 3

ID number

Value 3

Value n

short : < 2 s

Error message

long : > 2 s
short : all values
long : main values

End

EndDouble click 
for cancelling at
any position

Operating display

Display check

etc.

 
 
Fig. 5.10 A megjelenítési menü áttekintése 
 
A megjelenítési menü az „Std_DATA” pozíció alatt tartalmazza a 
megjelenítendő elemeket. További pozíciók is rendelkezésre állnak, mint 
például a terhelési görbe. 

Az „Std_DATA” pozíciót a normál kijelzési helyzetből lehet elérni a 
nyomógomb két rövid megnyomása után (közben lesz a kijelzőteszt). 

Amikor ez a felirat megjelenik, a nyomógomb ismételt rövid 
megnyomásával lehet egyéb menüpozíciókat elérni. 

Amennyiben a menüben lévő elemekhez hozzá szeretne férni, nyomja meg 
a kijelző gombot hosszan (több mint két másodpercig), amig az első 
regiszter megjelenik. 

Belépést a megjelenítésbe le lehet rövidíteni:  

• A normál gördülő kijelzés esetén a nyomógomb egyszeri, hosszan tartó 
(>2 sec) megnyomásával. 

• Kijelzőteszt esetén a nyomógomb egyszeri hosszan tartó (>2 sec) 
megnyomásával. 
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A megjelenítési menüben  

• Rövid gombnyomásokkal minden értéket megjeleníthetünk,  

• A gomb nyomva tartása átugorja a tárolt értékeket. 

Ha a gombot nyomva tartjuk, akkor a kijelző egy másodpercenként vált a 
következő főcímre. 

A megjelenítési listából kiléphet 

• A lista végénél („End”) a kijelző gomb hosszan nyomvatartásával 

• Ha a nyomógombot kétszer egymásután gyorsan megnyomja (0,3 
másodpercen belül). 

5.4.1 Megjelenítési lista 

A megjelenítési lista a paraméterezéskor összeállított regiszterekből áll. A 
verziótól, tarifa struktúrától, országoktól függően ez lényegesen eltérő 
lehet. Azonban a kiindulási pont pinden esetben a normál üzemi kijelzés. 
 
Normál üzemi kijelzéskor a kijelző nyomógomb rövid (<2 sec) 
megnyomásának hatására a kijelző vált: 

 

a kijelző tesztre: 

 

Kijelző tesztnél a kijelző összes szegmense bekapcsol. Legalább a kód és 
érték mezőt ellenőrizze, hogy minden szegmens látható-e. 
 
A kijelző nyomógomb ismételt rövid megnyomása után a kijelző a 
megjelenítési menüre vált. A lista első eleme, tehát a „Megjelenítési lista” 
tűnik fel a kijelzőn, amit a „Std_DATA” ): szöveg jelez. 

 

Ez a menü tétel akkor is megjelenik, ha a lista csak egy elemet tartalmaz. 

A további menü elemek a nyomógomb ismételt rövid megnyomása után 
lesznek láthatók, tehát a terhelési görbe, esemény napló stb… Az „End” 
felirat után ismételten az első menü tétel fog megjelenni. 
 
A menühöz tartozó első lista elemet a nyomógomb hosszan tartó (>2 sec) 
megnyomásával lehet elérni. Az első elem rendszerint a hibakód:  

Kijelző teszt 

Megjelenítési menü 

A lista megnyitása 
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A lista további elemeit a nyomógomb rövid megnyomásával lehet 
kiválasztani. 

Ha a nyomógombot hosszan (> 2 sec) tartjuk nyomva, akkor a tárolt 
értékek nem fognak megjelenni. A listán belül a gomb folyamatos 
nyomvatartásának hatására a kijelző egymást követőn megjeleníti a fő 
címkódokat és a hozzájuk tartozó értékeket. 

 
Egy példa a megjelenítési lista elemeire: 

 

Azonosítószám 

 

Nullázás számláló 

 

A 26. nullázás időpontja 
(június vége) 

 

A nullázás időpontja 
(éjfél) 

 

Hatásos energia 
vételezés 
P max kumulált, Zóna 1 

 

 

Hatásos energia 
visszatáplálás 
aktuális P max, Zóna 1 

 

Aktuális P max dátuma 

 

Aktuális P max időpontja 

 

P max előző értéke (26. 
nullázáshoz tartozó) 

 

Pmax fellépése az előző 
hónapban 

Tipikus megjelenítési 
lista 
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P max fellépésének 
időpontja 

 

Hatásos energia 
vételezés: 
mérőállás, zóna 1 

 

Mérőállás az előző hónap 
végén 

 

Hatásos energia 
vételezés: 
mérőállás, zóna 2 

 

Mérőállás az előző hónap 
végén 

 

Induktív meddő energia 
mérőállás, zóna 1 

 

Mérőállás az előző hónap 
végén 

 

Induktív meddő energia 
mérőállás, zóna 2 

 

Mérőállás az előző hónap 
végén 

 

Pontos idő 

 

Aktuális dátum 
(2005 július 18) 

 

Lista vége 

A listából bármikor kiléphet 

• Az „End” felirat megjelenéskor a nyomógomb hosszan tartó 
megnyomásával, amig a „Std_DATA” felirat megjelenik 

• Vagy a noymógomb gyors egymás utáni, kétszeri megnyomásával. 

5.4.2 Terhelési görbe 

Ha a terhelési görbét is tartalmazza a menü lista, akkor az a P.01 
menüpontban található meg:  
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A lejfrisseb adat jelenik meg először – általában az aktuális naphoz tartozó 
– ha a nyomógombot ennél a menü tételnél hosszan ( > 2 sec) 
megnyomja. 
 

A terhelési görbe kijelzésének vezérlése 
 

Display menu
Std_dAtA

P.01 (load pro.)

Menu point 3

long : > 2 s

short < 2 s

End

Double click for 
cancelling at any
position

2. CP 00:30

3. CP 00:45

last CP 00:00

1. CP 00:15

End

day X-1

day X-2

last day

first day X

End

rolling display
with time and values
of capture period

 
 
Fig. 5.11 A terhelési görbe kijelzésének vezérlése 
 
A terhelési görbe menüpont kiválasztása után először a tárolt napok listája 
jelenik meg a legfrisseb nappal kezdődően. A megjeleníteni kívánt nap 
kiválasztása után az adatokhoz ismételt hosszú gombnyomással lehet 
hozzáférni. Ekkor az adott naphoz tartozó első bejegyzés jelenik meg, tehát 
a 00:15 perces, ha az integrálási idő hossza 15 perc. Ezután a kijelző két 
mmásdpercenként ugrik a következő integrálási időhöz tartozó értékre. Az 
automatikus váltást a kijelző nyomógomb megnyomásával állíthatja le. 
Ekkor a kijelző a kiválasztott értéknél marad.  

5.5 Szerviz menü 
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R

Service menu

SEt

SEr_dAtA

Menu point 3 Value 2

Value 3

Value 4

short : < 2 s

Value 1

long : > 2 s

short : all values
long : main values

End

End

Double click 
for cancelling at
any position

Operating display

Display check

etc.

etc.

Display key

Reset key

 

 
Fig. 5.12 A szerviz menü áttekintése 
 
Kijelző teszt esetén a nullázó gomb megnyomása a kijelzőt a szerviz 
menüre kapcsoja. Megjelenik a az első menü tétel, et általában a „Set” 
beállítási üzemmód. 

 

 

Beállítási üzemmódban a kijelző nyomógomb és a nullázó nyomógomb 
segítségével lehetértékeket megváltoztatni (azonosító számot, dátumot és 
időt, elem müködési idő, stb…). Az eljárást az 5.9 „Értékek megváltoztatása 
beállítási üzemmódban” fejezet írja le részletesen.  

 
Minden további rövid gombnyomásra a következő menü tétel jelenik meg, 
tehát a „Szerviz lista”, „Esemény napló”, „Teszt üzemmód be/ki” stb… A 
szerviz lista a „Ser_dATA” elem alatt található: 

 

 

 
A kijelző nyomógomb hosszú megnyomásával (legalább 2 másodperc, 
mint a megjelenítési listánál) lehet a menühöz tartozó első értéket 
megjeleníteni. 

Beállítási üzemmód 

Szerviz lista 

Érték megjelenítés 
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A további értékeket a kijelző nyomógomb rövid megnyomásával lehet 
előhívni. A megjelenő értékek listáját a paraméterezéskor lehet 
meghatározni.  

Gyor futtatást a gomb nyomva tartásával lehet kezdeményezni. Ekkor a 
kijelző csak a fő címeket jeleníti meg, a tárolt értékeket kihagyja. 

A menük szintjére a lista végénél a nyomógomb hosszan tartó 
megnyomásával lehet visszalépni. 

A normál üzemi kijelzéshez a nyomógomb kétszeri, gyirs 
egymásutánban történő megnyomásával lehet visszatérni. 

 
Az esemény naplót a szerviz vagy megjelenítési menüből a P.98 menütétel 
alatt találhatja meg: 

 

A kijelző nyomógomb hosszú (> 2 sec) megnyomásakor az esemény napló 
legfrissebb bejegyzése fog megjelenni.  

 

Battery symbol on/off

 
 
Ez a funkció lehetővé teszi az elem szimbólum be illetve kikapcsolását, ami 
egyúttal az elemek ellenőrzésének be és kikapcsolását is jelenti. A kijelező 
nyomógomb hosszú megnyomásakor az érték mező utolsó számjegy “0”-
ról (szimbólum kikapcsolva) “1”-re(szimbólum bekapcsolva) kapcsol, és 
fordítva. 
 

Test mode on

 
 
A kijelző nyomógomb hosszú megnyomásával (> 2 sec) a teszt üzemmód 
itt bekapcsolható. 

A teszt üzemmódról további részleteket a 7.1.1 fejeztben találhat. 

Az utolsó menü tétel után megjelenő “End” felirat után ismét az első menü 
tételre lehet lépni. A normál üzemi kijelzéshez a nyomógomb kétszeri, 
gyors egymás után történő megnyomásával lehet visszatérni. 

Esemény napló 

Elem szimbólum 
be/ki 

Teszt üzemmód 



H 71 0200 0382 a en - ZMG400AR/CR - ZFG400AR/CR – User manual © Landis+Gyr AG 
Üzemeltetés  67/67 

5.6 Optikai vizsgáló kiement 
Az optikai vizsgáló kimenet – egy a hatásos energiához minden mérőnél, és 
egy a meddő energiához a kombinált mérőknél – a folyadék kristály kijelző 
alatt helyezkedik el.  
 

Optical test output
(test diode) active energy

Landis+Gyr Dialog

T1 T2 T3 T4 CLK SET Test

imp/kWhimp/kvarh

Cl.2 Cl.11000

3 PHASE-4 WIRE METER
ZMG310CR4.260b.43 No. 90 000 000
3x230/400 V 5(100)A 50 Hz
tm=15 min 2005

Al

8.8...  Display check
0.0..   Identification
0.1.0  Resets
1.2.T  P max cumulated
1.4.0  t exp./P running
1.6.T  P max
T=Tariff

0.9.1  Time
0.9.2  Date
1.8.T  Active energy (+A)
5.8.T  Reactive energy (+Ri)
1.8.0  Energy total (+A)
5.8.0  Energy total (+Ri)

K1: 200 imp/kWh (+A)
K2: 200 imp/kvarh (+Ri)
K3: Integrating period
K4:

552

EC2

Optical test output
(test diode) reactive energy
combi meter only

 
 
Fig. 5.13 Optical test outputs 
 
Ezt a kimenetet lehet a mérő ellenőrzésére használni (lásd 7.1 „Mérő 
ellenőrzés” fejezetet) . A kimenet látható vörös fénnyel továbbít 
impulzusokat, melyek arányosak a mérőállandóval és az aktuális 
terheléssel. 

5.7 Adatkiolvasás 
A szolgáltató a mérőben tárolt adatokról kétféle képpen készíthet 
pillanatfelvételt :: 

• A mérő kijelzőjén látható értékek leolvasásával. Csak a normál üzemi 
kijelzőhöz vagy a nyomógombbal megjeleníthető adatok olvashatók így 
le. 

• Automatikus adatkiolvasással  az optikai csatoló felületen keresztül. Erre 
a célra kézi terminált vagy más alkalmas eszközt kell használni, például 
laptopot. A paraméterezéstől függőn itt további adatokhoz férhet hozzá. 
.  

 

Note  

Kilvasott adatok 

Az IEC 62056-21 (korábbi IEC1107) kiolvasásnál a paraméterezésnél 
meghatározott adatok köre olvasható ki adatt szekvenciában. 

DLMS (Device Language Message Specification)  kiolvasás során a kiolvasó 
készülék által kért adatok kerülnek kibocsátásra.  
 
Amennyiben a mérő tartalmaz CS, RS232 vagy RS485 csatoló felületet, 
akkor ezek az adatok távleolvasással is megkaphatók.  
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Adatkiolvasás eljárása az optikai felületen keresztül 

1. Kapcsolja be a kézi terminált (a gépkönyvében leírtak szerint) 

2. Csatlakoztassa a leolvasó fejet a kézi terminálhoz. 

3. Az optikai fejet helyezze a mérő adattábláján található „Readout” feliratú 
felületére. A leolvasó fej kábelének a kapocsfedél felé kell állni 
(függőlegesen lefelé). A leolvasó fej mágnesesen csatlakozik a 
mérőhöz.  

4. Indítsa el az adatkiolvasást a kézi terminálon (a gépkönyvében 
foglaltak szerint). 

5. A kiolvasás befejezése után távolítsa el a leolvasó fejet a mérőről. 

5.7.1 Kiolvasás feszültségmentes állapotban 

A ZMG400xR mérők két elemet tartalmazhatnak. A jobboldali 2. elem a 
naptáróra tartalék járatát biztosítja, míg a balalodali 1. elem a kijlezőt és a 
kiolvasást támogatja, amikor a mér nincs feszültség alatt. Amennyiben ez 
az elem a helyén van, akkor a mérőt feszültség mentes állapotban is ki 
lehet olvasni kézi terminállal. A kiolvasás megkezdése előtt nyomja meg a 
nullázó gombot. 
 
Az eljárás ugyan az mint ahogy azt fentebb leírtuk. Azonban a kiolvasás 
elindítása előtt (4. lépés) nyomja meg a kijelző nyomógombot 

Ez az elem lehetővé teszi a kijelző használatát is, amikor a mérő 
feszültségmentes állapotban van. 

5.7.2 IEC 62056-21 szerinti adatlista 

Az IEC 62056-21 szerinti adatlista az alábbiak szerint áll össze. A 
tartalmazott adatok   és azok sorrendje a paraméterezéskor dönthető el. 

Példa  Jelentés tartalom 

/LGZ5\2ZMG410426b.P01 A mérő azonosítása 
(válasz a leolvasási igény parancsra) 

Az adatlistában nem szerepel 

F.F (00000000) Hibaüzenet  

0.0.0 (417242) 1. azonosítószám  

0.1.0 (28) Nullázások száma  

0.1.2.04 (05-05-01 00:00) Legutóbbi nullázás időbélyege 

1.2.1 (26068.7*kW) P max kumulált Zóna 1 

1.2.2 (15534.8*kW) P max kumulált Zóna 2 

1.6.1 (192.4*kW)(05-05-06 10:45) Aktuális P max  Zóna 1 

1.6.1*04 (202.4)(05-04-22 09:30) Áprilisi tárolt érték Zóna 1 

1.6.2 (086.7*kW)(05-05-04 22:30) Aktuálist P max  Zóna 2 

1.6.2*04 (100.9)(05-04-14 23:00) Áprilisi tárolt érték Zóna 2 

1.8.1 (0244948*kWh) Hatásos energia (import) Zóna 1 

A kiolvasás 
megkezdése 
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1.8.1*04 (0234520) Áprilisi tárolt érték Zóna 1 

1.8.2 (0082520*kWh) Hatásos energia (import) Zóna 2 

1.8.2*04 (0078197) Áprilisi tárolt érték Zóna 2 

5.8.1 (0106103*kvarh) Meddő energia (induktív) Zóna 1 

5.8.1*04 (0100734) Áprilisi tárolt érték Zóna 1 

5.8.2 (0039591*kvarh) Meddő energia (induktív) Zóna 2 

5.8.2*04 (0036152) Áprilisi tárolt érték Zóna 2 

1.8.0 (0327468*kWh) Totál hatásos energia import  

2.8.0 (0000000*kWh) Totál hatásos energia export  

5.8.0 (0145694*kvarh) Totál meddő energia (induktív) 

8.8.0 (0001452*kvarh) Totál meddő energia (kapacitív) 

0.9.1 (14:18:06) Kiolvasás időpontja  

0.9.2 (05-05-20) Kiolvasás dátuma  

C.2.1 (05-03-26) Legutóbbi átparaméterezés dátuma 

! Lista vége  

 



© Landis+Gyr AG H 71 0200 0382 a en - ZMG400AR/CR - ZFG400AR/CR – Felhasználói kézikönyv  
70/70  Üzemeltetés 

A fő címkódot követő elválasztó karakter utal a nullázás jellegére: 

tehát 1.6.1*04 *04 A 
nullázás belső vezérléssel 
történt 

tehát. 1.6.1&04 &04 A nullázás a nullázó gombbal 
történt 

 
A szolgáltató a paraméterezéskor eldöntheti, hogy a mérő szabványos 
azonosítását használja-e, vagy sját definíciót. A szabványos azonosítás a 
következő elemekből áll:  

/LGZ... Gyártó (Landis+Gyr) 

/LGZ 5... Átvitel sebessége  5 = 9600 Baud 

/LGZ5 \2... További kommunikációs lehetőség  
2 = DLMS-kompatíbilis mérő 

/LGZ5\2 ZMG410... Mérő Mérőmű típusa 

/LGZ5\2ZMD410 4...  Tarifa azonosító 

/LGZ5\2ZMD4104 26...  Be/kimenetek száma 

/LGZ5\2ZMD410426 b..  További funkciók  

/LGZ5\2ZMD4104100 .Pxx  Szoftver verzió 

A szolgáltatói azonosítási rendszerben használható az ID1.1 (tulajdonjog), 
ID1.2 (bármilyen szám), vagy ID2.1 (gyári szám). Ekkor az azonosítás az 
alábbi szerint alakul:  

/LGZ... Gyártó (Landis+Gyr) 

/LGZ 5... Átvitel sebessége  5 = 9600 Baud 

/LGZ5 \2... További kommunikációs lehetőség  
2 = DLMS-kompatíbilis mérő 

/LGZ5\2 \Pxx... Mérő Szoftver verzió 

/LGZ5\2\P02 12345678  Azonosító szám (a 
paraméterezéskor 
meghatározottak szerint, max 8 
karakter) 

5.7.3 DLMS alapú kiolvasás 

Az IEC 26056-21 kiolvasás előre meghatározott lista alapján történik, a 
DLMS lehetővé teszi a szolgáltató számára, hogy egyedileg kiolvasható 
értékek körét is meghatározza. Tehát a szolgáltató rendszeresen adatok 
egy bizonyos körét kérdezi le anélkül, hogy nem kívánt egyéb adatok 
sokaságát is leolvasná. 
 
Számos gyártó – köztük a Landis+Gyr is – a kapcsolódó szervezetekkel 
együtt hozta létre a DLMS nyelv specifikációját, és vállata, hogy 
készülékeiben(mérőkben, tarifa egységekben, rendszerekben stb…) 
használja e nyelvet. 
 
A DLMS célkitűzés az energia mérés és más egyéb szektorokban az 

Tárolt értékek 

Mérő azonosítás 

DLMS specifikáció 

Célkitűzés 
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adatleolvasásknál egy közös nyelv használata. A végponti berendezéseknél 
– mérők, tarifa egységek stb… - a DLMS foglalkozik a csatoló felületekkel, 
adatátviteli csatornákkla és a rendszer szoftverekkel is. 
 
A DLMS egy levél elküldéséhez hasonlítható: a küldő felírja a címzett címét 
a levélre és leadja a postán. Az, hogy a posta miként továbbítja a levelet, a 
feladó vagy címzett számára lényegtelen. Az egyetlen fontos szempont, 
hogy a címzett címe jól látható legyen, és hogy a levél megérkezzen, 
olvasható legyen, és azonosítható legyen a feladó. 

A DLMS készülékek hasonló módon működnek. Összeállítják a címzett által 
(pl, központi állomás) igényelt értékeket – amiket objektumoknak nevezünk 
, és a szállító közeg (csatorna) felé továbbítják őket. Az, hogy az értékek 
miként érkeznek meg a címzetthez, már lényegtelen. 
 
A DLMS objektum orientált nyelv. Az objektumok 

• Rendelkeznek egy eltéveszthetetlen azonosítóval OBIS azonosítási 
rendszer formában 

• Pontosan definiált formában tartalmazza az adatot, és 

• Hasonlóan egzakt módon definiált. 

Ilyen jellegű objektumok a nullázások száma, a kummulatív maximumok, a 
futó átlag értékek, maximumok, mérőállások, tárolt értékek stb… 

A küldő átadja ezeket az objektumokat a szállító közegnek, azaz a telefon 
hálózatnak. Ez továbbítja az objektumokat a címzetthez úgy, hogy azokat a 
feladásnak megfelelő formában kapja meg a címzett. 
 
A ZMG400xR támogatja a rövid és hosszú neves leolvasást is. A hosszú név 
a teljes OBIS címből áll, ami lehetővé teszi az adatok egyedi és egyértelmű 
címzését. Ezzel elkerülhető az, hogy először a teljes adattartalmat ki kelljen 
olvasni a mérőből, ami kiolvasási időt takarít meg. 

5.8 Formatted Commands 
A formattált parancsokkal lehet üzemi adatokat, vagy a mérő 
karakterisztikáját megváltoztatni. A változtatás elvégzéséhez a 
felhasználónak rendelkezni kell a biztonsági rendszer által meghatározott 
hozzáférési jogosultsággal 

Az alábbi parancsok használhatók IEC 62056.21 és DLMS protokollal is:  

• Idő / dátum beállítása 

• Azonosító szám beállítása 

• Nullázás 

• KA/KB semlegesítése 

• Nullázás számláló beállítás, nullázása 

• Energia regiszter beállítása, nullázása 

• Energia totál regiszter beállítása, nullázása 

• Maximum mutató beállítása, nullázása 

• Teljesítmény tényező beállítása, nullázása 

Alapelv 

DLMS objektumok 

Rövidt/hosszú nevek 



© Landis+Gyr AG H 71 0200 0382 a en - ZMG400AR/CR - ZFG400AR/CR – Felhasználói kézikönyv  
72/72  Üzemeltetés 

• Terhelési görbe nullázása 

• 1. elem működési idejének nullázása 

• Feszültség kiesés számláló nullázása 

• Energia regiszterek nagy felbontásának be/kikapcsolása (teszt 
üzemmód). Egy további paraméterrel be lehet állítani, hogy a hatásos 
energia vizsgáló kiemenet a hatásos vagy a meddő energiával arányos 
impulzusokat bocsát-e ki teszt üzemmódban. 

• Ha a vizsgáló kiemet erre paraméterezve lett, kiválasztható, hogy az 
ME1 – ME12 mért értékek melyikével arányos impulzusok jelenjenek 
meg a vizsgáló kimeneten. 

• Hibakód törlése 

• P1, P2 és W5 jelszavak megváltoztatása 

• Terhelési görbe törlése 

• Esemény napló törlése 

Az alábbi parancsok csak DLMS protokollal hajthatók végre:  

• 2. elem működési idejének nullázása 

• Esemény regiszterek törlése 

- Alacsony- és túlfeszültség 

- Teljesítményfelügyelet 

- Áram felügyelet 

- Teljesítménytényező felügyelet 

• Felügyeleti funkciók határértékeinek beállítása 

A formattált parancsokat csak megfelelő eszköz (kézi terminál, laptop, 
optikai fej)  segítségével lehet a mérőbe juttatni. 

5.9 Értékek megváltoztatása beállítási üzemmódban 
Beállítási üzemmódban bizonyos értékek (dátum és idő, azonosítószám, 
elemműködési idő) megváltoztathatók a kijelző és a nyomógombok 
segítségével anélkül, hogy bármilyen egyéb segédeszközt kellene használni. 

5.9.1 Set Time and Date 

A dátum és idő helytelen lehet – mindenek előtt a mérő első üzembe 
helyezésekor. Ez az eset akkor állhat fenn, ha az elemek nincsnek 
behelyezve, és a szuper kapacitás is már kisült egy hosszas táolást 
követően. 

 

Erre az alábbiak utalnak meg a mérőn: 

• A „CLK” felirat feletti nyíl villog. 

• Az F.F 02000000 hibakód jelenik meg a kijelzőn 

• A mérő dátuma 2000 január 1.-ét mutat ( 00-01-01) és az idő 
00:00:00-án áll. 
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Ilyen esetben mindenképpen be kell állítani a pontos időt és dátumot, hogy 
elkerüljük a helytelen időbélyegeket. Ez megtehető a már említett 
formattált parancsokkal, illetve az alábbiakban ismertetésre kerülő manuális 
beállítással. 
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5.9.2 Idő manuális beállítása 

Eljárás: 

1. Távolítsa el a nyitható ajtó polbáját. 

2. Nyissa ki az ajtót, hogy a nullázó gombhoz hozzáférhessen. 

3. Győződjön meg arról, hogy a kijelző normál üzemi állapotban van. 
Nyomja meg röviden a kijező gombot. Ekkor a kijelző a kijelző tesztre 
vált.  

Operating display

Display key
short

Display check

 

4. Nyomja meg a nullázó gombot. A kiejlző erre a szerviz menü első 
tételére – általában a „SEt” menüpontra vált. 
Ha nem ezt a menüpontot látja, akkor nyomogassa a kijelző gombot 
addíg, amig ez a felirat lesz látható. 

R Reset key

Set mode

 

5. Nyomja meg a kijelző gombot hosszan (> 2 sec), amíg az első 
megjeleníthető értéket nem látja.. 

Display key
long

first line for setting
1. identification number

Set mode active  

Az adattáblán látható „SET” felirat feletti nyíl megjelenik, és a beállítási 
üzemmód tartama alatt látható lesz. 

6. Válassza ki azt a regisztert, amelynek értékét be kívnja álltani: pl idő 
0.9.1. 

Running day time
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7. Nyomja meg a nullázó gombot. A megváltoztatandó érték első 
számjegye villogni kezd.  

R
 

8. A kijelző gomb megnyomásával növelheti a villogó értéket. Minden 
gombnyomás egyel növeli az értéket.  

 

9. Nyomja meg a nullázó gombot. Ekkor a következő számjegy villog. 

R
 

10. A 8. és 9. pontot ismételve beállíthatja az összes számjegyet. 

R +
 

11. Az utoldó számjegy után ismét nyomja meg a nullázó gombot. Ekkor a 
teljes sor villog.  

R
 

12. Győződjön meg a bírt érték helyességéről. 

- Ha helytelen, nyomja meg a kijelző nyomógombot. Ekkor ismét a 
kezdeti érték jelenik meg és a folyamatot megismételheti a 7. 
ponttól. 

- Ha helyes, nyomja meg a nullázó gombot. 

R
 

13. A beállított idő ekkor tárolódik és elkezd az óra működni. A „CLK” jelzés 
feletti nyíl eltűnik, és a hibakód (F.F 00000000) törlődik. 

14. Ezután beállíthat más értékeket is. Az eljárás ugyanúgy működik, 
ahogy azt fent leírtuk..  

15. A beállítási üzemmódot a kijelző nyomógomb kétszeri, gyors egymás 
utánban történő megnyomásával fejezheti be. 

16. Zárja be az ajtót. 

17. Plombálja le újra. 

5.9.3 Dátum manuális beállítása 

 
A dátum kijelzőn és IEC kiolvasási listában történő megjelenítéshez az 
alábbi két formátum egyike állítható be: 

• Év – Hónap – Nap ÉÉ-HH-NN 

Példa: 

Dátum formátum 
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Year Month Day  
 
vagy 

• Nap . Hónap . Év NN.HH.ÉÉÉÉ 

Példa: 
 

YearMonthDay  
 
1. Beállítási üzemmódban válassza ki a dátumot 0.9.2. 

Running date (1.1.2000)
 

2. Nyomja meg a nullázó gombot. A dátum első számjegye villog.  

R
 

3. Állítsa be az egyedi számjegyeket a kijelző és nullázó gombok 
segítségével addíg, amig a teljes dátum nem megfelelő.  

R +
 

4. Nyomja meg a nullázó gombot a dátum tárolásához. 

R
 

 
Jegyezze meg, hoy a dátum mindig kétjegyű évszámmal kezdődik, amit a 
hónap, majd a nap követ. A fenti példában a 05-07-01 2005. július 11.-e. 
 

Note  

Ne állítson be jövőbeni dátumot 

A dátumot soha ne állítsa a jövőbe, tehát az aktuális napnál későbbi 
dátumra. A terhelési görbével rendelkező mérőknél a terhelési görbe 
regisztrálás helytelenné válik ilyen esetben. 

Ha véltelenül mégi jövőbeni dátumot állított b, akkor annak kijavítása után 
azonnal törölje a terhelési görbét a mérőből.  
 

Felépítés 
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5.9.4 Azonosítószám manuális beállítása 

Az első azonosító szm (ID1) a mérőhöz tartozik és általában nem szokás 
megváltoztatni. Ha erre mégis szükség lenne, akkor a dátum és idő 
beállításánál megismert eljárást az alábbiakkal kell kiegészíteni: 

1. Beállítási üzemmódban a kijelző nyomógombbal válassza ki az 
azonosító szám címét. 

Identification number
 

2. Nyomja meg a nullázó nyomógombot. Az első számjegy villogni kezd.  

R
 

3. Állítsa be az egyedi számjegyeket a nullázó és kijelző nyomógombok 
használatával.  

R +
 

4. Nyomja meg a nullázó nyomógombot a szám tárolásához. 

R
 

 
Az azonosító szám átírásánál a 0 és 9 közé eső számjegyeken túl két 
további karakter is kiválasztható: 

• Elválasztó jel „-„ rövidített szám jelzésére 

• Aláhúzás „_” karakter szóköz beillesztésére 

Ezzel lehetővé válik 7 vagy annál kevesebb számjegyet tartalmazó szám 
beírása jobbra igazítva a „-„ karakterrel, illetve balra igazítva a „_” 
karakterrel. 

5 jegyű szám jobbra igazítva a tárolás előtt: 

Short number closed to the right
symbol for closing  

és után: 

R Number is saved
 

5 (látható) számjegy balra igazítva a tárolás előtt: 

Short number closed to the left
symbol for space  

és után: 

R Number is saved
 

 

 



© Landis+Gyr AG H 71 0200 0382 a en - ZMG400AR/CR - ZFG400AR/CR – Felhasználói kézikönyv  
78/78  Szerviz 

6 Szerviz 
Ez a fejezet foglalkoik a hibaüzenetek fellépése után elvégzendő szerviz 
tevékenységekkel.  

6.1 Üzemi hibák 
Amennyiben a kijelző, vagy az adatkiolvasás nem működik, az alábbi 
pontokat kell ellenőrizni: 

1. A mérő feszültség alatt áll-e (az előtét biztosítékok a helyükön vannak-
e, a feszültségkör zárt-e)? 

2. A hőmérséklet nem nagyobb-e mint a maximálisan engedélyezett? 

3. A kijelzőt és optikai felüleletet védő műanyag nincs-e összekarcolva, 
nem piszkos-e? 

 

Warning  

Rövidzár veszélye 

Piszkos mérőt soha ne tisztítson folyóvízzel, vagy nagy nyomású levegővel. 
A mérőbe befolyó víz rövidzárlatot okozhat. Pos eltávolításra egy nedves 
ruhadarab elegendő. Ha a mérő ennél szennyezettebb, akkor le kell 
szerelni és el kell küldeni egy szerviz centrumba, ahol a műanyag 
védőlapot kicserélik. 
 
Ha a hibát a felsorolt pontok semmelyike sem okozta, akkor le kell szerelni 
a mérőt, és vissza kell küldeni egy szerviz központba (lásd 6.4 „A mérő 
javítása” fejezetet). 

6.2 Hibaüzenetek 
A mérő adott ifőközönként belső önellenőrzést  hajt végre. Az önellenőrzés 
a legfontosabb részegységek helyes működését ellenőrzi. 

Súlyos hiba (az alábbi hibaosztályozs szerinti végzetes vagy kritikus hiba) 
esetén a mérő megjeleníti a hibakódot. A paraméterezés és a hiba 
jelentősége alapján „F.F” vagy „FF” kódot követően megjelenik egy 8 
számjegyű hibakód. A hibakódot a kiolvasási lista mindig tartalmazza. 
F.F(00000000) hibamentes üzemelést jelent. 

A probélmák osztályozásuk szerint lehetnek végzetesek vagy kritikusak. 

A végzetes hiba olyan súlyos problémára utal, ahol a mikroporcesszor 
már nem képes a mérési feladatot ellátni. Ez lehet például hardver 
meghibásodás. Ilyen esetben a mérő megáll, és a hibakódot jeleníti meg. 

A kiritikus hiba olyan problémára utal, amelynél a mikroprocesszor még 
képes a mérési feladat ellátásra. A mérő tárol adatokat, de bármilyen 
kétség esetén az adtokat megjelöli. Kritikus hiba fellépése esetén a kijelző a 
hibakódot mutatja az első gombnyomásig, vagy addig, amíg a hibakódot 
nem töröljük. Általában a mérőt le kell cserélni. 

Egyéb hibák is hatással lehetnek a mérőre (átmenetileg vagy véglegesen). 
Ezeket a hibákat a mérő a hibaregiszterben tárolja. Ilyen esetben a mérő 
képes üzemelni és nem kell feltétlenül lecserélni. 
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A követzőkben leírt hibacsoportoknál találhatja meg, hogy milyen lépéseket 
kell elvégezni a hiba fellépése esetén. A hibák legtöbbjénél a mérőt le kell 
cserélni, és vissza kell küldeni egy szerviz központba. 
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6.2.1 Hibaüzenetek struktúrája 

A hibaüzenet az alábbiak szerint épül fel: 

 
 
Fig. 6.1 ZMG310/400 hibaüzenete 
 
A ZMG310/400 mérők mindegyike ugyanazt a struktúrát használja a 
hibaüzenetek felépítésénél. Ez 4 2 számjegyű csoportból áll, ahol a 
csoportok az alábbi jelentőséggel bírnak:  
 

0 0

Time base
errors (clock)

Structure

Error message
of ZxG310/400

8 4 2 1 8 4 2 1

7 6 5 4 3 2 1 0

0 0

8 4 2 1 8 4 2 1

7 6 5 4 3 2 1 0

0 0

8 4 2 1 8 4 2 1

7 6 5 4 3 2 1 0

0 0

8 4 2 1 8 4 2 1

7 6 5 4 3 2 1 0

Errors in
read/write access

Check sum
errors

Other
errors

Error
register
Valency

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4

 

 
Fig. 6.2 Hibaüzenetek felépítése 
 
Mindegyik csoport két számjegyen, hexadecimális formában ábrázolt, ezért 
0 és 9, valaimnt A – F értéket vehetnek fel. Mindegyik számjegy 4 
lehetséges egyedi hiba  összegeként jelenik meg, ahogy az az alábbi 
ábrákon látható. 
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6.2.2 Hibacsoportok 

 

Group 1 of error message
of ZxG310/400

1248 1248
Insufficient battery voltage
Invalid time / invalid date

* not used for ZxG310/400

*

*
*
*
*

Value in hexadecimal code

Sum of values

*

 
 
Fig. 6.3  1. hibacsoport 
 
Az első csoport első számjegyének nincs jelentősége, mivel ahhoz 
semmilyen hiba sem tartozik.. 

A második számjegy 0 (nincs hiba) és 3 (mindkét hiba fennáll) közti értéket 
vehet fel. Jelentésük: 

Elemfeszültség alacsony 

Az elem hiányzik vagy kimerült. A naptáróra 200.01.01 értéket vesz fel, 
miután a szuperkapacitás is kimerült, és a mérő nincs feszültség alatt.  

A hiba önmagától eltűnik, ha az elem feszültsége helyreáll (új elem 
behelyezése után, a 7.2 „ Elemcsere” fejeztben leírtak szerint). 

A hibaüzenet csak akkor jelenhet meg, ha a mérő paraméterezésekor 
kiválasztottuk az elem funkciót. Ellenkező esetben a mérő nem ellenőrzi az 
elemet. 

Érvénytelen idő / érvénytelen dátum 

A naptáróra visszatér az alapbeállításra, 2000.01.01 (00-01-01 00:00:00 a 
kijelzőn), mihelyst az elem kimerült és a szuperkapacitás is kisült. A mérő 
az időt innen kezdi el futtatni, ezért minden regisztrálás hibás lesz. 

A hiba automatikusan eltűnik a dátum és idő formattált paranccsal vagy 
manuálisan történő beállítása után (lásd 5.8 „Formattált parancsok” vagy 
5.9 „Értékek megváltoztatása beállítási üzemmódban” fejezeteket). 

 

Time-base errors 
(clock) 

F.F  01 00 00 00 

F.F  02 00 00 00 
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Group 2 of error message
of ZxG310/400

1248 1248
Main memory RAM
Backup/parameter memory
Measuring system
Time base

Load profile memory
*
*
*

Value in hexadecimal code

Sum of values

* not used for ZxG310/400  
 
Fig. 6.4  2. csoport 
 
A második csoport első számjegye 0 (nincs hiba) vagy 1 (hiba lépett fel) 
értéket vehet fel.  

A második számjegy 0 (nincs hibaüzenet) és F (mind a négy hibaüzenet 
fennáll) értéket vehet fel:. Jelentésük  

Fő RAM memória hiba 

A mérő indulása után a RAM ellenőrzéskor léphet fel, a kijelzőn végzetes 
hibaként jelenik meg. 

A mérő nem képes működni, le kell cserélni. 

Ugyanez vonatkozik a F.F .. x3 / x5 / x7 / x9 / xB / xD / xF hibákra is. 

Hiba a tartalék / paraméter memóriában 

A mérő ismételt sikertelen memória ellenőrzést követően adja ezt a hibát. 

A mérő sérült adatokat tartalmazhat, vagy teljesen leáll, emiatt le 
kell cserélni. 

Hiba a mérőműben 

A mérőmű többszöri ellenőrzéskor is hibát jelez.  

A mérő sérült adatokat tartalmazhat, vagy teljesen leáll, emiatt le 
kell cserélni. 

Időalap hiba 

A hiba akkor lp fel, ha többszöri ismételt ellenőrzés után is hibát jelez az 
időalap.  
A naptáróra érvénytelen dátumot és időt jelezhet. 

Hiba a terhelésu görbe memóriában 

Többszöri memória ellenőrzés után fennálló hiba esetén kapcsolja be ezt az 
üzenetet a mérő.  
A mérő sérült adatokat tartalmazhat, emiatt le kell cserélni. 

Ez vonatkozik még az F.F .. 3x/5x/7x/9x/Bx/Dx/Fx hibákra is. 

Írás / olvasási hibák 

F.F  00 x1 00 00 

F.F  00 x2 00 00 

F.F  00 x4 00 00 

F.F  00 x8 00 00 

F.F  00 1x 00 00 
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Group 3 of error message
of ZxG310/400

1248 1248
ROM check-sum
EEPROM backup data check-sum
EEPROM parameter check-sum
Load profile check-sum

Check-sum stored values / event log
*
*
*

Value in hexadecimal code

Sum of values

* not used for ZxG310/400  
 
Fig. 6.5 3. csoport hibaüzenetei 
 
A harmadik csoport első számjegye lehet 0 (nincs hiba) vagy 1,4,5 
(hibaüzenet bekapcsolva).  

A második számjegy 0 (nincs hibaüzenet) és F (mind a négy hibaüzenet 
fennáll) értéket vehet fel:. Jelentésük: 

Ellenőrzőösszeg hiba a programban 

Ez a kijelzőn szintén végzetes hibaként jelenik meg, ha az ellenőrzés 
hibát jelez. 

A mérő nem képes tovább működni, ezért le kell cserélni. 

Ugyanez vonatkozik az F.F .. x3/x5/x7/x9/xB/xD/xF hibákra is. 

Tárolt adatok memóriájának ellenőrzőösszeg hibája 

Ez a kijelzőn kritikus hibaként jelenik meg, ha az ellenőrzés hibát jelez. 

A terhelési görbe adatok státuszában ez megjelölésre kerül (érvénytelen 
érték, súlyos hiba). 

A mérő valószínűleg hibásan működik, ezért le kell cserélni. 

Ugyanez vonatkozik az F.F .. x3/x6/x7/xA/xB/xE/xF hibákra is. 

Paraméter memória ellenőrzőösszeg hibáa 

Ez a kijelzőn kritikus hibaként jelenik meg, ha az ellenőrzés hibát jelez. 

A terhelési görbe adatok státuszában ez megjelölésre kerül (érvénytelen 
érték, súlyos hiba). 

A mérő valószínűleg hibásan működik, ezért le kell cserélni. 

Ugyanez vonatkozik az F.F .. x5/x6/x7/xC/xD/xE/xF hibákra is. 

Terhelési görbe memória ellenőrzőösszeg hiba 

Ez a kijelzőn kritikus hibaként jelenik meg, ha az ellenőrzés hibát jelez. 

A terhelési görbe adatok státuszában ez megjelölésre kerül (érvénytelen 
érték, súlyos hiba). 

Ellenőrzőösszeg 
hibák 

F.F  00 00 x1 00 

F.F  00 00 x2 00 

F.F  00 00 x4 00 

F.F  00 00 x8 00 
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A mérő helytelen adatokat tartalmazhat, emiatt le kell cserélni. 

Esemény napló vagy tárolt adatok memóriájának ellenőrző összeg hibája 

Ez a kijelzőn kritikus hibaként jelenik meg, ha az ellenőrzés hibát jelez. 

A terhelési görbe adatok státuszában ez megjelölésre kerül (súlyos hiba). 

A mérő helytelen adatokat tartalmazhat, emiatt le kell cserélni. 

Ugyanez vonatkozik az F.F .. x2/x4/x6/xA/xC/xE hibákra is. 
 
A mérő ezt a hibát akkor kapcsolja be, ha ismételt ellenőrzés során is hibás 
az ellenőrző összeg. 
 
Beszabályozási adatok ellenőrző összegének hibája 

A mérő ezt a hibát a kalabrálási adatokon végzett ellenőrző összeg 
vizsgálat ismételt sikertelensége esetén kapcsolja be. A mérő ekkor már 
helytelen értékkel mér, emiatt le kell cserélni. 

 

F.F  00 00 1x 00 

F.F  00 00 4x 00 
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Group 4 of error message
of ZxG310/400

1248 1248
Incorrect start-up sequence
Overflow in measuring system
*
*

System error (e.g. watchdog)
*
*

Value in Hexadecimal code

Sum of values

* * not used for ZxG310/400  
 
Fig. 6.6 4. csoport hibaüzenetei 
 
A második csoport első számjegye 0 (nincs hiba) vagy 1 (hiba lépett fel) 
értéket vehet fel. 

A második számjegy 0 (nincs hiba) és 3 (mindkét hiba fennáll) közti értéket 
vehet fel. Jelentésük: 

Nem megfelelő adattárolás miatt érvénytelen indulás 

A mérő érzékelte, hogy a legutóbbi adattárolás nem megfelelően lett 
végrehajtva. A mérő helytelen adatokat tartalmazhat, emiatt le kell 
cserélni. 

Túlcsordulás, vagy nincs aktivitás a mérőműben 

A mérő hibát észlelt az adatfeldolgozásban. Elveszhetett mért mennyiség, 
emiatt a mérőt le kell cserélni.. 

Rendszerhiba a mikroprocesszorban 

A mérő elveszítette az utolsó tárolása óta gyűjtött adatokat, pl. a 
macimumokat, és emiatt le kell cserélni. 

Kommunikáció zárolva 

A kommunikáció illetéktelen hozzáférés miatt zárolt (ez a hibaüzenet a B23 
vagy annál magasabb verziójú mérőkben található meg.) 

A hibaüzenet automatikusan törlődik a zárolási idő letelte után, vagy 
éjfélkor. 

Egyéb hibák 

F.F  00 00 00 x1 

F.F  00 00 00 x2 

F.F  00 00 00 1x 

F.F  00 00 00 2x 
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6.3 Az adattábla behelyezése vagy cseréje 
 

Note  

A mérő újrahitelesítése szükséges 

Az adattábla a mérő fedlapja alatt található, amit a hitelesítési plomba véd. 
Ha az adattáblát ki kell cserélni, akkor ezután a mérőt újra kell hitelesíteni. 
 
Ha a mérő nem tartalmazott adattáblát, vagy azt átparaméterezés miatt ki 
kell cserélni, akkor az alábbi pontok szerint kell eljárni: 

1. A mérő jobb felső sarkából távolítsa el a hitelesítési plombát. 

Note  

Műanyag plomba 

A műanayg plombát úgy vágja el, hogy annak egyes darabjai ne 
repülhessenek el a vágáskor. 
2.  

3. Lazítsa fel a jobb felső csavart. 

4. Csavarhúzóval nyomja hátra a fedél reteszelő fület amig a reteszelés 
enged (lásd 6.7 képet). 

5. Emelje le a fedelet és vegye ki a régi adattáblát, ha újat akar 
behelyezni. 

6. Helyezze be az új adattáblát, majd tegye a helyére a fedelet. 

7. Húzza meg ismét a jobb felső csavart. 

8. A helyi szabályok szerint hitelesítse újra a mérőt. 

9. Hitelesítő plombával zárja le ismét a jobb felső csavart. 

 
Fig. 6.7   Csavarhúzóval nyomja hátra a fedél reteszelő fület amig a reteszelés 

enged. 
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6.4 A mérő javítása 
A mérőt csak erre kijelölt szerviz centrumban vagy a gyártónál lehet 
javítani. ). 

Amennyiben a mérő javíttatása szükséges, kövesse az alábbi eljárást: 

1. Ha a mérő fel van szerelve, akkor a 4.6 pontban leírt utasítás szerint 
szerelje azt le..  

2. Amilyen pontosan csak lehet, írja le a talált hibajelenséget, adja meg a 
kapcsolattartó személy nevét és telefonszámát arra az esetre, ha 
további kérdések merülnének fel. 

3. Csomagolja be a mérőt úgy, hogy az ne szenvedhessen további 
sérüléseket a szállítás során. Ha lehet, használja az eredeti 
csomagolást. Ne csomagoljon be semmilyen elveszthető darabot. 

4. A részletes hibaleírással együtt küldje el a mérőt a megfelelő szerviz 
központba. 
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7 Karbantartás 
Ez a fejezet foglalkozik a karbantartási előírásokkal.  

7.1 Mérőellenőrzés 
Az érvényes nemzeti szabályozásoknak megfelelően a mérőt adott 
időközönként hitelesíteni kell (ez lehet minden darabos, vagy kiválsasztott 
minta). Ekkor a mérőt a „A mérő leszerelése” fejezetben leírtak szerint le 
kell szerelni, majd helyére egy hiteles készüléket felszerelni. Bizonyos 
feltételek teljesülése mellett lehet mintavételes htelesítést is végezni  

7.1.1 Teszt üzemmód 

A teszt üzemmód az energia regiszterek felbontását 1 – 4 számjeggyel 
megnöveli. Ezzel lehetővé válik a tartamvizsgálat megfelelően rövid idő 
alatt történő végrehajtása.  

Teszt üzemmódban a gördülő kijelző átvált manuálisan vezérelt 
üzemmódra, de ekkor az energia regiszterek felbontása megnő. 

A mérőben az energia regiszterek 12 számjeggyel ábrázoltak, melyből 4 
tizedes érték, viszont ebből a kijelzőn csak 8 számjegy látható. A 
paraméterezéskor lehet eldönteni, hogy ebből a 8 számjegyből mennyi 
legyen az egész és mennyi a tizedes rész. Teszt üzemmódhoz általában 
több tizedes értéket szokás definiálni (maximálisan 4 jegyet), ami a 
gyorsabb vizsgálatot teszi lehetővé. 

Energieregister

Anzeige im Prüfmodus

Anzeige im Normalmodus

 
 
Fig. 7.1 Kijelző átkapcsolás normál üzemmódról teszt üzemmódra 
 
Az átkapcsolást normál üzemmódról teszt üzemmódra és vissza formattált 
paranccsal lehet végrehajtani (lásd 5.8 „ Formattált parancsok fejezetet), 
vagy manuálisan a „tESt” szerviz menüben. 
 
Amennyiben a paraméterezéskor ezt eldöntöttük, a hatásos energia 
vizsgáló kimenete (középső LED) más energia nemekkel arányos 
impulzusokat is továbbíthat. Átkapcsolni lehet: 

 

• Az optikai csatoló felületen keresztül formattált paranccsal. Itt az ME1 – 
ME12 mért értékei közül bármelyik kiválasztható. Ez lehetővé teszi a 
teljesen automatikus mérővizsgálatot. 

A lehetőség felhasználásával a hitelesítés egyetlen letapogatófej 
segítségével végrehajtható a mérő által mért összes mennyiségnél, a 
hatásos, meddő vagy látszólagos energiáknál, összemérten vagy 
fázisonként. 

Optikai vizsgáló 
kimenet teszt 
üzemmódban 
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7.1.2 Mérési időtartamok 

Műszaki okok miatt rövidebb mérési időknél nagyobb mérési bizonytalanság  
áll fenn. A megfelelő pontosság érdekében javasolt elegendően hosszú 
mérési idő használata 

ZMG400xR, In = 5 A 

A szükséges mérési időtartamok táblázata: 

Mérési bizonytalanság 
0.2 % 

 Hatásos energia Meddő energia 

Un = 230 V (ZMG400) Áramt 
[% In] 

3 P 
cosϕ=1 

1 P 
1 

3 P 
0,5 

3 P 
sinϕ=1 

1 P 
1 

3 P 
0,5 

In= 5 A 1 15 s - - 130 s - - 

 2 5 s 11 s 15 s 33 s 98 s 130 s 

 5 3 s 4 s 5 s 9 s 25 s 33 s 

 10 3 s 3 s 3 s 3 s 5 s 6 s 

 20 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 

 50 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 

 100 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 

 200 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 

  3 P = háromfázisú terhelés 1 P = egyfázisú terhelés 
 

Mérési bizonytalanság 
0.1 % 

 Hatásos energia Meddő energia 

Un = 230 V (ZMG400) Áram 
[% In] 

3 P 
cosϕ=1 

1 P 
1 

3 P 
0,5 

3 P 
sinϕ=1 

1 P 
1 

3 P 
0,5 

In= 5 A 1 59 s - - 520 s - - 

 2 16 s 45 s 59 s 130 s 390 s 520 s 

 5 7 s 13 s 16 s 33 s 98 s 130 s 

 10 6 s 6 s 6 s 10 s 17 s 22 s 

 20 6 s 6 s 6 s 8 s 7 s 8 s 

 50 6 s 6 s 6 s 6 s 6 s 6 s 

 100 6 s 6 s 6 s 6 s 6 s 6 s 

 200 6 s 6 s 6 s 6 s 6 s 6 s 

  3 P = háromfázisú terhelés 1 P = egyfázisú terhelés 
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Mérési bizonytalanság 
0.05 % 

 Hatásos energia  

Un = 230 V (ZMG400) Áram 
[% In] 

3 P 
cosϕ=1 

1 P 
1 

3 P 
0,5 

   

In= 5 A 1 236 s - -    

 2 60 s 177 s 236 s    

 5 15 s 41 s 40 s    

 10 12 s 14 s 15 s    

 20 12 s 12 s 12 s    

 50 12 s 12 s 12 s    

 100 12 s 12s 12 s    

 200 12 s 12 s 12 s    

  3 P = háromfázisú terhelés 1 P = egyfázisú terhelés 
 

ZMG400xR, In = 5//1 A 

A szükséges mérési időtartamok táblázata: 

Mérési bizonytalanság 
0.2 % 

 Hatásos energia Meddő energia 

Un = 230 V (ZMG400) Áram 
[% In] 

3 P 
cosϕ=1 

1 P 
1 

3 P 
0,5 

3 P 
sinϕ=1 

1 P 
1 

3 P 
0,5 

In = 1A 1 76 s - - 671 s - - 

 2 19 s 57 s 76 s 128 s 504 s 671 s 

 5 4 s 10 s 13 s 17 s 81 s 127 s 

 10 3 s 4 s 4 s 7 s 20 s 27 s 

 20 3 s 4 s 4 s 3 s 6 s 7 s 

 50 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 

 100 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 

 500 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 

 600 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 

  3 P = háromfázisú terhelés 1 P = egyfázisú terhelés 
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Mérési bizonytalanság 
0.1 % 

 Hatásos energia Meddő energia 

Un = 230 V (ZMG400) Áram 
[% In] 

3 P 
cosϕ=1 

1 P 
1 

3 P 
0,5 

3 P 
sinϕ=1 

1 P 
1 

3 P 
0,5 

In= 1 A 1 304 s - - 2685 s - - 

 2 76 s 228 s 304 s 671 s 2014 s 2685 s 

 5 14 s 37 s 49 s 108 s 322 s 430 s 

 10 7 s 11 s 14 s 28 s 81 s 108 s 

 20 6 s 6 s 7 s 9 s 21 s 28 s 

 50 6 s 6 s 6 s 6 s 7 s 7 s 

 100 6 s 6 s 6 s 6 s 6 s 6 s 

 500 6 s 6 s 6 s 6 s 6 s 6 s 

 600 6 s 6 s 6 s 6 s 6 s 6 s 

  3 P = háromfázisú terhelés 1 P = egyfázisú terhelés 
 

7.1.3 Optikai vizsgáló kiemenet 

A mérő vizsgálatához a kijelző alatt elhelyezkedő infravörös vizsgáló diódát 
kell használni. Ez a dióda az “R” mérőállandó  és az aktuális terhelésnek 
megfelelő frekvencián bocsát ki impulzusokat, ahol mindig a felfutó él 
figyelése számít a vizsgálatkor. 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a mikroprocesszor kb. 2 másodperces 
késleltetéssel továbbítja a mérő aktuális terhelésének megfelelő 
impulzusokat a vizsgáló diódára. Impulzusvesztés nem áll fenn. 

Egy adott terheléshez elvárt impulzuszámot úgy számíthatja ki, hogy az “R” 
mérőállandót megszorozza az aktuális teljesítménnyel és elosztja 3600-al. 

 

Példa: 

Mérőállandó  R =10000 
Teljesítmény P = 3,5 kW 
f-LED = R x P / 3600 = 10000 x 3,5 / 3600 = 10 imp/s 
 
A vizsgáló dióda üresjárásban folyamatosan világít. 

 

7.1.4 Üresjárás 

Az IEC 61036 szabvány szerint az üresjárási vizsgálathoz maximálisan 1,15 
Un feszültséget  szabad használni (pl. Up=265V Un=230V-nál). 

Eljárás: 

1. Kapcsolja le a mérőt a hálózatról legalább 10 másodpercig. 
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2. Ezután kapcsolja a mérőre az Up vizsgáló feszültséget és várjon kb. 10 
másodpercet. Az idő letelte után az energia irány jelző el kell tűnjön. A 
vörös vizsgáló dióda folyamatosan világít. 

3. Az optikai vizsgáló kimenet nem kapcsolhat ki. 

4. Kapcsolja be a teszt üzemmódot (nagy felbontás). 

A mérőben az üresjárási vizsgálat tartama alatt az energi mennyiség nem 
változhat többel mint egy impulzus értéke. 

7.1.5 Hatásos energia indulás vizsgálat 

Eljárás: 

1. Kapcsoljon a mérőre az alapáram Ib 0,02%-nak megfelelő terhelést 
(azaz 1 mA Ib=5 A-nél), és a feszültséget (mindhárom fázist) cosϕϕϕϕ=1-
nél. A mérőnek üresjárásban kell maradni.  

2. Ezután növelje az áramot egészen 0,1% In-ig a ZMG405xR vagy 0,2% 
In-ig a ZMG410xR mérőknél (azaz 5 mA or 10 mA In=5-nél). Ekkor a 
kijelzőn 10 másodpercen belül meg kell jelenni az energia irányt jelző 
„P” szibólumnak. Az optikai vizsgáló kimenet ezután már nem világíthat 
folyamatosan 

7.1.6 Meddő energia indulás vizsgálat 

Eljárás: 

1. Kapcsoljon a mérőre az alapáram Ib 0,04%-nak megfelelő terhelést 
(azaz 2 mA Ib=5 A-nél), és a feszültséget (mindhárom fázist) sinϕϕϕϕ=1-
nél. A mérőnek üresjárásban kell maradni. 

2. Ezután növelje az áramot egészen 0,4% In-ig (azaz 20 mA In=5-nél). 
Ekkor a kijelzőn kell jelenni az energia irányt jelző „Q” szibólumnak. Az 
optikai vizsgáló kimenet ezután már nem világíthat folyamatosan 

7.1.7 Felgyorsított üresjárási és indulás vizsgálat 

 
Az optikai vizsgáló kimeneten az üresjárást folyamatos fény jelzi. Azonban 
a vizsgáló kiemenet állapota ránézésseé nem állapítható meg, mivel az 
infravörös fényt bocsájz ki. Az uatomatikus mérővizsgálat során a optikai 
letapogató fejnek képesnek kell lenni statikus állapotok észlelésére. Az 
alábbi pontokat kell vizsgálni: 

• Nincs terhelés 
Terhelésmentes állapotban az optikai vizsgáló kimenetnek folyamatosan 
világítani kell. Az IEC 62056-21 szerint terhelésmentes a mérő akkor, ha 
a rajta folyó áram az indulási áramérték 30%-a, 2-es osztálypontosságú 
mérőknél. 

Indulási áram 
Ennél az állapotnál az optikai vizsgáló kimenetnek sötétnek kell lenni. A 
vizsgálatot az IEC 62056-21 szerinti indulási áramérték 90%-nál kell 
elvégezni. 

Hatásos energia vizsgálathoz az alábbi beállításokat kell elvégezni: 

Üresjárási és indulás 
vizsgálat az optikai 
vizsgáló kimeneten 
keresztül 
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• cosϕ = 1 ill.. sinϕ = 1 

• Feszültség U = Un 

• Üresjárási és indulási áramértékek az alábbi táblázat szerint: 
 
 

Verzió Osztály Üresjárás  Indulás  

5 A 2.0 1 mA 20 mA 

 1.0 1 mA 10 mA 

 0.5 1 mA 5 mA 

5 // 1 A 2.0 0.2 mA 4 mA 

 1.0 0.2 mA 2 mA 

 
A vizsgáló kimenet állapotváltozásához minimálisan az alábbi időt kell 
kivárni: 

• Üresjáráshoz: 12 s 

• Induláshoz: 10 s 

 
Az üresjárást a kijelző úgy jelenítii meg, hogy nem láthatók az energia 
irányt jelző nyilak. Indulást követően legalább az egyik energia irány nyíl 
megjelenik. Ez a vizsgálat csak ránézéssel végezhető el, ezért ezt csak 
felszerelt mérőnél javasoljuk. Előfeltétele a vizsgálatnak, hogy az energia 
irány nyilak használatát beállítottuk a mérőbe. Maga az eljárás menete, és 
a várakozási idők megfelelenek az előzőekben leírtaknak.  
 
Az aktuális üzemi állapotot egy belső regiszter (C.5.0 kódú) is tartalmazza a 
DIN 43863-3 előírásai szerint. Amennyiben ezt a regisztert a kiolvasási vagy 
szerviz lista tartalmazza, akkor a 2. státusz bájt 7. bitjét (indulás hatásos), 
és 6. bitjét (indulás meddő) lehet ellenőrizni. Ezt lehet automatizálni is. A 
hitelesítő padnak rendelkezni kell alkalmas kiolvasó berendezéssel. Az 
eljárás, a terhelési pontok és várakozási idők beállításai megfelelnek a fent 
leírtaknak. 
 

7.2 Elemcsere 
A ZMG400xR két elemet tartalmazhat, az első, ami a bal oldalon található, 
biztosítja a naptáróra tartalék járatát, meghajtja a kijelzőt és az optikai 
kiolvasó felületet a mérő feszültségmentes állapotában, a második csak a 
naptárórát látja el energiával, ha az első kimerült, vagy hiányzik. A mérő 
ellenőrzi az elemek feszültségét, és amikor az egy adott határérték alá esik, 
akkor a kijelzőn bekapcsolja a megfelelő szimbólumot. Ez viszont csak 
abban az esetben igaz, ha a mérőt úgy paraméterezték, hogy ezt a funkciót 
hajtsa végre. 

A megfelelő elemet ki kell cserélni, ha az alábbi események egyike 
bekövetkezik: 

• A  szimbólumnál az elemnek megfelelő számjegy villog, 1-es az első 
elemnél, 2-es a másodiknál. 

Üresjárás és indulás 
vizsgálata a 
kijelzővel 

Ürejárás és indulás 
vizsgálata 
kiolvasással 
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• Az elem több mint tíz éve a mérőben van, és még nem kellett kicserélni 
(megelőző szerviz). Javasolt feljegyezni, hogy a mérőbe mikor lett 
behelyezve az elem. A tíz év időtartam természetesen függ a terméktő, 
illetve a behelyezés pillanatában lévő korától. 

• Ha az elem üzemidő számláló több min 100 000 órát mutat (leolvasható 
a C.6.0 regiszternél szerviz üzemmódban). 

Note  

Mérő elmmel vagy elem nélkül 

Csak azoknál a mérőknél látható a  szimbólum, és az üzemidő 
számláló, amelyeknél ez paraméterezve lett.  
 

Danger  

Veszélyes feszültség az elemtárolóban 

Az elemtároló csatlakpzói veszélyes feszültségszinten lehetnek (F 
kapcsolású mérőknél). A nyitott elemtároló véd a csatlakozók közvetlen 
érintése ellen. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozók fém résszel is 
érintkeznek. 
 

Note  

Elemcsere 

Ne fogja az elemet szabadkézzel. Zsírosodás vagy apor megváltoztathatja 
az elem csatlakozó felületét, ami érintkezési problémákhoz vezethet. 

Elem 1: Csak 3,6 V névleges feszültségű Lithium elemet használjon, 
lehetőleg az eredetível megegyező kivitelűt. 

Elem 2: Csak 3,6 V névleges feszültségű Lithium elemet használjon, 
lehetőleg az eredetível megegyező kivitelűt. 

Győződjön meg arról, hogy az elemet a megfelelő polaritással helyezte-e 
be (pozitív a jobb oldalon az első elemnél, felül a másodiknál). Helytelen 
polaritás nincs hatással a mérőre, de az elem rövid idő alatt kimerül. 
 

1 2

R1 2

Battery compartment pulled out

3 4  
 
Fig. 7.2 Elemtároló 
 

Eljárás: 

1. Távolítsa el az ajtóról a plombát.  
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2. Nyissa ki az ajtót. 

3. Távolíts el az elemtárolót (2). A tároló ferdén kihajlik. 

4. Vegye ki a cserélendő elemet. 

5. Jegyezze fel az elem behelyezésének dátumát. 

6. Helyezze be az új elemet. 

7. A megfelelő formattált parancsal (lásd 5.8) vagy beállítási 
üzemmódban manuálisan (lásd 5.9) nulláza le az elemüzemidőt. Ekkor 
az elemnek megfelelő számjegy villogása megszűnik. 

Az üzemidő nullázása a mérő feszültségmentes állapotában is 
elvégezhető, ha az első elem a helyén van. 

8. Zárja be az ajtót. 

9. Plombálja le újra az ajtót. 

10. Az elem veszélyes hulladéknak minősül, azt a helyi szabályok szerint 
semmisítse meg. 

 

Note  

Dátum és idő ellenőrzése 

Az új elem behelyezése után, a mérő feszültségmentes állapotában 
ellenőrizze a dátumot és időt. Ha szükséges az ismert módon állítsa be 
őket.. 
 

Warning  

Soha ne zárja rövidre az elemeket és ne tegye ki hő hatásának 

Az elemeket még kimerült állapotban se zárja rövidre, mert 
felrobbanhatnak. 

Ne tegye őket ki sugárzó hő hatásának (> 80 C), mert ebben az esetben is 
felrobbanhatnak. 
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8 Selejtezés 
Az ISO 14001 Környezeti Tanúsítványban meghatározottak alapján, a mérő 
alkatrészeinek jelentős részét szét lehet választani, és így a megfelelő 
újrafeldolgozó állomásra eljuttatni. 

 

Vegye figyelembe a helyi szabályozásokat 
A mérő selejtezésekor kérjük, vegye figyelembe és maradéktalanul tartsa 
be a selejtezésre és környezetvédelemre vonatkozó helyi szabályozásokat. 

 

Alkatrészek Selejtezés 

Nyomtatott áramköri 
lapok, LCD kijelző 

Elektronikus hulladék: selejtezése a helyi 
szabályok szerint. 

Elem Mérgező hulladék: selejtezése a helyi 
szabályozás szerint. 

LED, Kijelző Mérgező hulladék: selejtezése a helyi 
szabályozás szerint. 

Fém alkatrészek Szétválogatás után a helyi selejtező állomásra 
kell vinni. 

Műanyag alkatrészek Szétválogatás után az újrafeldolgozó állomásra 
kell eljutatni (granulálás), vagy ha nincs erre 
lehetőség meg kell tagadni elégetésüket. 

 

 

Note
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9 Index 
Ez a fejezet tartalmazza a ZMG400xR mérő leírásában található 
szakkifejezések indexét. 

 
+A/-A vektorokkal .............................................................................. 18 
A csatlakozás ellenőrzése .................................................................... 46 
A DLMS alapelve................................................................................. 71 
A DLMS célkitűzései ............................................................................ 71 
A készülék leírása ................................................................................. 9 
A kijelző............................................................................................. 54 
A kijelző vezérlése az optikai csatolón keresztül..................................... 53 
A lista megnyitása .............................................................................. 62 
A mérő bekötése ...........................................................................43, 44 
A mérő felszerelése............................................................................. 41 
A mérő fő jellemzői............................................................................... 9 
A mérő javítása .................................................................................. 88 
A mérő vizsgálata ............................................................................... 90 
A mérőmű túlcsordulása...................................................................... 86 
A mérővizsgálat időtartamai................................................................. 91 
Adatkiolvasás ..................................................................................... 67 
Adatkiolvasáseljárása az optikai felületen keresztül ................................ 68 
Adatlista ............................................................................................ 68 
Adatok megjelenítése.......................................................................... 29 
Adattábla ........................................................................................... 34 
Adatválasztás ..................................................................................... 21 
Alap elrendezés .................................................................................. 54 
Alapvető információk a mérő bekötéséhez ............................................ 39 
Alkalmazási terület................................................................................ 9 
Áram szenzor ..................................................................................... 15 
Áramváltó .......................................................................................... 39 
Aron kapcsolás ................................................................................... 43 
Automatikus adatkilvasás .................................................................... 67 
Az adattábla behelyezése vagy cseréje ................................................. 87 
Az óra struktúrája............................................................................... 24 
Beállítási üzemmód........................................................................65, 72 
Behatolás érzékelés ............................................................................ 26 
Behatolás figyelés............................................................................... 15 
Bekötés ............................................................................................. 35 
Bemenetek......................................................................................... 12 
Biztonsági előírások .............................................................................. 8 
Block schematic diagram of measuring unit........................................... 15 
Blokk séma ........................................................................................ 12 
csatlakozó vezeték................................................................... 41, 43, 50 
Csatlakoztatás kisfeszültséghez............................................................ 39 
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