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 1. Kezelési útmutató 

 1.1. Rendeltetése 

 

A kezelési útmutató tartalmazza mindazokat az 
információkat, amelyek a PQRM5300 Ux Ix xx xx (PS) 
készülékek üzembe helyezéséhez és biztonságos 
üzemeltetéséhez szükségesek. 
 

 1.2. Célcsoport 

 

A kezelési útmutató szakképzett felhasználó számára 
készült. Az útmutatóban leírtakat csak szakképzett személy 
végezheti el. 
 

 1.3. Az alkalmazott szimbólumok 

 

Információ, tipp, megjegyzés 
Ez a szimbólum hasznos információkat jelöl. 
 

 

Figyelmeztetés, veszély 
Ez a szimbólum olyan veszélyhelyzetre hívja fel a 
felhasználó figyelmét, amelynek figyelmen kívül hagyása 
sérülést okozhat a kezelőben és/vagy károsodást okozhat 
a készülékben vagy annak környezetében. 
 

• 
Lista 
Ez a szimbólum olyan felsorolást jelöl, amelynek elemei 
nem egymásból következő sorrendben követik egymást. 
 

→ 
Művelet 
Ez a szimbólum egy egyszeri műveletet jelöl 
 

1 

Sorrend 
Az elől szereplő szám egy eljárás lépéseinek sorrendjét 
jelöli. 
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 2. Biztonsági útmutató 

 2.1. Felhatalmazott személy 

 

A használati útmutatóban leírt tevékenységet csak 
szakképzett és felhatalmazott szakember végezheti. 
Biztonsági és garanciális okokból, a készülék belső részeit 
érintő beavatkozást csak a DATCON szakemberei 
végezhetnek. 
 

 2.2. Megfelelő használat 

 

A PQRM5300 Ux Ix xx xx (PS) Hálózat analizátor 
alkalmazási területéről részletes információ, 3. A készülék 
leírása fejezetben található. 
 

 2.3. Figyelmeztetés a nem megfelelő használat esetére

 

Nem megfelelő vagy helytelen használat, alkalmazástól 
függően zavart okozhat a készülékben, illetve a 
készülékhez kapcsolódó egyéb készülékekben, 
rendszerekben. 
 

 2.4. Általános biztonsági előírások 

 

A PQRM5300 Ux Ix xx xx (PS) típusok precíz elektronikus 
készülékek, melyek használata megköveteli az általános 
szabályozások és ajánlások betartását. A felhasználónak a 
telepítésnél figyelemmel kell lenni a kezelési útmutatóban 
leírt biztonsági előírásokra, valamint az adott ország 
speciális biztonsági előírásaira és baleset megelőzési 
szabályaira. 
 

 2.5. CE megfelelőség 

 

A PQRM5300 Ux Ix xx xx (PS) megfelel az alábbi 
szabvány követelményinek: 
MSZ EN 61010-1:2011 (biztonság) 
MSZ EN 61326-1:2013 (EMC) 
 

 2.6. Környezetvédelmi utasítások 

 

Környezetünk megóvása egyike a legfontosabb 
kötelezettségünknek. 
Kérjük, legyen figyelemmel az alábbi fejezetekben leírtakra:
 

• 3.5. Tárolás és szállítás fejezet. 

• 9.2. Ártalmatlanítás fejezet 
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3. A készülék leírása 

 3.1. Szállítási terjedelem 

A szállítás tárgya Az alábbiak képezik a szállítás tárgyát: 
 

• PQRM5300 Ux Ix xx xx (PS) 

• dugós csatlakozó ellendarabok 

• dokumentáció: 
jelen kezelési útmutató 
Minőségi bizonyítvány 

 
3.2. Típus jelölés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

* A készülékbe két opció építhető be egyszerre. 

1. Opció mező (Modul#1): IA / RS4 / DIO opciókat 
tartalmazhat. 

2. Opció mező (Modul#2): IA / RS4 / DIO / ETH opciókat 
tartalmazhat. 
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 3.3. Működési elv 

Alkalmazási terület A PQRM5300 Ux Ix xx xx (PS) Hálózat analizátor a 
háromfázisú hálózat jellemzőit méri, a mért értékeket 
előlapi kijelzőjén megjeleníti és kiépítéstől függően, 
különböző formában (analóg, digitális), továbbítja azokat a 
feldolgozó egység felé. 
A készülék alkalmas mind a kisfeszültségű-, mind pedig a 
középfeszültségű hálózat jellemzőinek mérésére. A fázis- 
áramok mindkét esetben áramváltókon keresztül, a 
feszültségek kisfeszültségű hálózat esetén közvetlenül, 
középfeszültségű hálózat esetén, feszültségváltókon 
keresztül csatlakoztathatók a készülék bemenetére. 
A készülék többféle mérési elrendezéssel csatlakoztatható 
a mérendő hálózathoz. 
 
A PQRM5300 Ux Ix xx xx (PS) készülék feszültség mérő 
bemenetei, árammérő bemenetei, kimenetei, és tápellátása 
egymástól galvanikusan függetlenek. 
 
Opciók 

• IA: Galvanikusan elválasztott analóg kimenet (0–20 mA / 
4–20 mA), amely bármely mért érték tetszőleges 
tartományához hozzárendelhető. 
• RS4: Galvanikusan elválasztott RS485 kommunikáció, 
MODBUS RTU / ASCII slave protokollal, mely lehetővé 
teszi a mért értékek, kommunikációs úton történő 
kiolvasását, PLC vagy számítógép segítségével. RS485 
kommunikációs buszon, több készülék is csatlakoztatható 
a PLC-hez, számítógéphez. 

• ETH: Ethernet, különböző protokollok segítségével a 
készülék összes mért és tárolt paramétere elérhető 
(Web szerver, MODBUS TCP/IP szerver, FTP szerver). 
• DO: Kontaktus kimenet, impulzus távadásra, határérték 
kapcsolásra, hibák jelzésére szolgál. 
 
 
A mért hálózati jellemzők: 
Fázisonként: Ueff, Ieff, Ucsúcs, Icsúcs, P, Q, S, PF, QF, f, φ, +EP, 
-EP, +EQ, -EQ, U harmonikus 1-41, I harmonikus 1-41, 
THD U, THD I, feszültség letörés, feszültség kiesés, 
feszültség emelkedés, villogás (flicker), 
Három fázisra összegzett: ΣP, ΣQ, ΣS, ΣPF, ΣQF, Σφ, 
Σ+EP, Σ-EP, Σ+EQ, Σ-EQ, U12, U23, U31, ρ12, ρ13, Vp, Vn, Vz, 
FVn, FVz 
 



 
PQRM5300 Ux Ix xx xx (PS) 

10 20170124-V1 

 
Rövidítések jelentése 
 

• Ueff: mért hálózati fázisfeszültségének effektív értéke [V] 

• Ieff: mért hálózati fázisáramának effektív értéke [A] 

• P: hálózati fázison mérhető hatásos teljesítmény [W] 

• Q: hálózati fázison mérhető meddő teljesítmény [VAr] 

• S: hálózati fázison mérhető látszólagos teljesítmény [VA] 

• PF: a mért hálózati fázis teljesítmény tényezője 

• f: mért hálózat frekvenciája [Hz] 

• THDU: mért hálózat fázisfeszültségének teljes 
harmonikus torzítása (40. rendű harmonikusig) [%] 

• THDI: mért hálózat fázisáramának teljes harmonikus 
torzítása (40. rendű harmonikusig) [%] 

• +EP: villamos hálózatból felvett energia [Wh] 

• -EP: villamos hálózatra termelt energia [Wh] 

• +Eq: villamos hálózat induktív jellegű terhelésből 
származó, a hálózatot terhelő meddő energia [VArh] 

• -Eq: villamos hálózat kapacitív jellegű terhelésből 
származó a hálózatra termelt meddő energia [VArh] 

• ΣP: A háromfázisú hálózat hatásos teljesítménye [W] 

• ΣQ: A háromfázisú hálózat meddő teljesítménye [Var] 

• ΣS: A háromfázisú hálózat látszólagos teljesítménye [VA]

• ΣPF: A háromfázisú hálózat teljesítmény tényezője 

• Σ+EP: A háromfázisú villamos hálózatból felvett energia 
[Wh] 

• Σ-EP: A háromfázisú villamos hálózatra termelt energia 
[Wh] 

• +Eq: A háromfázisú villamos hálózat induktív jellegű 
terhelésből származó, a hálózatot terhelő meddő energia 
[VArh] 

• -Eq: A háromfázisú villamos hálózat kapacitív jellegű 
terhelésből származó a hálózatra termelt meddő energia 
[VArh] 

• U12, U23, U31: Vonali feszültségek 

• ρ12: Az L1 és L2 fázisfeszültségek között mérhető 
fázisszög értéke. 

•  ρ13: Az L1 és L3 fázisfeszültségek között mérhető 
fázisszög értéke. 
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Rövidítések jelentése 
 

• VP : Pozitív sorrendű fázisösszetevő értéke %-ban 

• VN : Negatív sorrendű fázisösszetevő értéke %-ban 

• VZ : Zérus sorrendű fázisösszetevő értéke %-ban 

• FVN : Negatív sorrendű feszültség kiegyenlítetlenségi 
faktor 

• FVZ : Zérus sorrendű feszültség kiegyenlítetlenségi faktor 
 

Működési elv 
 
 
 
 

 

A mérendő hálózat árama áramváltón, feszültsége 
feszültségváltón keresztül kapcsolódik a készülék 
jelkondicionáló és túlfeszültség-védő áramkörére. Az 
illesztő áramkörök kimeneti jele közvetlenül a16 bites A/D 
átalakítók bemenetére kerül. 
Az A/D átalakító által túlmintavételezett (fs = 1048576 Hz) 
és 128 mintánként átlagolt (fa = 8192 Hz) digitalizált jel a 
készülék mikrokontrollerébe kerül, amely elvégzi a 
szükséges jelfeldolgozást, és kiszámítja a hálózati 
jellemzőket. 
A készülék mikrokontrollere megjeleníti az adatokat a 
320x240 pixeles színes grafikus kijelzőn, és vezérli a 
perifériákat. A készülék a mért energia értékeket 
feszültségmentes állapotban is korlátlan ideig megőrzi. 
A készülék tápegysége galvanikusan elválasztott 
tápfeszültséget állít elő, a készülék, és az opcionális 
perifériák számára. 
 

Tápellátás A készülék kétféle tápellátással rendelhető: 
PQRM5300 Ux Ix xx xx  19–35 VAC / 20–50 VDC
PQRM5300 Ux Ix xx xx PS: 90–250 V AC/DC 
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 3.4. Kijelző és kezelőszervek 

Az alábbi ábra mutatja a készülék előlapját a kijelzővel és a 
nyomógombokkal. 

 

 

 
 Modulok állapotát jelző mező (bal oldalt a Modul #1, 
jobb oldalt a Modul #2 állapota látható), és a hibaállapot 
jelző mező (középen). 
 Fejléc, az aktuális menüpont sorszámát és nevét 
mutatja. 
 Az aktuális menüpont tartalma. 
 Gördítő sáv, a sávban található mezők száma azt 
mutatja, hogy ez a menü hány pontot tartalmaz. A 
beszínezett mező azt mutatja, hogy a menülistában hol 
található a kiválasztott menüpont (elején, közepén, végén).
 Szoftgombok, az F1–F4 nyomógombokhoz tartozó 
funkciókat mutatja. 
 Nyomógombok (F1–F4) 
 

 3.5. Tárolás és szállítás 

 
 
 
 

 

A készülék a 10.1. Műszaki adatok fejezetben, a 
„Környezeti feltételek” címszó alatt megadott körülmények 
között szállítható és tárolható. 
A készüléket a szállítás során fellépő átlagos terhelés 
hatásaival szemben, gyári átvétel esetén, légpárnás 
fóliatasak-, helyszínre szállítás esetén, légpárnás fóliatasak 
és hullámkarton doboz védi. A hullámkarton doboz 
környezetbarát, újrahasznosítható papírból készül. 
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4. Felszerelés 

 4.1. Általános utasítások 

 

A készüléket megfelelő IP védettséget biztosító 
műszerszekrénybe kell telepíteni, ahol a működési 
feltételek megfelelnek a 10.1. Műszaki adatok, Környezeti 
feltételek címszó alatt leírtakkal. 
 

Felszerelési helyzet 
 
 

 

A folyamatindikátor bármilyen pozícióban felszerelhető. 
 
Célszerű olyan felszerelési helyzetet választani, ahol a 
kijelző jól leolvasható és a készülék a felszereléskor és 
csatlakoztatáskor jól elérhető, továbbá a nedvesség, a pára 
és a por bejutási lehetősége minimális. 
 
4.2. A készülék főbb méretei 
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 4.3. Felszerelés 
Előkészítés A készülék táblaműszer kivitelű, szabványos 92 x 92 mm 

méretű táblakivágásba illeszthető és a készülékhez 
mellékelt rögzítő szerelvényekkel rögzíthető. 
 
Az alábbi ábra mutatja a táblakivágás méreteit 

 

Táblakivágás méretei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Alakítsa ki az alábbi ábrán látható kivágást a szerelő-
lemezen. 
 
A kivágást csak speciális megmunkáló eszközökkel lehet 
kivitelezni, ezért azt csak fémmunkában jártas, szakképzett 
személy végezheti, aki ismeri a szükséges technológiai 
lépéseket, szerszámokat és azok használatával járó 
veszélyeket. 
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Az alábbi ábra mutatja a készülék rögzítését 

 

Felszerelés a rögzítő 
fülekkel 

 
1. Az ábrán látható pozícióban helyezze a készüléket a 
táblakivágásba (ábra 1. lépés). 
2. Helyezze be a készülékrögzítő fülét a készülékház 
vájatába úgy, hogy a hernyócsavar feje a készülék hátlapja 
felé nézzen (ábra 2. lépés). 
3. Ütközésig nyomja a rögzítő fület a készülék hátlapja fele, 
majd lefele. Ezzel a rögzítő fül a fészkébe került (ábra 3. és 
4. lépés). 
5. Csavarhúzó segítségével ütközésig csavarja be a 
hernyócsavart (ábra 5. lépés). 
6. Ismételje meg a 2–5. lépéseket a másik rögzítő füllel is. 
7. Enyhe mozgatásával ellenőrizze, rögzítés 
megfelelőségét. 
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5. Csatlakoztatás 

 5.1. A csatlakoztatás előkészítése 

Kérjük, mindig legyen figyelemmel az alábbi biztonsági 
előírásokra: 

• A telepítést csak szakképzett személy végezheti! 

• A csatlakoztatást feszültségmentes állapotban végezze! 

• Vegye figyelembe a telepítési túláramvédelemre 
vonatkozó előírást! 

• Csak megfelelő méretű csavarhúzót használjon! 
 
Legyen figyelemmel a csatlakozó vezeték megfelelőségére 
(vezeték keresztmetszet, szigetelés, árnyékolás). 
A készülék csatlakozó pontjainál a táblázatban megadott 
keresztmetszetű vezetőt használjon. 

Csatlakozó pont Vezeték keresztmetszet 
Tápfeszültség bemenet 0,75–1,5 mm2 

Feszültség és – árammérő 
bemenetek  

2,5–4,5 mm2 

Analóg távadó kimenetek 0,25–0,5 mm2 
Kommunikációs kimenet 0,35–0,5 mm2 
Impulzus kimenet  0,35–0,5 mm2 

 
 

 
 
 
 
 
 
Csatlakozó kábel 
kiválasztása és 
előkészítése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zavarvédelem 

 
Használhat tömör vagy sodrott vezetéket. Készítse elő a 
vezetéket a bekötéshez: távolítsa el a vezeték-szigetelést 
kb. 8 mm hosszan. Sodrott vezeték esetén alkalmazzon 
érvéghüvelyt. 
 
Amennyiben a működési környezetben egy különösen 
nagy villamos zavarokat kibocsátó készülék üzemel (pl. 
frekvenciaváltós hajtás), akkor javasolt mérőjel kábelek 
vezetékeinél az árnyékolt kábel használata. Az árnyékolást 
a műszerszekrény felőli oldalon földelje. 
Fontos szabály még, hogy a mérőjel kábeleket, a vezérlő 
és erősáramú kábelektől elkülönítve vezessük 
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 5.2. A csatlakoztatás hálózathoz 

 5.2.1. Csatlakoztatás nullavezetővel rendelkező 
kisfeszültségű hálózathoz. (3 fázis, 4 vezeték, 3 mérő) 
Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
nullavezetővel rendelkező kisfeszültségű hálózathoz: 

 

 
 

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz 

 
1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait. 
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint. 
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait. 
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét. 
 

Csatlakoztatás 
ellenőrzése 

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással). 
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 5.2.2. Csatlakoztatás nullavezető nélküli kisfeszültségű 

hálózathoz. (3 fázis, 3 vezeték, 3 mérő) 

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
nullavezető nélküli kisfeszültségű hálózathoz: 

 

 
 

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz 

 
1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait. 
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint. 
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait. 
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét. 
 

Csatlakoztatás 
ellenőrzése 

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással). 
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 5.2.3. Áramváltón keresztüli csatlakoztatás 

nullavezetővel rendelkező kisfeszültségű hálózathoz. 
(3 fázis, 4 vezeték, 3 mérő) 
Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
nullavezetővel rendelkező kisfeszültségű hálózathoz. 

 

 
 

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz 

 
 

 
 
Az áramváltók „k” pontját 
kötelező földelni! 

 
1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait. 
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint. 
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait. 
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét. 
 

Csatlakoztatás 
ellenőrzése 

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással). 
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 5.2.4. Áramváltón keresztüli csatlakoztatás nullavezető

nélküli kisfeszültségű hálózathoz. (3 fázis, 3 vezeték, 3 
mérő) 
Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
nullavezető nélküli kisfeszültségű hálózathoz: 

 

 
 

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz 

 
 

 
 
Az áramváltók „k” pontját 
kötelező földelni! 

 
1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait. 
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint. 
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait. 
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét. 
 

Csatlakoztatás 
ellenőrzése 

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással). 
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 5.2.5. Csatlakoztatás közép – és magas feszültségű 

hálózathoz. (3 fázis, 3 vezeték, 3 mérő) 
Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
nullavezető nélküli közép-, és magas feszültségű 
hálózathoz: 

 

 
 

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz 
 
 

 
 
Az áramváltók „k” pontját, 
és a feszültség váltók „v” 
pontját kötelező földelni! 

 
1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait. 
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint. 
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait. 
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét. 
 

Csatlakoztatás 
ellenőrzése 

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással). 
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 5.2.6. Csatlakoztatás nullavezető nélküli közép – és 

magas feszültségű hálózathoz. (3 fázis, 3 vezeték, 3 
mérő, y) 
Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
nullavezető nélküli közép-, és magas feszültségű 
hálózathoz: 

 

 
 

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz 
 
 

 
 
Az áramváltók „k” pontját, 
és a feszültség váltó „n” 
pontját kötelező földelni! 

 
1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait. 
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint. 
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait. 
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét. 
 

Csatlakoztatás 
ellenőrzése 

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással). 
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 5.2.7. Csatlakoztatás háromfázisú, csillagpont 

kivezetés nélküli feszültségváltón keresztül 
(3 fázis, 3 vezeték, 3 mérő, 3fmv) 
Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
nullavezető nélküli közép-, és magas feszültségű 
hálózathoz: 

 

 
 

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz 
 
 

 
 
Az áramváltók „k” pontját, 
és a feszültség váltó „w” 
pontját kötelező földelni! 
A készülék 17, 22, 27 
pontját tilos földelni! 

 
1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait. 
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint. 
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait. 
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét. 
 

Csatlakoztatás 
ellenőrzése 

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással). 
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 5.2.8. Csatlakozás nulla vezetővel rendelkező 

szimmetrikus terhelésű háromfázisú hálózathoz 
(3 fázis, 4 vezeték, 1 mérő) 

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását 
szimmetrikus terhelésű háromfázisú hálózathoz. Mérés 
csak az egyik fázison történik. A három-fázisra 
vonatkoztatott teljesítmények kalkulált értékek lesznek. A 
mérési elrendezés háromfázisú forgógépek mérésénél 
alkalmazható! 

 

 
 
 
 
 
 

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz 
 
 

 
 
Alkalmazásának feltétele: 
A fázisfeszültségek 
vektoriális összege 
minden időpillanatban 
nulla! 
 
 

 
 
Az áramváltók „k” pontját, 
és a feszültség váltók „v” 
pontját kötelező földelni! 

 
1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait. 
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint. 
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait. 
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét. 
 

Csatlakoztatás 
ellenőrzése 

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással). 
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 5.2.9. Csatlakozás nulla vezető nélküli, szimmetrikus 

terhelésű háromfázisú hálózathoz 
(3 fázis, 3 vezeték, 1 mérő) 

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását 
szimmetrikus terhelésű háromfázisú hálózathoz. Mérés 
csak az egyik fázison történik. A három-fázisra 
vonatkoztatott teljesítmények kalkulált értékek lesznek. A 
mérési elrendezés háromfázisú forgógépek mérésénél 
alkalmazható! 

 

 
 
 
 
 
 

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz 
 
 

 
 
Alkalmazásának feltétele: 
A fázisfeszültségek 
vektoriális összege 
minden időpillanatban 
nulla! 
 
 

 
 
Az áramváltók „k” pontját, 
és a feszültség váltók „v” 
pontját kötelező földelni! 

 
1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait. 
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint. 
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait. 
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét. 
 

Csatlakoztatás 
ellenőrzése 

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással). 
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 5.2.10. Aron bekötés 

(3 fázis, 3 vezeték, 2 mérő) 

Az alábbi ábra mutatja a készülék két feszültségváltón - és 
két áramváltón keresztüli csatlakoztatását a mérendő 
hálózathoz (Aron kapcsolás). 

 

 
 
 

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz 
 
 

 
 
Alkalmazásának feltétele: 
A fázisfeszültségek 
vektoriális összege 
minden idő pillanatban 
nulla! 
 
 

 
 
Az áramváltók „k” pontját, 
és a feszültség váltók „v” 
pontját kötelező földelni! 

 
1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait. 
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint. 
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait. 
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét. 
 

Csatlakoztatás 
ellenőrzése 

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással). 
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 5.3. Csatlakoztatás az impulzusgyűjtőhöz 

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
jelfeldolgozóhoz. 

 

 
 

Bekötési rajz, 
jelfeldolgozó egység 
csatlakoztatás 
 
 
Ügyeljen a helyes 
polaritásra! 

 
1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait. 
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint. 
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait. 
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét. 
 

Csatlakoztatás 
ellenőrzése 

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással). 
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 5.4. Csatlakoztatás a MODBUS hálózathoz 

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
jelfeldolgozóhoz és a további készülékekhez: 

 

 
 

Bekötési rajz, 
jelfeldolgozó egység 
csatlakoztatás 
 
 
Ügyeljen a helyes 
polaritásra! 

 
1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait. 
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint. 
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait. 
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét. 
 

Csatlakoztatás 
ellenőrzése 

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással). 
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 5.5. Csatlakoztatás az analóg jelfeldolgozóhoz 

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
jelfeldolgozóhoz: 

 

 
 

Bekötési rajz, 
jelfeldolgozó egység 
csatlakoztatás 
 
 
Ügyeljen a helyes 
polaritásra! 

 
1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait. 
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint. 
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait. 
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét. 
 

Csatlakoztatás 
ellenőrzése 

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással). 
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 5.6. Csatlakoztatás a tápfeszültséghez 

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
tápfeszültséghez: 

 

 
 

Bekötési rajz, 
tápfeszültség 
csatlakoztatás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Lazítsa meg a sorkapocs csavarjait. 
2. Helyezze az előkészített kábelvégeket a nyitott 
sorkapcsokba a bekötési rajz szerint. 
3. Csavarja be a sorkapocs csavarjait. 
4. A vezetékek határozott meghúzásával ellenőrizze a 
rögzítések megfelelőségét. 
 
Figyelem! Mielőtt tápfeszültségre kapcsolná a készüléket, 
győződjön meg az adattáblán a tápfeszültség tartományról.
A PQRM5300 Ux Ix xx xx típus tápfeszültség tartománya 
19–35 VAC / 20–50 VDC. 
A PQRM5300 Ux Ix xx xx PS típus tápfeszültség 
tartománya 90–250 V AC/DC. 
A készülék üzemeltethető egyen és váltakozó 
feszültséggel egyaránt, ezért a tápfeszültség polaritása 
közömbös. 
 

Csatlakoztatás 
ellenőrzése 

Ellenőrizze a bekötés megfelelőségét (minden vezetéket 
bekötött-e, megfelelő helyre kötötte-e a vezetékeket, nem 
érnek-e össze a vezetékvégek egymással). 
 

Tápfeszültségre 
kapcsolás 

A csatlakoztatás befejezése után helyezze tápfeszültség 
alá a készüléket. Helyes bekötés esetén, a kondenzátorok 
feltöltődése után kijelző háttérvilágítása bekapcsol, és a 
kijelzőn megjelenik a menürendszer, illetve a kimeneten a 
készülék által mért értékeknek megfelelő, digitális 
számértékek olvashatók ki. 
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6. Készülék kezelése 

 6.1. Első bekapcsolás 

A készülék bekapcsolása után a kijelzőn a Főmenü  
vagy a készülék kikapcsolása előtt utoljára kiválasztott 
menüpont látható. A kijelző felső sorában található 
állapotsorban az opcionális modulok és a készülék 
állapotát láthatjuk . Az előlapon található F1, F2, F3, F4 
szoftgombok  aktuális (az adott menüponthoz tartozó) 
funkcióját a kijelző alján a gombok felett megjelenő feliratok 
mutatják . 

 

 

 

A Főmenü alpontjai: 

• 1. Mért adatok 

• 2. Energia 

• 3. Vektorábra 

• 4. Harmonikusok 

• 5. Jelalakok 

• 6. Kivezérlésmérő 

• 7. Hálózati események 

• 8. Trend 1 

• 9. Trend 2 
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 • 10. Trend 3 

• 11. Trend 1+2+3 

• 12. Villogásmérés 

• 13. Teljesítmény korlát 

• 14. Hibaszámlálók 

• 15. Felhasználói beállítások 

• 16. Datcon beállítások 

Ha a tápfeszültség megszűnésekor a készülék az 1–14 
menüpontokban volt, akkor bekapcsoláskor ugyanabban a 
menüpontban éled fel. 

A    és    gombokkal lépjen a kívánt menüpontra és 

nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

A  VISSZA  gombra a kijelölés az első menüpontra ugrik. 

 

 6.2. Mért adatok menüpont ismertetése 

 A megjelenő almenüben válassza ki a kijelzendő értékeket:

1.1. L1 fázis 
1.2. L2 fázis 
1.3. L3 fázis 
1.4. L1 L2 L3 fázisok 
1.5. Nullavezető 
1.6. Képernyő 
1.7. Képernyő 2 

Az L1 fázis, L2 fázis, L3 fázis menüpontokban a készülék a 
következő mért értékeket jelzi ki: 

• Urms (feszültség rms érték), 

• Irms (áram rms érték), 

• f (frekvencia), 

• φ (feszültség/áram fázisszög), 

• P (hatásos teljesítmény), 

• Q (meddő teljesítmény), 

• S (látszólagos teljesítmény), 

• Pf (power factor), 

• Qf (quality factor), 
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 • Upeak (feszültség csúcsérték), 

• Ipeak (áram csúcsérték), 

• THD U (feszültség teljes harmonikus torzítás), 

• THD I (áram teljes harmonikus torzítás) 

Az L1 L2 L3 fázisok menüpontban a készülék a következő 
mért értékeket jelzi ki: 

• U12 (L1 L2 fázisok közti feszültség) 

• U13 (L1 L3 fázisok közti feszültség) 

• U23 (L2 L3 fázisok közti feszültség) 

• φ 12 (L1 L2 fázisok feszültségei közti fázisszög) 

• φ 13 (L1 L3 fázisok feszültségei közti fázisszög) 

• f (frekvencia) 

• ΣP (összes fázis hatásos teljesítmény) 

• ΣQ (összes fázis meddő teljesítmény) 

• ΣS (összes fázis látszólagos teljesítmény) 

• ΣPf (összes fázis power factor) 

• ΣQf (összes fázis quality factor) 

• Aneg (negatív sorrendű aszimmetria) 

• Azero (zérus sorrendű aszimmetria) 

A Nullavezető menüpontban a készülék a következő mért 
értékeket jelzi ki: 

• Irms (áram rms érték) 

• Ipeak (áram csúcsérték) 

• THD I (áram teljes harmonikus torzítás) 

A 1.6. Képernyő 1 és 1.7. Képernyő 2 menüpontokban a 
készülék a felhasználó által megadott mért értékeket jelzi ki 
(beállítása a 15. Felhasználói beállítások menü 
15.6. Képernyő1 szerkesztés és 
15.7. Képernyő2 szerkesztés menüpontokban történik). 
A  NAGYÍT  gombbal a kijelzett értékek méretét lehet 

állítani négy fokozatban. A    és    nyilakkal a 
képernyőre kerülő értékeket lehet kiválasztani. 
A  VISSZA  gombbal lehet visszatérni a főmenübe. 
 

 



 
PQRM5300 Ux Ix xx xx (PS) 

34 20170124-V1 

 
 6.3. Energia menüpont ismertetése 

 A megjelenő almenüben válassza ki a kijelzendő értékeket.

2.1. L1 energia 
2.2. L2 energia 
2.3. L3 energia 
2.4. Összes energia 

Az egyes menüpontokban a készülék a következő mért 
értékeket jelzi ki: 

• EP+ (hálózatból felvett energia) 

• EP- (hálózatra termelt energia) 

• EQ+ (induktív terhelésből származó meddő energia) 

• EQ- (kapacitív terhelésből származó meddő energia) 

A  k/M/G  gombbal kiválasztható a kívánt mértékegység. 

Az energiaszámlálók törlése a 15. Felhasználói beállítások 
menü 15.x. Energiák törlése menüpontban lehetséges. 
A  VISSZA  gombbal lehet visszatérni a főmenübe. 
 

 6.4. Vektorábra menüpont ismertetése 

 

 

 

 
Az egyes fázisok feszültségét, áramát és a köztük lévő 
szögeket a képernyő bal oldalán, egy kördiagramon 
vektorosan, a jobb oldalán numerikusan jeleníti meg. 
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 Az egyes fázisokat különböző színek jelölik: 

L1: piros 
L2: sötétzöld 
L3: kék 
LN: világoszöld 
A vektorábrán a feszültséget a vastag, az áramot a két 
vékonyabb vonalból álló szakaszok jelzik. 
A  VÁLASZT  gombbal kiválasztható, hogy mely 
vektorokat rajzolja ki: 

• összes vektor 

• L1 U, L1 I vektorok 

• L2 U, L2 I vektorok 

• L3 U, L3 I vektorok 

• L1 I, L2 I, L3 I, LN I vektorok 

• L1 U, L2 U, L3 U vektorok 

A kiválasztott vektorok numerikus értékét a jobb oldalon a 
kövér betűtípus is jelzi. Az I1, I2, I3 áramok utáni szög az 
U1, U2, U3 feszültségtől való eltérést mutatja, míg az U2 
és U3 feszültségek utáni szög az U1 feszültséghez képest 
mért értéket jelzi ki. 
Az U1 utáni érték a mért hálózati frekvencia. 
Az Aneg a negatív sorrendű, az Azero a zérus sorrendű 
aszimmetria-tényező értéke százalékban. 
A  VISSZA  gombbal lehet visszatérni a főmenübe. 
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 6.5. Harmonikusok menüpont ismertetése 

A megjelenő almenüben válassza ki a kijelzendő értékeket.

4.1. L1 feszültség 
4.2. L1 áram 
4.3. L2 feszültség 
4.4. L2 áram 
4.5. L3 feszültség 
4.6. L3 áram 
4.7. N feszültség 

A kiválasztás után a következő ábra jelenik meg: 

 

 

 
A    és    nyilakkal kiválasztható a kívánt harmonikus 
(lila színnel jelölve), amelynek a száma és numerikus 
értéke a felső sorban kijelzésre kerül. Az alapharmonikus 
jelölése H1, és további 40 felharmonikus (H2..H41) kerül 
kijelzésre. A felső sor további kijelzései a teljes harmonikus 
torzítás (THD) és a vonali frekvencia (f). 
A  NAGYÍT  gombbal megválasztható az oszlopdiagram 
függőleges skálája (1x, 5x, 10x, 25x nagyítás). 
A  VISSZA  gombbal lehet visszatérni a főmenübe. 
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 6.6. Jelalakok menüpont ismertetése 

A megjelenő almenüben válassza ki a kijelzendő értékeket.

4.1. L1 feszültség 
4.2. L1 áram 
4.3. L2 feszültség 
4.4. L2 áram 
4.5. L3 feszültség 
4.6. L3 áram 
4.7. N feszültség 

A kiválasztás után a következő ábra jelenik meg: 

 

 

 
Kijelzésre kerül a jel pozitív csúcsértéke (max=) és negatív 
csúcsértéke (min=), valamint az alsó sorban a frekvenciája. 
A  STOP  gombbal megállítható a frissítése, majd a  

START  gombbal újraindítható. 

A  VISSZA  gombbal lehet visszatérni a főmenübe. 
 

 



 
PQRM5300 Ux Ix xx xx (PS) 

38 20170124-V1 

 
 6.7. Kivezérlésmérő menüpont ismertetése 

A mérőbemenetek csúcsértékeit jeleníti meg a bemenetek 
kivezérelhetőségének százalékában. 

 

 

 
A  VISSZA  gombbal lehet visszatérni a főmenübe. 
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 6.8. Hálózati események menüpont ismertetése 

A megjelenő almenüben válassza ki a kijelzendő 
események forrását: 

7.1. Minden esemény 
7.2. L1 események 
7.3. L2 események 
7.4. L3 események 

A    és    gombokkal válassza ki, hogy mely 
eseményeket kívánja megjeleníteni és nyomja meg a    
 VÁLASZT  gombot. A kiválasztás után nyomja meg az  

 OK  gombot. 

A következő képernyőn válassza ki a frissítés módját: 

• Automatikus frissítés 

• Kézi frissítés 

Automatikus frissítés esetén minden új esemény 
bekövetkeztekor frissül a képernyő, kézi frissítés esetén 
csak a  FRISSÍT  gomb megnyomásakor. A frissítési mód 

kiválasztása után nyomja meg a  OK  gombot. A készülék 
táblázatos formában jelzi ki az események kezdeti 
időpontját, befejezési időpontját, és a tartama alatti 
legkisebb illetve legnagyobb feszültség értékét. 
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 Regisztrált események: 

• Túlfeszültség ( > névleges feszültség * 1,1) 

• Letörés be ( < névleges feszültség * 0,9) 

• Kiesés ( < névleges feszültség * 0,1) 
A kijelzett események az SD kártyán rögzítésre kerülnek 
és a képernyő frissítése az SD kártya tartalma alapján 
történik. Ha a kézi frissítést választja, az eseménynaplóban 
a    és    gombokkal tallózhat a korábbi események 
között. Automatikus frissítés választása esetén is lehet 
tallózni, de a közben esetleg bekövetkező esemény miatt a 
kijelzés visszaugrik a legutolsó eseményekre. 
A  VISSZA  gombbal lehet visszatérni a főmenübe. 
 

 6.9. Trend 1, 2, 3 menüpont ismertetése 

A készülék a mérési eredmények 1 mp-es átlagát az SD 
kártyára rögzíti és az SD kártyán lévő adatok alapján egy 
trendet rajzol fel az utolsó 240 mp adataiból. 

 

 

 
A 3 trend mindegyikéhez rendelhető egy adatforrás, egy 
kijelzési alsó és felső határ. A képernyő jobb oldalán a 
fehér mezőben megjelenik a kiválasztott adatforrás neve, 
mértékegysége és a függőleges kurzor vonalhoz tartozó 
aktuális értéke. A jobb felső illetve alsó sarokban a 
beállított kijelzési határértékek láthatóak. A kurzor vonal 
időpontját az alatta lévő óra:perc:másodperc felirat jelzi. 
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 Az adatforrás kiválasztásához nyomja meg a  VÁLASZT 

gombot. A megjelenő képernyőn válassza ki az adatforrást
és nyomja meg az  OK  gombot. 
A kijelzési határértékek beállításához nyomja meg a 
 HATÁR gombot. A megjelenő képernyőn válassza ki a

megfelelő határértéket és nyomja meg a  SZERK gombot. 
Az értékek szerkesztése a korábban leírt általános módon
történik. A határértékek beállítása után az  OK gomb 
megnyomásával térhet vissza a trend kijelzésére. 
Ha szeretné megállítani a folyamatos frissítést, nyomja
meg a  STOP  gombot. Ekkor a     és   nyilakkal 
lehet a kurzor vonalat mozgatni és alatta az aktuális
időpontot, a fehér mezőben a hozzá tartozó értéket 
mutatja. Az újbóli folyamatos kijelzéshez nyomja meg a
 START  gombot. 

A  VISSZA  gombbal lehet visszatérni a főmenübe. 
 

 6.10. Trend 1+2+3 menüpont ismertetése 

Megegyezik a Trend1 menüponttal, azzal a különbséggel, 
hogy egyszerre mind a három trendet megjeleníti a 
képernyőn. 

 

 

 
A  VISSZA  gombbal lehet visszatérni a főmenübe. 
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 6.11. Villogásmérés menüpont ismertetése 

 

 

 

 
Először nyomja meg a  VÁLASZT  gombot. Válassza ki a 
három feszültségbemenet közül az(oka)t, amelyeken a 
villogást mérni szeretné. Többet is ki lehet választani. A 
kiválasztás után nyomja meg az  OK  gombot. A 
táblázatnak azon cellái, ahol mérés fog történni, világoskék 
színűek. A  START  gomb megnyomásával elindul a 
villogás mérése, amit a bal felső cellában egy MÉRÉS 
felirat is jelez. Az eltelt időt a táblázat alsó sora mutatja. Az 
egyes oszlopok jelentése: 
Pst[1min]: percenkénti villogás értéke 
Pst: szabvány szerinti 10 perces intervallum értéke 
Plt: hosszúidejű mérés a 10 perces értékekből 2 óránként 
származtatva 
Mérés közben a VISSZA  gombbal vissza lehet térni a 
főmenübe és más menüpontokba lehet lépni, és ez idő 
alatt a villogásmérés tovább folyik! 
A mérés a  STOP  gomb megnyomásával fejezhető be. 
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 6.12. Teljesítmény korlát menüpont ismertetése 

A készülék felprogramozható arra, hogy figyelje a 
negyedóránkénti energia felhasználást és annak várható 
vagy tényleges túllépésénél a kimenetein jelzést adjon. 
Ennek hardveres feltétele egy opcionális digitális modul 3 
bemenettel és 2 kimenettel. 2 bemeneten kiválasztható 4 
tarifaérték, 1 bementen fogadható a negyedórás 
szinkronizáló impulzus. 2 kimeneten pedig megjelenik a 
riasztási szintnek megfelelő korlátozó jel, amellyel 
fogyasztói csoportok kapcsolhatók be/ki. A helyes 
működéshez a 15. Felhasználói beállítások menü 
15.8. Modul #1 beállítások vagy 15.9. Modul #2 beállítások 
menüpontjaiban kell a megfelelő beállításokat megtenni. 

 

 

 
P maximum: ennyi átlagteljesítmény van megengedve 
negyedóra alatt (Megegyezik a bemeneteken kiválasztott 
és a beállításban megadott 1.Tarifa / 2.Tarifa / 3.Tarifa / 
4.Tarifa értékkel). 
P előző: ennyi volt az átlagteljesítmény az előző negyed 
órában 
P várt: ez az átlagteljesítmény érték várható ennek a 
negyedórának a végére 
P eddigi: a negyedóra elejétől eddig a pillanatig számolt 
átlagteljesítmény 
Eltelt idő: az előző szinkronimpulzus óta eltelt idő 
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 Hiba esetén az alsó sorban piros figyelmeztetés jelenhet 

meg: 
„Szinkronjel kimaradt!” 
„Nem várt szinkronjel!” 
A  VISSZA  gombbal lehet visszatérni a főmenübe. 
 

 6.13. Hibaszámlálók menüpont ismertetése 

 A készülék a bekövetkezett hálózati eseményekről 
(túlfeszültség, letörés, kiesés), túláramokról, valamint 
teljesítmény korlátozás programozása esetén a szinkronjel 
hibákról, illetve Modbus esetén a Modbus hibákról 
statisztikát készít. Ebben a menüpontban tekinthető meg a 
bekövetkezett események száma a legutolsó törlés óta. Az 
eseményszámlálók törlése A 15. Felhasználói beállítások 
menü 15.x. Hibaszámlálók törlése menüpontban 
lehetséges. 
A  VISSZA  gombbal lehet visszatérni a főmenübe. 
 

 6.14. Állapotsáv ismertetése 

 A képernyő legfelső sorában található az állapotsáv, ahol 
ikonok és szövegek mutatják a készülék egységeinek 
legfontosabb állapotait. A készülékhez opcionálisan két 
modul csatlakoztatható, ezért az állapotsáv is ennek 
megfelelően két részre van osztva: a bal oldali mező az 1. 
modul, a jobb oldali mező a 2. modul állapotát jeleníti meg. 
A kettő között van egy kisebb mező, amely a készülék 
statikus és dinamikus hibáit jelzi ki. 
 

Modul #1 állapot Bal oldali állapotsáv a következő modulok állapotát 
tartalmazhatja (mindig csak a beépített modulnak 
megfelelő információ jelenik meg az állapotsávban): 

• Analóg kimeneti modul:  A1, A2 kimenet 

• Digitális IO modul: DO1, DO2 kimenet; DI1, DI2, DI3 
bemenet 

• RS485 Modbus modul 
 

Modul #2 állapot Jobb oldali állapotsáv: 

• Analóg kimeneti modul: A3, A4 kimenet 

• Digitális IO modul: DO3, DO4 kimenet; DI4, DI5, DI6 
bemenet 

• RS485 Modbus modul 

• Ethernet modul 
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Analóg modul Analóg kimeneti modulok esetén az állapotsávban 

kimenetenként egy vízszintes oszlopdiagram jelzi a 
kimenet kivezéreltségét 0..100% tartományban, kék 
színnel. Ha a kimenet alulvezérelt vagy túlvezérelt, a színe 
pirosra változik. 
 

Digitális IO modul A digitális kimenetek állapotát két ikon jelzi: 
 nyitott kontaktus 
 zárt kontaktus 

A digitális bemenetek állapotát két ikon jelzi: 
 nyitott kontaktus 
 zárt kontaktus 

A baloldali sáv ikonjai sorrendben a DO1, DO2 kimenetek, 
DI1, DI2, DI3 bemenetek állapotát jelzik. 
A jobboldali sáv ikonjai sorrendben a DO3, DO4 
kimenetek, DI4, DI5, DI6 bemenetek állapotát jelzik. 
 

Modbus modul Modbus modul esetén a következő információk jelennek 
meg a bal, vagy a jobboldali mezőkben: 
MODBUS Modbus modul konfigurálva (szürke) 
MODBUS CON Modbus csatlakoztatva (kék) 
MODBUS ACT Modbus adatátvitel (zöld) 
MODBUS ERR Modbus hiba (paritás, crc, lrc, címzés) 

(piros) 
 

Ethernet modul Ethernet modul esetén a következő információk jelennek 
meg a jobboldali mezőben: 
ETHERNET Ethernet modul konfigurálva (szürke) 
ETHERNET CON Ethernet csatlakoztatva (kék) 
ETHERNET ACT Ethernet adatátvitel (zöld) 
 

 A kijelző modul soros vonalon áll kapcsolatban a CPU és 
Ethernet modulokkal. Ha valamelyik kapcsolat hibás, akkor 
az állapotsávban annak megfelelően a CPU KOMM. HIBA 
vagy ETH KOMM. HIBA felirat jelenik meg. 
 

Készülék állapot Az állapotsáv közepén egy piros téglalap jelenti, ha 
valamilyen hálózati esemény vagy hiba történt. Amíg az 
esemény (hiba) fennáll, a teljes téglalap piros színű. Ha az 
esemény (hiba) megszűnt, csak a téglalap kerete marad 
piros a hibaszámláló törléséig (hiba nyugtázása a kezelő 
részéről). A bekövetkezett eseményeket a készülék 
számolja, értékük a 14. Hibaszámlálók menüpontban 
tekinthető meg, és a 15. Felhasználói beállítások 
15.15. Hibaszámlálók törlése menüpontban törölhető. 
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7. Beállítások 

 7.1. Általános tudnivalók a beállításhoz 

A készülék bekapcsolása után a kijelzőn a Főmenü  
vagy a készülék kikapcsolása előtt utoljára kiválasztott 
menüpont látható. A kijelző felső sorában található 
állapotsorban az opcionális modulok és a készülék 
állapotát láthatjuk . Az előlapon található F1, F2, F3, F4 
szoftgombok  aktuális (az adott menüponthoz tartozó) 
funkcióját a kijelző alján a gombok felett megjelenő feliratok 
mutatják . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Első lépésként változtassa meg a 16.3. Kijelző beállítások 
menüben a kijelző háttérvilágításának paramétereit az 
önnek legmegfelelőbb értékre a 7.2.2. Kijelző 
háttérvilágításának beállítása fejezetben leírtak szerint. 
Erre azért lehet szükség, mert a készülék alapesetben, ha 
30 másodpercig nem történik gomblenyomás, akkor 
képernyővédő üzemmódba kapcsol (ilyenkor lecsökkenti a 
háttérvilágítás fényerejét), és bármely nyomógomb 
megnyomásakor először ebből az állapotból lép ki. Ilyenkor 
nem hajtja végre a gombhoz rendelt funkciót, csak a gomb 
ismételt megnyomásakor. Ez zavaró lehet a készülék 
beállításakor. 
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 7.1.1. Szükséges beállítások 

 A készülék már az első bekacsolás után is mérőképes 
állapotban van. Ilyenkor a gyári beállítások szerint mér. A 
megfelelő működéshez a következő beállításokra lehet 
szükség: 

• 17.1.1. Mérési elrendezés menüpontban a készülék 
csatlakozási módjának a beállítására a mérendő 
hálózathoz, 

• 17.1.2. Áttételek menüpontban az alkalmazott feszültség-
, és/vagy áramváltók áttételének a beállítására, 

• 17.1.3. Frekv. átlagolási idő menüpontban a frekvencia 
mérés kapuidejének a beállítására, 

• 17.1.4. RMS átlagolási idő menüpontban az RMS értékek 
képzésének időalapjának a beállítására, 

• 16.2. Óra beállítás menüpontban a pontos időnek és 
dátumnak a beállítására a mért értékek és események 
mentéséhez, 

• 17.2. Modul #1 beállítások menüpontban az 1-es 
modulhelyen található opcionális periféria beállítására 
(analóg kimenet, digitális IO, Modbus RS485), 

• 17.3. Modul #2 beállítások menüpontban a 2-es 
modulhelyen található opcionális periféria beállítására 
(analóg kimenet, digitális IO, Modbus RS485, Profibus DP, 
Ethernet). 
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 7.1.2. Számok bevitele (szerkesztése) 

A számok bevitele (szerkesztése) egy felugró ablakban 
történik. 

 

 

 
Az ablak felső sorában a szerkesztendő szám neve és 
mértékegysége látható. 
A második sorban a szerkesztés felső határa, a legalsó 
sorban az alsó határa látszik. A szerkesztendő szám a 
harmadik sorban van kiemelve. Sárga színű kurzor jelzi az 
aktuális helyiértéket, ahol a szám a  +  gombbal 

növelhető és a  -  gombbal csökkenthető (a szám tíznek 
a megfelelő helyiértékű hatványával nő vagy csökken). A 
   gombbal a kurzor mozgatható a megfelelő 
helyiértékre. A kívánt érték beállítása után nyomja meg az 
 OK  gombot. 
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 7.1.3. Szövegek bevitele (szerkesztése) 

A számok bevitele (szerkesztése) egy felugró ablakban 
történik. 

 

 

 
Az ablak felső sorában a szerkesztendő szám neve és 
mértékegysége látható. 
A második sorban a szerkesztés felső határa, a legalsó 
sorban az alsó határa látszik. A szerkesztendő szám a 
harmadik sorban van kiemelve. Sárga színű kurzor jelzi az 
aktuális helyiértéket, ahol a szám a  +  gombbal 

növelhető és a  -  gombbal csökkenthető (a szám tíznek 
a megfelelő helyiértékű hatványával nő vagy csökken). A 
   gombbal a kurzor mozgatható a megfelelő 
helyiértékre. A kívánt érték beállítása után nyomja meg az 
 OK  gombot. 
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 7.2. Belépés a felhasználói menübe 

Rendeltetés A készülék kijelzésével kapcsolatos paramétereket lehet 
beállítani. A menüben szerkeszthetők az egyedi kijelzési 
képek, amelyek engedélyezhetők, ill. tilthatók. A menüben 
állítható a kijelezés fényereje, a háttérvilágítás intenzitása. 
Jelszó nélküli belépés, és módosítás lehetséges. 
 

Belépés a menübe A főmenüben válassza ki a 15. Kezelői beállítások 
menüpontot a    /    gombokkal, majd nyomja meg a 

 BELÉP  gombot.  
Kezelői beállítások menü 
felépítése 

A menü a következő menüpontokat tartalmazza: 

• 15.1. Magyar / English 

• 15.2. Kijelző beállítások 

• 15.3. Képernyő 1 szerkesztés 

• 15.4. Képernyő 2 szerkesztés 
 
 

 
 7.2.1. Készülék nyelvének beállítása 

Rendeltetés A 15.1. Magyar / English menüpontban választható ki, hogy 
a készülék menüje, üzenetei, kijelzési képei milyen nyelven 
jelenjenek meg. 
A nyelv alaphelyzetben magyar. 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 15. Kezelői beállítások menübe. 
2. 15. Kezelőii beállítások menüben válassza ki a 
15.1. Magyar / English menüpontot a    /    gombokkal, 

majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. 15.1. Magyar / English menüben válassza ki a megfelelő 
nyelvet tartalmazó sort a    /    gombokkal, majd 

nyomja meg a  OK  gombot. 

4. A 15. Kezelői beállítások menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 
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 7.2.2. Kijelző háttérvilágításának beállítása 

Rendeltetés A 15.2. Kijelző beállítások menüpontban állítható be a 
kijelző háttérvilágításának fényereje készenléti állapotban, 
és hogy mennyi ideig maradjon aktív állapotban 
gombnyomás után. Aktív állapotban a háttérvilágítás 
fényereje 100%. 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 15. Kezelői beállítások menübe. 
2. 15. Kezelői beállítások menüben válassza ki a 
15.2. Kijelző beállítások menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. 15.2. Kijelző beállítások menüben válassza ki a 
Készenléti fényerő sort a    /    gombokkal, majd 

nyomja meg a  SZERK  gombot. Ekkor megjelenik a 
számbeviteli ablak, itt írja be a készenléti fényerő értékét 
százalékban a   ,  - ,  +  gombok segítségével, majd 

nyomja meg az  OK  gombot. 

4. 15.2. Kijelző beállítások menüben válassza ki a 
Képernyő aktív idő sort a    /    gombokkal, majd 

nyomja meg a  SZERK  gombot. Ekkor megjelenik a 

számbeviteli ablak, itt írja be a   ,  - ,  +  gombok 
segítségével, hogy gombnyomás után hány másodpercig 
maradjon a kijelző háttérvilágítása aktív állapotban, majd 
nyomja meg az  OK  gombot. 

5. A 15.2. Kijelző beállítások menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

6. A 15. Kezelői beállítások menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 
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 7.2.3. Felhasználó által szerkeszthető kijelzési képek 

Rendeltetés A készülék két szabadon szerkeszthető menüponttal 
rendelkezik, melynek tartalmát a felhasználó tetőszegesen 
szerkeszthet. Ezek a menüpontok a 1. Mért adatok 
menüben jelenek meg 1.6. Képernyő 1 és 1.7. Képernyő 2 
néven. A menüpontok tartalma a 
15.3. Képernyő1 szerkesztés és 
15.4. Képernyő2 szerkesztés menüpontban állítható be. 
 
1. Lépjen be a 15. Kezelői beállítások menübe. 
2. 15. Kezelői beállítások menüben válassza ki a 
15.3. Képernyő1 szerkesztés vagy 
15.4. Képernyő2 szerkesztés menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. A menüben válassza ki a szerkeszteni kívánt sort a    

gombbal, majd válassza ki a kijelezendő értéket a    / 

   gombokkal. Ezt szükség szerint végezze el a többi 
soron is. 
4. 15.3. Képernyő1 szerkesztés vagy 
15.4. Képernyő2 szerkesztés menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

5. A 15. Kezelői beállítások menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

 

Műveleti sorrend 

 
 



 
PQRM5300 Ux Ix xx xx (PS) 

20170124-V1 53 

 
 7.3. Belépés a konfigurálás menübe 

A főmenüben válassza ki a 16. Konfigurálás menüpontot a 
   /    gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  
gombot. Ekkor megjelenik a jelszó bekérő ablak, itt írja be 
a felhasználói jelszót (gyártói beállítás: 0) a   ,  - ,  +  

gombok segítségével, majd nyomja meg az  OK  gombot. 

 

Belépés a menübe 

 
Konfigurálás menü 
felépítése 

A menü a következő menüpontokat tartalmazza: 

• 16.1. Mérési beállítások 

•  16.1.1. Mérési elrendezés 

•  16.1.2. Áttételek 

•  16.1.3. Frekv. átlagolási idő 

•  16.1.4. RMS átlagolási idő 

• 16.2. Modul #1 beállítások 

• 16.3. Modul #2 beállítások 
• 16.4. Teljesítmény korlátozás 

• 16.5. Mentés SD kártyára 

• 16.6. Csúcsértékek törlése 

• 16.7. Energiák törlése 

• 16.8. Hibaszámlálók törlése 

• 16.9. Jelszó módosítása 

• 16.10. Óra beállítás 

• 16.11. Készülék alaphelyzetbe 

• 16.10. Program verzió 
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 7.3.1. Mérőbemenetek beállítása 

Rendeltetés A 16.1. Mérési beállítások menüpontban állítható be, hogy 
a készülék mérőbemenetei milyen módon kapcsolódnak a 
mérendő hálózatra. Az esetlegesen használt feszültség és 
áramváltók milyen áttétellel rendelkeznek. Illetve itt állítható 
be a készülék pontosságát és mérési sebességét 
befolyásoló paraméterek. 
 

 7.3.1.1. Mérési elrendezés beállítása 

Rendeltetés A 16.1.1. Mérési elrendezés menüpontban állítható be, 
hogy a készülék mérőbemenetei milyen módon 
kapcsolódnak a mérendő hálózatra. 
A mérési elrendezés alaphelyzetben 3 fázisú nullavezetővel 
rendelkező hálózat, fázisonként külön teljesítménymérővel 
(3 fázis 4 vezeték 3 mérő). 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás  menübe. 
2. 16 Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.1. Mérési beállítások menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. 16.1. Mérési beállítások menüben válassza ki a 
16.1.1. Mérési elrendezés menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

4. 16.1.1. Mérési elrendezés menüben válassza ki a 
megfelelő hálózati csatlakozási módot tartalmazó sort a 
   /    gombokkal, majd nyomja meg a  OK  gombot. 

5. A 16.1. Mérési beállítások menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

6. A 16. Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja meg 
a  VISSZA  gombot. 
3 fázis, 4 vezeték, 3 mérő: 
3 fázisú, nullavezetővel rendelkező, 3 mérős elrendezés. 

3 fázis, 3 vezeték, 3 mérő: 
3 fázisú, nullavezető nélküli 3 mérős elrendezés 

3 fázis, 3 vezeték, 2 mérő: 
3 fázisú, nullavezető nélküli, 2 mérős elrendezés (Aron 
kapcsolás) 

3 fázis, 3 vezeték, 1 mérő: 
3 fázisú, nullavezető nélküli, 1 mérős elrendezés (villamos 
forgógépek mérésénél használható) 
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 7.3.1.2. Feszültség-, áramváltó áttételek beállítása 

Rendeltetés A 16.1.2. Áttételek menüpontban állítható be, hogy az 
esetlegesen használt feszültség és áramváltók milyen 
áttétellel rendelkeznek. 
 
A készülék feszültségbemenete közvetlenül, vagy 
feszültségváltón keresztül csatlakozhat a mérendő 
hálózatra. Ha a mérendő hálózat és a készülék 
feszültségbemenet tartománya eltér egymástól, akkor 
feszültségváltót kell alkalmazni. A feszültségváltó áttétele itt 
állítható be (pl. 1000/100 [V/V] feszültségváltó esetén 10). 
Ha a készülék közvetlenül csatlakozik a hálózatra, akkor a 
beállítás 1. 
A feszültségbemenet tartománya a készülék adattábláján, 
található. 
 
A készülék árambemenete közvetlenül, vagy áramváltón 
keresztül csatlakozhat a mérendő hálózatra. Ha a mérendő 
hálózat és a készülék árambemeneti tartománya eltér 
egymástól, akkor áramváltót kell alkalmazni Az áramváltó 
áttétele itt állítható be (pl. 100/5 [A/A] áramváltó esetén 20).
Ha a készülék közvetlenül csatlakozik a hálózatra, akkor a 
beállítás 1. 
Az árambemenet tartománya a készülék adattábláján 
található. 
 
Az összes áttétel alaphelyzetben 1. 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.1. Mérési beállítások menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. 16.1. Mérési beállítások menüben válassza ki a 
16.1.2. Áttételek menüpontot a    /    gombokkal, majd 

nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

4. 16.1.2. Áttételek menüben válassza ki a beállítani kívánt 
fázis feszültség- vagy áramváltóját tartalmazó sort a 
   /    gombokkal, majd nyomja meg a  SZERK  
gombot. Ekkor megjelenik a számbeviteli ablak, itt írja be az 
áttételt a   ,  - ,  +  gombok segítségével, majd nyomja 

meg az  OK  gombot. 
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 5. A menüpontból való kilépéshez nyomja meg az  OK  

gombot. 
6. A 16.1. Mérési beállítások menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

7. A 16. Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja meg 
a  VISSZA  gombot. 
 

 7.3.1.3 Frekvencia átlagolási idejének beállítása 

Rendeltetés A 16.1.3. Frekv. átlagolási idő menüpontban állítható be, 
hogy a készülék mennyi időre átlagolja a frekvenciamérés 
eredményét. Minél nagyobb értéket választ, annál 
pontosabb lesz a feszültség alapharmonikus frekvencia 
mérése. 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.1. Mérési beállítások menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. 16.1. Mérési beállítások menüben válassza ki a 
16.1.3. Frekv. átlagolási idő menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

4. 16.1.3. Frekv. átlagolási idő menüben válassza ki a 
megfelelő időt tartalmazó sort a    /    gombokkal, majd 

nyomja meg a  OK  gombot. 

5. A 16.1. Mérési beállítások menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

6. A 16. Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja meg 
a  VISSZA  gombot. 
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 7.3.1.4. RMS átlagolási idejének beállítása 

Rendeltetés A 16.1.4. RMS átlagolási idő menüpontban állítható be, 
hogy a készülék milyen időalappal számolja az RMS 
értékeket. 
Ha kisebb időt választ, akkor gyorsabban keletkeznek az 
RMS értékek, de pontatlanabb lesz az RMS érték. Ezt 
akkor célszerű választani, ha például fázisfeszültségre 
szeretne szabályozni, és ehhez a készülék szolgáltatja az 
alapjelet. 
Ha nagyobb időt választ, akkor pontosabb lesz a mérés, de 
lassabban keletkeznek az RMS értékek. Ezt akkor célszerű 
választani, ha valamelyik hálózati paramétert pontosabban 
szeretné mérni, és az adatokra másodpercenként vagy 
ritkábban van szükség. 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.1. Mérési beállítások menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. 16.1. Mérési beállítások menüben válassza ki a 
16.1.4. RMS átlagolási idő menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

4. 16.1.4. RMS átlagolási idő menüben válassza ki a 
megfelelő időt tartalmazó sort a    /    gombokkal, majd 

nyomja meg a  OK  gombot. 

5. A 16.1. Mérési beállítások menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

6. A 16. Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja meg 
a  VISSZA  gombot. 
 

 



 
PQRM5300 Ux Ix xx xx (PS) 

58 20170124-V1 

 
 7.3.1.5. Áram küszöbérték beállítása 

Rendeltetés Zajos ipari környezetben, terheletlen hálózat mellett 
előfordulhat hogy az alkalmazott külső áramváltó szekunder 
körében mégis jel mérhető. Értéke a mérési tartomány alsó 
1 - 2 % ban jelentkezhet. A zavaró jelek kedvezőtlen hatása 
miatt (akkor is mér a készülék fogyasztást, ha terheletlen a 
hálózat)  a 16.1.5. Áram küszöbérték menüpontban 
százalékban megadható az áramcsatorna zajzár értéke. A 
megadott százalékos érték alatt a készülék 0 A áramot fog 
mérni. 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.1. Mérési beállítások menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. 16.1. Mérési beállítások menüben válassza ki a 
16.1.5. Áram küszöbérték menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

4. 16.1.4. Áram küszöbérték menüben nyomja meg a 
 SZERK  gombot. Ekkor megjelenik a számbeviteli ablak, 

itt írja be az áttételt a   ,  - ,  +  gombok segítségével, 

majd nyomja meg az  OK  gombot. 

5. A 16.1. Mérési beállítások menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

6. A 16. Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja meg 
a  VISSZA  gombot. 
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 7.3.2. Opcionális modulok beállítása 

Rendeltetés 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

A 16.2. Modul #1 beállítások és 16.3. Modul #2 beállítások 
menüpontban állíthatók be a készülékhez rendelt opcionális 
modulok (Analóg kimenet, Digitális IO, Modbus RS485, 
Ethernet). 
A készülékben található modulokról az adattáblán talál 
információt. A kijelző állapotsorában (kijelző felső sora) a 
modulok aktuális állapotáról kaphat információt. Az 
állapotsor bal oldala az 1-es, a jobb oldala a 2-es modul 
állapotát mutatja. Az 1-es modul a készülék hátlapja felől 
nézve a jobb felső sarokban található, a 2-es modul tőle 
balra. 
A 16.2. Modul #1 beállítások és 16.3. Modul #2 beállítások 
menüpontban csak a fizikailag beépített modulok beállításai 
jelennek meg. 
Figyelem! Ha nem tud belépni a menüpontba, akkor az azt 
jelenti, hogy a menüponthoz tartozó modul nincs beépítve a 
készülékbe. 
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 7.3.2.1. Analóg kimenetek beállítása 

Rendeltetés A szabványos analóg 0 / 4–20 mA távadó kimenetek 
segítségével, a készülék által mért értékek skálázható 
módon távadhatók, további feldolgozás céljára. A 
készülékbe akár mindkét modulhelyre beépíthető analóg 
kimeneti modul. Egy modulon 2 analóg kimenet található, 
így akár 4 analóg kimenet is lehet a készülékben (a modul 
beállítások menüben A1, A2, A3, A4 analóg kimenet 
hivatkozással). 
A 16.2. Modul #1 beállítások menüpontban állíthatók be és 
tesztelhetők, az A1, A2 analóg kimenetek. 
A 16.3. Modul #2 beállítások menüpontban állíthatók be és 
tesztelhetők, az A3, A4 analóg kimenetek. 
Az összes analóg kimenet beállítása ugyanúgy történik, 
ezért csak az A1 analóg kimenet beállítása kerül 
ismertetésre. 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.2. Modul #1 beállítások menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. 16.2. Modul #1 beállítások menüben válassza ki a 
16.2.1. A1 analóg kimenet menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

A megjelenő listában láthatja az aktuális beállításokat. 
Kimeneti tartomány 4. 16.2.1. A1 analóg kimenet menüben válassza ki a Típus 

sort a    /    gombokkal, majd nyomja meg a  SZERK  
gombot. 
5. A megjelenő listában válassza ki a megfelelő kimeneti 
tartományt (0–20 mA / 4–20 mA) a    /    gombokkal. 

6. A menüpontból való kilépéshez nyomja meg az  OK  
gombot, ha érvényesíteni kívánja az új beállítást. Ha meg 
szeretné tartani az eredeti beállítást, akkor nyomja meg a 
 MÉGSE  gombot. 

A Jel menüpontban kiválasztott bementi jel (Jel - tól–Jel - ig
tartomány) az itt kiválasztott kimeneti tartományra lesz 
skálázva. Jel - tól → 0 / 4 mA, Jel - ig → 20 mA. 
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Üzemmód 7. 16.2.1. A1 analóg kimenet menüben válassza ki a Mód 

sort a    /    gombokkal, majd nyomja meg a  SZERK  
gombot. 
8. A megjelenő listában válassza ki a megfelelő üzemmódot 
(Behatárolt / Nem behatárolt / Hibajelzés) a    /    
gombokkal. 
Behatárolt: a kimeneti jel mindig a Min. és Max. 
paraméterben megadott érték között marad, még akkor is, 
ha a bemeneti jel ezt nem indokolja. Nincs hibajelzés. 
Nem behatárolt: a kimeneti jel mindig követi a bemeneti 
jelet, még akkor is, ha az a megadott Min.–Max. 
értéktartományon kívülre esik. Itt csak az analóg kimeneti 
áramkör szab határt a kimeneti jelnek (kb. 0–24 mA). Nincs 
hibajelzés. 
Hibajelzés: a kimeneti jel a Min. és Max. paraméterben 
megadott érték között marad, ameddig a bemeneti jel ezt 
indokolja. Ha a kimeneti jel a Min.–Max. értéktartományon 
kívülre kellene hogy essen, akkor a kimeneten a Hiba 
paraméterben megadott hibaáram jelenik meg. 

9. A menüpontból való kilépéshez nyomja meg az  OK  
gombot, ha érvényesíteni kívánja az új beállítást. Ha meg 
szeretné tartani az eredeti beállítást, akkor nyomja meg a 
 MÉGSE  gombot. 

Kimeneti áram minimum 10. 16.2.1. A1 analóg kimenet menüben válassza ki a Min. 
sort a    /    gombokkal, majd nyomja meg a  SZERK  
gombot. Ekkor megjelenik a számbeviteli ablak, itt írja be a 
  ,  - ,  +  gombok segítségével, hogy az analóg 
kimeneti áram mely érték alá ne csökkenjen, majd nyomja 
meg az  OK  gombot. 

Figyelem! A Min. érték a kimeneti tartománytól független, 
ezért ezt a paramétert mindig állítsa be a Mód részben 
leírtaknak megfelelően. Alaphelyzetben a kimenet 4–20 mA 
kimeneti tartományra van állítva, és ennek megfelelően a 
Min. 3,8 mA-re. Figyeljen oda, hogy ha átállítja a kimeneti 
tartományt 0–20 mA-re, akkor a Min. értékét se felejtse 
átállítani 0 mA-re, különben a kimenet 3,8 mA alatti 
értékeknél hibát fog jelezni! 
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Kimeneti áram maximum 11. 16.2.1. A1 analóg kimenet menüben válassza ki a Max. 

sort a    /    gombokkal, majd nyomja meg a  SZERK  
gombot. Ekkor megjelenik a számbeviteli ablak, itt írja be a 
  ,  - ,  +  gombok segítségével, hogy az analóg 
kimeneti áram mely érték fölé ne emelkedjen, majd nyomja 
meg az  OK  gombot. 

Figyelem! A Max. érték a kimeneti tartománytól független, 
ezért ezt a paramétert mindig állítsa be a Mód részben 
leírtaknak megfelelően. 

Hibaáram 12. 16.2.1. A1 analóg kimenet menüben válassza ki a Hiba 
sort a    /    gombokkal, majd nyomja meg a  SZERK  
gombot. Ekkor megjelenik a számbeviteli ablak, itt írja be a 
  ,  - ,  +  gombok segítségével az analóg kimeneti 

hibaáram értékét, majd nyomja meg az  OK  gombot. 

Figyelem! Figyeljen oda, hogy ennek a beállításnak akkor 
van hatása, ha a Mód paraméter Hibajelzés-re van állítva. 
Figyeljen oda, hogy a hibaáram értéke mindig essen a 
megadott Min.–Max. tartományon kívülre, különben nem 
tudja megkülönböztetni az üzemszerű állapotot a 
hibajelzéstől. 

Távadott érték 13. 16.2.1. A1 analóg kimenet menüben válassza ki a Jel 
sort a    /    gombokkal, majd nyomja meg a  SZERK  
gombot. 
14. A megjelenő listában válassza ki a távadni kívánt mért 
értéket a    /    gombokkal. 

15. A menüpontból való kilépéshez nyomja meg az  OK  
gombot, ha érvényesíteni kívánja az új beállítást. Ha meg 
szeretné tartani az eredeti beállítást, akkor nyomja meg a 
 MÉGSE  gombot. 

Figyelem! Ha a Teszt érték van kiválasztva, akkor a 
16.2.1. Analóg kimenetek teszt menüpontban beállított 
érték lesz távadva az összes olyan kimeneten, amelyiknél a 
Teszt paraméter van kiválasztva távadásra. 
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Skála alsó érték 16. 16.2.1. A1 analóg kimenet menüben válassza ki a 

Jel - tól sort a    /    gombokkal, majd nyomja meg a 

 SZERK  gombot. Ekkor megjelenik a számbeviteli ablak, 

itt írja be a   ,  - ,  +  gombok segítségével az analóg 

kimeneti skála alsó értékét, majd nyomja meg az  OK  
gombot. 
A Típus paraméterben kiválasztott kimeneti tartománynak 
megfelelően a 0 / 4 mA-hez tartozó bemeneti jel értékét kell 
itt megadni. Például ha a Jel paraméterben L1 Urms 
értéket, a Típus paraméterben a 4–20 mA-t választotta ki, 
és a Jel – tól paraméterben 200.000-t adott meg, akkor ha 
a készülék az L1 feszültségbemeneten 200 V-ot mér, akkor 
az analóg kimeneten 4 mA áram jelenik meg. 

Skála felső érték 17. 16.2.1. A1 analóg kimenet menüben válassza ki a 
Jel - ig sort a    /    gombokkal, majd nyomja meg a 

 SZERK  gombot. Ekkor megjelenik a számbeviteli ablak, 

itt írja be a   ,  - ,  +  gombok segítségével az analóg 

kimeneti skála felső értékét, majd nyomja meg az  OK  
gombot. 
A 20 mA-hez tartozó bemeneti jel értékét kell itt megadni. 
Például ha a Jel paraméterben L1 Urms értéket, a Típus 
paraméterben a 4–20 mA-t választotta ki, és a Jel – ig 
paraméterben 250.000-t adott meg, akkor ha a készülék az 
L1 feszültségbemeneten 250 V-ot mér, akkor az analóg 
kimeneten 20 mA áram jelenik meg. 

 18. A 16.2.1. A1 analóg kimenet menüből való kilépéshez 
nyomja meg az  OK  gombot. 

19. A 16.2. Modul #1 beállítások menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

20. A 16. Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja 
meg a  VISSZA  gombot. 
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Analóg kimenet teszt 1. A tesztelni kívánt kimenet menüjében 

(16.2.1. A1 analóg kimenet / 16.2.2. A2 analóg kimenet / 
16.2.1. A3 analóg kimenet / 16.2.2. A4 analóg kimenet) 
állítsa a Jel paramétert Teszt állásba. 
2. A Jel - tól–Jel - ig tartománynak megfelelően írjon a 
16.2.3. Analóg Kimeneti teszt menüpontban található 
Teszt érték paraméterbe egy szimulált értéket. A Teszt 
érték úgy viselkedik mintha a készülék mérte volna az adott 
értéket, és a beállításoknak megfelelően távadja azt. Így 
tesztelhető egyszerre az összes beállítás hatása az analóg 
kimenetre. 
3. A teszt befejeztével állítsa vissza a Jel paramétert a 
távadni kívánt paraméterre. 
Figyelem! Ha Teszt állásban hagyja a Jel paramétert, 
akkor az analóg kimeneten nem fog változni a kimeneti 
áram. 
 
Például: 
16.2.1. A1 analóg kimenet 
Típus  4–20mA 
Mód  Hibajelzés 
Min.  3.800 mA 
Max.  20.100 mA 
Hiba  20.500 mA 
Jel  Teszt 
Jel - tól  0.000 
Jel - ig  1000.000 
16.2.3. Analóg Kimeneti teszt 
Teszt érték 0.000  A1 analóg ki. = 4 mA 
Teszt érték 500.000  A1 analóg ki. = 12 mA 
Teszt érték 1000.000 A1 analóg ki. = 20 mA 
Teszt érték -6.250  A1 analóg ki. = 3,9 mA 
Teszt érték 1006.250 A1 analóg ki. = 20,1 mA 
Teszt érték -15.000  A1 analóg ki. = 20,5 mA 
Teszt érték 1010.000 A1 analóg ki. = 20,5 mA 
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 7.3.2.2. Digitális be-, kimenetek beállítása 
Rendeltetés A digitális kimenetek több funkcióval rendelkeznek: 

• Impulzus távadó: a mért energiák távadása 

• Fogyasztás előjel: energia áramlási irányának jelzése 

• Határérték kimenet: a mért érték különböző határérték 
tartományok átlépésének jelzése 

• Hibajelzés: a kiválasztott hibaesemény bekövetkezésének 
jelzése 

• Fogyasztásőr: teljesítmény korlátozása, ha a negyedórára 
vonatkoztatott átlagteljesítmény meghaladja a megadott 
határértéket 
A készülékbe akár mindkét modulhelyre beépíthető digitális 
be-, kimeneti modul. Egy modulon 2 digitális kimenet és 3 
digitális bemenet található, így akár 4 digitális kimenet és 6 
digitális bemenet is lehet a készülékben (a modul 
beállítások menüben D1, D2, D3, D4 digitális kimenet 
hivatkozással). 
A 16.2. Modul #1 beállítások menüpontban állíthatók be és 
tesztelhetők, az DO1, DO2 digitális kimenetek. 
A 16.3. Modul #2 beállítások menüpontban állíthatók be és 
tesztelhetők, az DO3, DO4 digitális kimenetek. 
Az összes digitális kimenet beállítása ugyanúgy történik, 
ezért csak az D1 digitális kimenet beállítása kerül 
ismertetésre. 
A fogyasztásőr funkció 2 digitális kimenetet és 3 digitális 
bemenetet használ, és a Teljesítmény korlátozás menüben 
állítható be. 
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 7.3.2.2.1 Impulzus távadó beállítása 

Rendeltetés Az impulzus távadó funkció a készülék által mért energiák 
távadására szolgál. A készülék az impulzus egyenértéknek 
megfelelő energia fogyasztása vagy termelése után a 
beállított impulzus szélességnek megfelelő ideig zárja vagy 
bontja a kimeneti kontaktust. (a digitális kimenet egy 
potenciálmentes kontaktus kimenet). 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.2. Modul #1 beállítások menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. 16.2. Modul #1 beállítások menüben válassza ki a 
16.2.1. D1 digitális kimenet menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

4. A megjelenő listában válassza ki az Fogyasztás impulzus
sort a    /    gombokkal, majd nyomja meg az  OK  
gombot. 
5. A megjelenő listában válassza ki a távadni kívánt 
energiát a    /    gombokkal, majd nyomja meg az  OK 
gombot. 
6. Az impulzus egyenérték beállításához válassza ki a 
D1 imp. egyenérték sort a    /    gombokkal, majd 

nyomja meg a  SZERK  gombot. Ekkor megjelenik a 

számbeviteli ablak, itt írja be a   ,  - ,  +  gombok 
segítségével az impulzus egyenértéket, majd nyomja meg 
az  OK  gombot. 

7. Az impulzus szélesség beállításához válassza ki a 
D1 imp. szélesség sort a    /    gombokkal, majd 

nyomja meg a  SZERK  gombot. Ekkor megjelenik a 

számbeviteli ablak, itt írja be a   ,  - ,  +  gombok 
segítségével az impulzus szélességet (hány 
milliszekundumig legyen aktív állapotban a kimenet), majd 
nyomja meg az  OK  gombot. 

8. Az impulzus szünetidő beállításához válassza ki a 
D1 imp. szünet sort a    /    gombokkal, majd nyomja 

meg a  SZERK  gombot. Ekkor megjelenik a számbeviteli 

ablak, itt írja be a   ,  - ,  +  gombok segítségével az 
impulzus szünetidőt (hány milliszekundum szünet legyen 
minimum az impulzusok között), majd nyomja meg az  OK 
gombot. 
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 9. A továbblépéshez nyomja meg az  OK  gombot. 

10. A kimenet alaphelyzetének beállításához válassza ki a 
megfelelő sort a    /   gombokkal, majd nyomja meg az 

 OK  gombot. Kimenet NO esetén a kontaktus kimenet 
alaphelyzetben nyitott, Kimenet NC esetén a kontaktus 
kimenet alaphelyzetben zárt. 
11. A 16.2. Modul #1 beállítások menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

12. A 16. Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja 
meg a  VISSZA  gombot. 
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 7.3.2.2.2. Határérték kimenet beállítása 

Rendeltetés A határérték kapcsoló funkció segítségével a készülék által 
mért értékekre lehet különböző határérték jeleket képezni. 
A készülék a kiválasztott mért értéket figyeli, és a beállított 
funkciónak megfelelően az érték túlcsordulásakor, 
alulcsordulásakor, intervallumba esésekor vagy 
intervallumon kívülre esésekor zárja vagy bontja a kimeneti 
kontaktust. (a digitális kimenet egy potenciálmentes 
kontaktus kimenet). 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.2. Modul #1 beállítások menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. 16.2. Modul #1 beállítások menüben válassza ki a 
16.2.1. D1 digitális kimenet menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

4. A megjelenő listában válassza ki az Határérték jelzés 
sort a    /    gombokkal, majd nyomja meg az  OK  
gombot. 
5. A megjelenő listában válassza ki a figyelni kívánt mért 
értéket a    /    gombokkal, majd nyomja meg az  OK  
gombot. 
6. A megjelenő listában válassza ki a határérték képzés 
típusát a    /    gombokkal, majd nyomja meg az  OK  
gombot. 
Alacsony határérték jelzés funkció esetén, ha a mért érték 
az Alsó határérték paraméternél kisebb, akkor a kimenet 
aktív állapotba vált, és csak akkor vált vissza 
alaphelyzetbe, ha a mért érték az Alsó határérték + 
Hiszterézis érték fölé emelkedik. 
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Magas határérték jelzés funkció esetén, ha a mért érték a 
Felső határérték paraméternél nagyobb, akkor a kimenet 
aktív állapotba vált, és csak akkor vált vissza 
alaphelyzetbe, ha a mért érték a Felső határérték - 
Hiszterézis érték alá csökken. 

 

 

 
Határértéken belül jelzés funkció esetén, ha a mért érték az
Alsó határérték–Felső határérték tartományba esik, akkor a 
kimenet aktív állapotba vált, és csak akkor vált vissza 
alaphelyzetbe, ha a mért érték a tartományon kívülre kerül. 
A hiszterézis úgy működik, mintha az alacsony és magas 
határérték jelzés funkciót egyidejűleg használná. 
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Határértéken kívül jelzés funkció esetén, ha a mért érték az 
Alsó határérték–Felső határérték tartományon kívülre esik, 
akkor a kimenet aktív állapotba vált, és csak akkor vált 
vissza alaphelyzetbe, ha a mért érték a tartományba kerül. 
A hiszterézis úgy működik, mintha az alacsony és magas 
határérték jelzés funkciót egyidejűleg használná. 

 

 

 
7. A felső határérték beállításához válassza ki a 
Felső határérték sort a    /    gombokkal, majd nyomja 

meg a  SZERK  gombot. Ekkor megjelenik a számbeviteli 

ablak, itt írja be a   ,  - ,  + gombok segítségével a felső 

határértéket, majd nyomja meg az  OK  gombot. 

8. Az alsó határérték beállításához válassza ki az 
Alsó határérték sort a    /    gombokkal, majd nyomja 

meg a  SZERK  gombot. Ekkor megjelenik a számbeviteli 

ablak, itt írja be a   ,  - ,  +  gombok segítségével az 

alsó határértéket, majd nyomja meg az  OK  gombot. 

9. A hiszterézis beállításához válassza ki a Hiszterézis sort 
a    /    gombokkal, majd nyomja meg a  SZERK  
gombot. Ekkor megjelenik a számbeviteli ablak, itt írja be a 
  ,  - ,  +  gombok segítségével a hiszterézist, majd 

nyomja meg az  OK  gombot. 

10. A továbblépéshez nyomja meg az  OK  gombot. 

11. A kimenet alaphelyzetének beállításához válassza ki a 
megfelelő sort a    /    gombokkal, majd nyomja meg 

az  OK  gombot. Kimenet NO esetén a kontaktus kimenet 
alaphelyzetben nyitott, Kimenet NC esetén a kontaktus 
kimenet alaphelyzetben zárt. 
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 12. A 16.2. Modul #1 beállítások menüből való kilépéshez 

nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

13. A 16. Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja 
meg a  VISSZA  gombot. 

 
 7.3.2.2.3. Fogyasztás előjel távadó beállítása 

Rendeltetés Az fogyasztás előjel távadó funkció a készülék által mért 
energiák áramlási irányának távadására szolgál. A készülék 
a beállításoktól függően fogyasztás vagy termelés esetén 
zárja vagy bontja a kimeneti kontaktust. (a digitális kimenet 
egy potenciálmentes kontaktus kimenet). 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.2. Modul #1 beállítások menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. 16.2. Modul #1 beállítások menüben válassza ki a 
16.2.1. D1 digitális kimenet menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

4. A megjelenő listában válassza ki az Fogyasztás előjel 
sort a    /    gombokkal, majd nyomja meg az  OK  
gombot. 
5. A megjelenő listában válassza ki a figyelni kívánt 
mennyiséget a    /    gombokkal, majd nyomja meg az 

 OK  gombot. 

6. A kimenet alaphelyzetének beállításához válassza ki a 
megfelelő sort a    /   gombokkal, majd nyomja meg az 

 OK  gombot. Kimenet NO esetén a kontaktus kimenet 
alaphelyzetben nyitott, Kimenet NC esetén a kontaktus 
kimenet alaphelyzetben zárt. 
7. A 16.2. Modul #1 beállítások menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

8. A 16. Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja meg 
a  VISSZA  gombot. 
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 7.3.2.2.4. Hibajelző kimenet beállítása 
Rendeltetés A hibajelzés funkció a készülék által detektált hibák digitális 

kapcsolójel formájában való távadására szolgál. A készülék 
a kiválasztott hibák bármelyikének előfordulásakor zárja 
vagy bontja a kimeneti kontaktust. (a digitális kimenet egy 
potenciálmentes kontaktus kimenet). 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.2. Modul #1 beállítások menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. 16.2. Modul #1 beállítások menüben válassza ki a 
16.2.1. D1 digitális kimenet menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

4. A megjelenő listában válassza ki az Hibajelzés sort a   

/    gombokkal, majd nyomja meg az  OK  gombot. 

5. A megjelenő listában válassza ki a figyelni kívánt hibát a 
   /    gombokkal, majd nyomja meg a  VÁLASZT  
gombot. 
Figyelem! Több hibát is kijelölhet. 

6. A továbblépéshez nyomja meg az  OK  gombot. 

7. A kimenet alaphelyzetének beállításához válassza ki a 
megfelelő sort a    /   gombokkal, majd nyomja meg az 

 OK  gombot. Kimenet NO esetén a kontaktus kimenet 
alaphelyzetben nyitott, Kimenet NC esetén a kontaktus 
kimenet alaphelyzetben zárt. 
8. A 16.2. Modul #1 beállítások menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

9. A 16. Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja meg 
a  VISSZA  gombot. 
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 7.3.2.2.5. Fogyasztásőr beállítása 

Rendeltetés A fogyasztásőr funkció az energiaszolgáltatóval kötött 
szerződésben meghatározott negyedórára vonatkoztatott 
átlagteljesítmény maximum átlépésének 
megakadályozására szolgál. A készülék a pillanatnyi 
teljesítményfelvételből számol egy a negyedóra végére 
várható átlagteljesítményt, és ha ez nagyobb, mint a 
beállított határérték, akkor kikapcsolja a DO1 digitális 
kimenetre kötött fogyasztói csoportot (a DO1 digitális 
kimenet egy potenciálmentes kontaktus kimenet). Ha a 
következő mintavétel alkalmával a várható 
átlagteljesítmény a határérték alá csökken, akkor 
visszakapcsolja a DO1 kimenetre kötött fogyasztói 
csoportot, ha még mindig nagyobb, akkor kikapcsolja a 
DO2 digitális kimenetre kötött fogyasztói csoportot is (a 
DO2 digitális kimenet egy potenciálmentes kontaktus 
kimenet). Ha a következő mintavétel alkalmával a várható 
átlagteljesítmény a határérték alá csökken, akkor 
visszakapcsolja a DO2 kimenetre kötött fogyasztói 
csoportot, ha még mindig nagyobb, akkor kikapcsolva 
hagyja mindkét fogyasztói csoportot. 
A készülék a DI1, DI2, DI3 digitális bemeneteket is 
használja ehhez a funkcióhoz. A DI1 bemenet az 
energiaszolgáltató által biztosított negyedórás szinkronizáló 
jel fogadására alkalmas. A DI2 és DI3 bemenetek az 
energiaszolgáltató által biztosított tarifa jel(ek) fogadására 
szolgál. 

DI2 DI3 
NO NC NO NC 

Tarifa 

L/N H/Z L/N H/Z Tarifa 1 
L/N H/Z H/Z L/N Tarifa 2 
H/Z L/N L/N H/Z Tarifa 3 
H/Z L/N H/Z L/N Tarifa 4 

L/N = Logikai 0 / Nyitva 
H/Z = Logikai 1 / Zárva 

Figyelem! Ha belép a 15.8.3. Teljesítmény korlátozás 
menübe, akkor a D1, D2 kimenet automatikusan átáll 
Teljesítmény korlátozás funkcióra. 
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Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 

2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.2. Modul #1 beállítások menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. 16.2. Modul #1 beállítások menüben válassza ki a 
16.2.3. Teljesítmény korlátozás menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

4. A megjelenő listában válassza ki az DO1 digitális 
korlátozó kimenet alaphelyzetét a    /    gombokkal, 

majd nyomja meg az  OK  gombot. 1.korlát kimenet NO 
esetén a kontaktus kimenet alaphelyzetben nyitott, 
1.korlát kimenet NC esetén a kontaktus kimenet 
alaphelyzetben zárt. 
5. A megjelenő listában válassza ki az DO2 digitális 
korlátozó kimenet alaphelyzetét a    /    gombokkal, 

majd nyomja meg az  OK  gombot. 2.korlát kimenet NO 
esetén a kontaktus kimenet alaphelyzetben nyitott, 
2.korlát kimenet NC esetén a kontaktus kimenet 
alaphelyzetben zárt. 
6. A megjelenő listában válassza ki az DI1 digitális 
negyedórás szinkron bemenet alaphelyzetét a    /    

gombokkal, majd nyomja meg az  OK  gombot. 
Tarifa imp bemenet NO esetén a kontaktus bemenet 
alaphelyzetben nyitott, Tarifa imp bemenet NC esetén a 
kontaktus bemenet alaphelyzetben zárt. 
7. A megjelenő listában válassza ki az DI2, DI3 digitális 
tarifa bemenet alaphelyzetét a    /    gombokkal, majd 

nyomja meg az  OK  gombot. 
Tarifa választás bemenetek NO esetén a kontaktus 
bemenet alaphelyzetben nyitott, 
Tarifa választás bemenetek NC esetén a kontaktus 
bemenet alaphelyzetben zárt. 
8. Az egyes tarifákhoz tartozó teljesítmény határértékek 
beállításához válassza ki az adott tarifához tartozó sort a 
   /    gombokkal, majd nyomja meg a  SZERK  
gombot. Ekkor megjelenik a számbeviteli ablak, itt írja be a 
  ,  - ,  +  gombok segítségével a teljesítmény 

határértéket, majd nyomja meg az  OK  gombot. 
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 9. A mintavételi idő beállításához válassza ki a 

Mintavételi idő sort a    /    gombokkal, majd nyomja 

meg a  SZERK  gombot. Ekkor megjelenik a számbeviteli 

ablak, itt írja be a   ,  - ,  +  gombok segítségével a 

mintavételi időt, majd nyomja meg az  OK  gombot. 

10. A beállítások befejeztével a menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 
11. A 16.2. Modul #1 beállítások menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

12. A 16. Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja 
meg a  VISSZA  gombot. 
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 7.3.2.2.6. Harmonikus határérték beállítása 

Rendeltetés A készülék az MSZ EN 50160:2011 szabvány szerint méri 
a villamos hálózat fázis feszültségeinek és fázis áramainak 
harmonikus tartalmát. Bizonyos esetekben (elosztó 
transzformátorok igénybevételének figyelése, kapcsoló – 
vezérlő jelek átvitelének biztosítása) szükség lehet 
valamelyik rendű harmonikus tag figyelése. 
A harmonikus összetevő a felhasználó által beállított 
határértékhez képesti eltérése bármelyik digitális 
kimenethez rendelhető. 
Figyelem! 
Egy kimenthez csak egy harmonikus összetevő 
rendelhető! A beállítását lásd lentebb a Műveleti 
sorrendnél. 
 
Ha bármelyik harmonikus összetevő az MSZ EN50160 
szabványban közölt értékektől való eltérését szeretné a 
digitális kimenthez rendelni, akkor a beállítást  a 7.3.2.2.4. 
Hibajelző kimenet beállítása fejezetben leírtak szerint kell 
elvégeznie. A kimenet összerendelésénél az adott fázishoz 
tartozó „EN50160 hiba” beállítást kell választania. 
 
Ha a feszültségek vagy áramok THD értékét szeretné a 
digitális kimenthez rendelni akkor a beállítást a 
7.3.2.2.2. Határérték kimenet beállítása fejezetben leírtak 
szerint kell elvégeznie. A kimenet összerendelésénél az 
adott fázishoz tartozó „THD határérték” beállítást kell 
választania. 
  

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.2. Modul #1 beállítások menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. 16.2. Modul #1 beállítások menüben válassza ki a 
16.2.1. D1 digitális kimenet menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

4. A megjelenő listában válassza ki a Harmonikus 
határértékek sort a    /   gombokkal, majd nyomja meg 

az  VÁLASZT  gombot, utána az  OK  gombot. 
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Műveleti sorrend 5. A megjelenő listában válassza ki a figyelni kívánt 

határértéket a    /    gombokkal, majd nyomja meg a 

 VÁLASZT  gombot. 

6. A továbblépéshez nyomja meg az  OK  gombot. 

7. A megjelenő menüben válasza ki a vizsgálandó 
feszültség vagy áram csatornát. 
8. Válassza ki a kívánt rendű harmonikust (2...41) 
9. A továbblépéshez nyomja meg az  OK  gombot. 
10. A kimenet alaphelyzetének beállításához válassza ki a 
megfelelő sort a    /   gombokkal, majd nyomja meg az 

 OK  gombot. Kimenet NO esetén a kontaktus kimenet 
alaphelyzetben nyitott, Kimenet NC esetén a kontaktus 
kimenet alaphelyzetben zárt. 
8. A 16.2. Modul #1 beállítások menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

9. A 16. Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja meg 
a  VISSZA  gombot. 
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 7.3.2.2.7. Digitális kimenetek tesztelése 
Rendeltetés Funkciótól függetlenül a digitális kimenetek tesztelhetők, így 

könnyebben felderíthető a csatlakozások, kábelek, I/O 
modulok hibája. 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.2. Modul #1 beállítások menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. 16.2. Modul #1 beállítások menüben válassza ki a 
16.2.4. Digitális  kimenet teszt menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

4. A megjelenő listában válassza ki a tesztelni kívánt 
kimenethez tartozó sort a    /    gombokkal, majd 

nyomja meg az  SZERK  gombot. A gomb hatására 
állapotot vált a kimenet, az aktuális állapot a sor végén 
olvasható (NYITVA / ZÁRVA). 
5. A teszt befejeztével a menüből való kilépéshez nyomja 
meg a  VISSZA  gombot. 
6. A 16.2. Modul #1 beállítások menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

7. A 16. Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja meg 
a  VISSZA  gombot. 
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 7.3.2.3. MODBUS RS485 interfész beállítása 

Rendeltetés A szabványos MODBUS RS485 interfész segítségével, a 
készülék által mért összes érték kiolvasható a készülékből, 
további feldolgozás céljára. A készülékbe egyidejűleg csak 
egy modulhelyre építhető be MODBUS RS485 modul. 
A modul helyétől függően a 16.2. Modul #1 beállítások vagy 
a 16.3. Modul #2 beállítások menüpontban állíthatók be a 
modul paraméterei. 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.2. Modul #1 beállítások menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

Protokoll 3. 16.2. Modul #1 beállítások menüben válassza ki a 
16.2.1. Protokoll menüpontot a    /    gombokkal, majd 

nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

4. 16.2.1. Protokoll menüben válassza ki a protokollnak 
megfelelő sort a    /   gombokkal, majd nyomja meg az 

 OK  gombot. 

MODBUS cím 5. 16.2. Modul #1 beállítások menüben válassza ki a 
16.2.2. Cím menüpontot a    /    gombokkal, majd 

nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

6. A megjelenő számbeviteli ablakba, írja be a   ,  - ,  +  
gombok segítségével a készülék MODBUS címét, majd 
nyomja meg az  OK  gombot. 

Átviteli sebesség 7. 16.2. Modul #1 beállítások menüben válassza ki a 
16.2.3. Átviteli sebesség menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

8. 16.2.3. Átviteli sebesség menüben válassza ki a kívánt 
átviteli sebességnek megfelelő sort a    /    gombokkal, 

majd nyomja meg az  OK  gombot. 

Paritás 9. 16.2. Modul #1 beállítások menüben válassza ki a 
16.2.4. Paritás menüpontot a    /    gombokkal, majd 

nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

10. 16.2.4. Paritás menüben válassza ki a kívánt paritásnak 
megfelelő sort a    /   gombokkal, majd nyomja meg az 

 OK  gombot. 
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Stop bitek száma 11. 16.2. Modul #1 beállítások menüben válassza ki a 

16.2.5. Stop bitek menüpontot a    /    gombokkal, majd 

nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

12. 16.2.5. Stop bitek menüben válassza ki a kívánt stopbit 
számnak megfelelő sort a    /    gombokkal, majd 

nyomja meg az  OK  gombot. 

Időkorlát 13. 16.2. Modul #1 beállítások menüben válassza ki a 
16.2.6. Időkorlát menüpontot a    /    gombokkal, majd 

nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

14. A megjelenő számbeviteli ablakba, írja be a   ,  - , 

 +  gombok segítségével azt az időt, amelyen belül a 
MODBUS Mesternek biztosan le kell kérdeznie a 
készüléket, majd nyomja meg az  OK  gombot. 

Figyelem! Ha rövidebb időt ad meg, mint amennyi idő alatt 
a MODBUS Mester kérdezi a készüléket, vagy megszakad 
a kapcsolat a MODBUS Mesterrel, akkor a kijelző 
állapotsorában a MODBUS modulhoz tartozó mezőben a 
MODBUS ERR felirat jelenik meg. 

 15. A 16.2. Modul #1 beállítások menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

16. A 16. Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja 
meg a  VISSZA  gombot. 
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 7.3.2.3.1. Modbus regiszterek 

 A készülék által mért értékek az 1000–5027-ig tartó 
címtartományon olvashatók ki, a 3-as paranccsal. 

•Az 1000–1067, 1132–1143, 2000–2015, 3000–3015, 
4000–4015, 5000–5009 regiszterekben található értékek 
IEEE754 szabvány szerinti „Single Precision” 32 bites 
lebegőpontos számformátumban ábrázolódnak, ez azt 
jelenti, hogy egy mért érték 2 darab MODBUS regiszter 
foglal el. A kisebb címen található a 32 bites érték felső 16 
bitje, a nagyobb címen pedig az alsó 16 bitje. 

•Az 1068–1131, 2016–2031, 3016–3031, 4016–4031, 
5010–5023 regiszterekben található értékek 64 bites 
előjelnélküli egész számformátumban ábrázolódnak, ez azt 
jelenti, hogy egy mért érték 4 darab MODBUS regiszter 
foglal el. A kisebb címen találhatók a 64 bites érték 
magasabb helyértékű bitjei, a nagyobb címen pedig az 
alacsonyabb helyértékű bitjei. 

•Az 1144–1145, 2032–2033, 3032–3033, 4032–4033,  
5026–5027 regiszterekben található értékek 32 bites 
bináris számformátumban ábrázolódnak. Ezek hibabitek. 
Minden egyes hibához tartozik egy bit, a bit helyértéke adja 
meg, hogy melyik hiba következett be a készülékben. A 
hibabitek 2 darab MODBUS regiszter foglalnak el. A kisebb 
címen találhatók a 17–32 hibaüzenetek bitjei, a nagyobb 
címen pedig az 1–16 hibaüzenetek bitjei. A legkisebb 
helyértéken található az 1-es és17-es hiba, a legnagyobb 
helyértéken található a 16-os és 32-es hiba. 
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 MODBUS regiszterkiosztás 

 Háromfázisú mért értékek: 

MB 
cím 

Tartalom MB 
cím 

Tartalom 

1000 Ueff 12 felső 16 bit 1001 Ueff 12 alsó 16 bit 
1002 Ueff 23 felső 16 bit 1003 Ueff 23 alsó 16 bit 
1004 Ueff 31 felső 16 bit 1005 Ueff 31 alsó 16 bit 
1006 Ueff 1 felső 16 bit 1007 Ueff 1 alsó 16 bit 
1008 Ueff 2 felső 16 bit 1009 Ueff 2 alsó 16 bit 
1010 Ueff 3 felső 16 bit 1011 Ueff 3 alsó 16 bit 
1012 Ieff 1 felső 16 bit 1013 Ieff 1 alsó 16 bit 
1014 Ieff 2 felső 16 bit 1015 Ieff 2 alsó 16 bit 
1016 Ieff 3 felső 16 bit 1017 Ieff 3 alsó 16 bit 
1018 IN felső 16 bit 1019 IN alsó 16 bit 
1020 P1 felső 16 bit 1021 P1 alsó 16 bit 
1022 P2 felső 16 bit 1023 P2 alsó 16 bit 
1024 P3 felső 16 bit 1025 P3 alsó 16 bit 
1026 Q1 felső 16 bit 1027 Q1 alsó 16 bit 
1028 Q2 felső 16 bit 1029 Q2 alsó 16 bit 
1030 Q3 felső 16 bit 1031 Q3 alsó 16 bit 
1032 S1 felső 16 bit 1033 S1 alsó 16 bit 
1034 S2 felső 16 bit 1035 S2 alsó 16 bit 
1036 S3 felső 16 bit 1037 S3 alsó 16 bit 
1038 PF1 felső 16 bit 1039 PF1 alsó 16 bit 
1040 PF2 felső 16 bit 1041 PF2 alsó 16 bit 
1042 PF3 felső 16 bit 1043 PF3 alsó 16 bit 
1044 Fi1 felső 16 bit 1045 Fi1 alsó 16 bit 
1046 Fi2 felső 16 bit 1047 Fi2 alsó 16 bit 
1048 Fi3 felső 16 bit 1049 Fi3 alsó 16 bit 
1050 ∑P felső 16 bit 1051 ∑P alsó 16 bit 
1052 ∑Q felső 16 bit 1053 ∑Q alsó 16 bit 
1054 ∑S felső 16 bit 1055 ∑S alsó 16 bit 
1056 ∑PF felső 16 bit 1057 ∑PF alsó 16 bit 
1058 ∑Fi felső 16 bit 1059 ∑Fi alsó 16 bit 
1060 f1 felső 16 bit 1061 f1 alsó 16 bit 
1062 f2 felső 16 bit 1063 f2 alsó 16 bit 
1064 f3 felső 16 bit 1065 f3 alsó 16 bit 
1066 ρ12 felső 16 bit 1067 ρ12 alsó 16 bit 

 

1068 ρ13 felső 16 bit 1069 ρ13 alsó 16 bit 
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 Háromfázisú mért értékek (folytatás): 

MB 
cím 

Tartalom MB 
cím 

Tartalom 

1070 THD U1 felső 16 bit 1071 THD U1 alsó 16 bit 
1072 THD U2 felső 16 bit 1073 THD U2 alsó 16 bit 
1074 THD U3 felső 16 bit 1075 THD U3 alsó 16 bit 
1076 THD I1 felső 16 bit 1077 THD I1 alsó 16 bit 
1078 THD I2 felső 16 bit 1079 THD I2 alsó 16 bit 
1080 THD I3 felső 16 bit 1081 THD I3 alsó 16 bit 
1082 THD IN felső 16 bit 1083 THD IN alsó 16 bit 
1084 U1 csúcs felső 16 bit 1085 U1 csúcs alsó 16 bit 
1086 U2 csúcs felső 16 bit 1087 U2 csúcs alsó 16 bit 
1088 U3 csúcs felső 16 bit 1089 U3 csúcs alsó 16 bit 
1090 I1 csúcs felső 16 bit 1091 I1 csúcs alsó 16 bit 
1092 I2 csúcs felső 16 bit 1093 I2 csúcs alsó 16 bit 
1094 I3 csúcs felső 16 bit 1095 I3 csúcs alsó 16 bit 
1096 IN csúcs felső 16 bit 1097 IN csúcs alsó 16 bit 
1098 Kiegyenlítetlenség 

Vp pozitív sorrendű 
összetevő felső 16 bit 

1099 Kiegyenlítetlenség 
Vp pozitív sorrendű 
összetevő alsó 16 bit 

1100 Kiegyenlítetlenség 
Vn negatív sorrendű 
összetevő felső 16 bit 

1101 Kiegyenlítetlenség 
Vn negatív sorrendű 
összetevő alsó 16 bit 

1102 Kiegyenlítetlenség 
Vz zérus sorrendű 
összetevő felső 16 bit 

1103 Kiegyenlítetlenség 
Vz zérus sorrendű 
összetevő alsó 16 bit 

1104 Kiegyenlítetlenségi 
faktor FVn felső 16 bit 

1105 Kiegyenlítetlenségi 
faktor FVn alsó 16 bit 

 

1106 Kiegyenlítetlenségi 
faktor FVz felső 16 bit 

1107 Kiegyenlítetlenségi 
faktor FVz alsó 16 bit 
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 Háromfázisú mért értékek P[Wh], Q[VArh]: 

MB 
cím 

Tartalom MB 
cím 

Tartalom 

1200 +EP1 63–48 bit 1201 +EP1 47–32 bit 
1202 +EP1 31–16 bit 1203 +EP1 15–0 bit 
1204 +EP2 63–48 bit 1205 +EP2 47–32 bit 
1206 +EP2 31–16 bit 1207 +EP2 15–0 bit 
1208 +EP3 63–48 bit 1209 +EP3 47–32 bit 
1210 +EP3 31–16 bit 1211 +EP3 15–0 bit 
1212 -EP1 63–48 bit 1213 -EP1 47–32 bit 
1214 -EP1 31–16 bit 1215 -EP1 15–0 bit 
1216 -EP2 63–48 bit 1217 -EP2 47–32 bit 
1218 -EP2 31–16 bit 1219 -EP2 15–0 bit 
1220 -EP3 63–48 bit 1221 -EP3 47–32 bit 
1222 -EP3 31–16 bit 1223 -EP3 15–0 bit 
1224 +EQ1 63–48 bit 1225 +EQ1 47–32 bit 
1226 +EQ1 31–16 bit 1227 +EQ1 15–0 bit 
1228 +EQ2 63–48 bit 1229 +EQ2 47–32 bit 
1230 +EQ2 31–16 bit 1231 +EQ2 15–0 bit 
1232 +EQ3 63–48 bit 1233 +EQ3 47–32 bit 
1234 +EQ3 31–16 bit 1235 +EQ3 15–0 bit 
1236 -EQ1 63–48 bit 1237 -EQ1 47–32 bit 
1238 -EQ1 31–16 bit 1239 -EQ1 15–0 bit 
1240 -EQ2 63–48 bit 1241 -EQ2 47–32 bit 
1242 -EQ2 31–16 bit 1243 -EQ2 15–0 bit 
1244 -EQ3 63–48 bit 1245 -EQ3 47–32 bit 
1246 -EQ3 31–16 bit 1247 -EQ3 15–0 bit 
1248 ∑+EP 63–48 bit 1249 ∑+EP47–32 bit 
1250 ∑+EP 31–16 bit 1251 ∑+EP 15–0 bit 
1252 ∑-EP 63–48 bit 1253 ∑-EP 47–32 bit 
1254 ∑-EP 31–16 bit 1255 ∑-EP 15–0 bit 
1256 ∑+EQ 63–48 bit 1257 ∑+EQ 47–32 bit 
1258 ∑+EQ 31–16 bit 1259 ∑+EQ 15–0 bit 
1260 ∑-EQ 63–48 bit 1261 ∑-EQ 47–32 bit 
1262 ∑-EQ 31–16 bit 1263 ∑-EQ 15–0 bit 
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 L1 fázis feszültség harmonikus összetevők [###.# %]: 

MB 
cím 

Tartalom MB 
cím 

Tartalom 

1300 Alap harmonikus 1301 H1 felharmonikus 
1302 H2 felharmonikus 1303 H3 felharmonikus 
1304 H4 felharmonikus 1305 H5 felharmonikus 
1306 H6 felharmonikus 1307 H7 felharmonikus 
1308 H8 felharmonikus 1309 H9 felharmonikus 
1310 H10 felharmonikus 1311 H11 felharmonikus 
1312 H12 felharmonikus 1313 H13 felharmonikus 
1314 H14 felharmonikus 1315 H15 felharmonikus 
1316 H16 felharmonikus 1317 H17 felharmonikus 
1318 H18 felharmonikus 1319 H19 felharmonikus 
1320 H20 felharmonikus 1321 H21 felharmonikus 
1322 H22 felharmonikus 1323 H23 felharmonikus 
1324 H24 felharmonikus 1325 H25 felharmonikus 
1326 H26 felharmonikus 1327 H27 felharmonikus 
1328 H28 felharmonikus 1329 H29 felharmonikus 
1330 H30 felharmonikus 1331 H31 felharmonikus 
1332 H32 felharmonikus 1333 H33 felharmonikus 
1334 H34 felharmonikus 1335 H35 felharmonikus 
1336 H36 felharmonikus 1337 H37 felharmonikus 
1338 H38 felharmonikus 1339 H39 felharmonikus 

 

1340 H40 felharmonikus   
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 L2 fázis feszültség harmonikus összetevők [###.# %]: 

MB 
cím 

Tartalom MB 
cím 

Tartalom 

1400 Alapharmonikus 1401 H1 felharmonikus 
1402 H2 felharmonikus 1403 H3 felharmonikus 
1404 H4 felharmonikus 1405 H5 felharmonikus 
1406 H6 felharmonikus 1407 H7 felharmonikus 
1408 H8 felharmonikus 1409 H9 felharmonikus 
1410 H10 felharmonikus 1411 H11 felharmonikus 
1412 H12 felharmonikus 1413 H13 felharmonikus 
1414 H14 felharmonikus 1415 H15 felharmonikus 
1416 H16 felharmonikus 1417 H17 felharmonikus 
1418 H18 felharmonikus 1419 H19 felharmonikus 
1420 H20 felharmonikus 1421 H21 felharmonikus 
1422 H22 felharmonikus 1423 H23 felharmonikus 
1424 H24 felharmonikus 1425 H25 felharmonikus 
1426 H26 felharmonikus 1427 H27 felharmonikus 
1428 H28 felharmonikus 1429 H29 felharmonikus 
1430 H30 felharmonikus 1431 H31 felharmonikus 
1432 H32 felharmonikus 1433 H33 felharmonikus 
1434 H34 felharmonikus 1435 H35 felharmonikus 
1436 H36 felharmonikus 1437 H37 felharmonikus 
1438 H38 felharmonikus 1439 H39 felharmonikus 

 

1440 H40 felharmonikus   
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 L3 fázis feszültség harmonikus összetevők [###.# %]: 

MB 
cím 

Tartalom MB 
cím 

Tartalom 

1500 Alapharmonikus 1501 H1 felharmonikus 
1502 H2 felharmonikus 1503 H3 felharmonikus 
1504 H4 felharmonikus 1505 H5 felharmonikus 
1506 H6 felharmonikus 1507 H7 felharmonikus 
1508 H8 felharmonikus 1509 H9 felharmonikus 
1510 H10 felharmonikus 1511 H11 felharmonikus 
1512 H12 felharmonikus 1513 H13 felharmonikus 
1514 H14 felharmonikus 1515 H15 felharmonikus 
1516 H16 felharmonikus 1517 H17 felharmonikus 
1518 H18 felharmonikus 1519 H19 felharmonikus 
1520 H20 felharmonikus 1521 H21 felharmonikus 
1522 H22 felharmonikus 1523 H23 felharmonikus 
1524 H24 felharmonikus 1525 H25 felharmonikus 
1526 H26 felharmonikus 1527 H27 felharmonikus 
1528 H28 felharmonikus 1529 H29 felharmonikus 
1530 H30 felharmonikus 1531 H31 felharmonikus 
1532 H32 felharmonikus 1533 H33 felharmonikus 
1534 H34 felharmonikus 1535 H35 felharmonikus 
1536 H36 felharmonikus 1537 H37 felharmonikus 
1538 H38 felharmonikus 1539 H39 felharmonikus 

 

1540 H40 felharmonikus   
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 L1 fázis áram harmonikus összetevők [###.# %]: 

MB 
cím 

Tartalom MB 
cím 

Tartalom 

1600 Alapharmonikus 1601 H1 felharmonikus 
1602 H2 felharmonikus 1603 H3 felharmonikus 
1604 H4 felharmonikus 1605 H5 felharmonikus 
1606 H6 felharmonikus 1607 H7 felharmonikus 
1608 H8 felharmonikus 1609 H9 felharmonikus 
1610 H10 felharmonikus 1611 H11 felharmonikus 
1612 H12 felharmonikus 1613 H13 felharmonikus 
1614 H14 felharmonikus 1615 H15 felharmonikus 
1616 H16 felharmonikus 1617 H17 felharmonikus 
1618 H18 felharmonikus 1619 H19 felharmonikus 
1620 H20 felharmonikus 1621 H21 felharmonikus 
1622 H22 felharmonikus 1623 H23 felharmonikus 
1624 H24 felharmonikus 1625 H25 felharmonikus 
1626 H26 felharmonikus 1627 H27 felharmonikus 
1628 H28 felharmonikus 1629 H29 felharmonikus 
1630 H30 felharmonikus 1631 H31 felharmonikus 
1632 H32 felharmonikus 1633 H33 felharmonikus 
1634 H34 felharmonikus 1635 H35 felharmonikus 
1636 H36 felharmonikus 1637 H37 felharmonikus 
1638 H38 felharmonikus 1639 H39 felharmonikus 

 

1640 H40 felharmonikus   
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 L2 fázis áram harmonikus összetevők [###.# %]: 

MB 
cím 

Tartalom MB 
cím 

Tartalom 

1700 Alapharmonikus 1701 H1 felharmonikus 
1702 H2 felharmonikus 1703 H3 felharmonikus 
1704 H4 felharmonikus 1705 H5 felharmonikus 
1706 H6 felharmonikus 1707 H7 felharmonikus 
1708 H8 felharmonikus 1709 H9 felharmonikus 
1710 H10 felharmonikus 1711 H11 felharmonikus 
1712 H12 felharmonikus 1713 H13 felharmonikus 
1714 H14 felharmonikus 1715 H15 felharmonikus 
1716 H16 felharmonikus 1717 H17 felharmonikus 
1718 H18 felharmonikus 1719 H19 felharmonikus 
1720 H20 felharmonikus 1721 H21 felharmonikus 
1722 H22 felharmonikus 1723 H23 felharmonikus 
1724 H24 felharmonikus 1725 H25 felharmonikus 
1726 H26 felharmonikus 1727 H27 felharmonikus 
1728 H28 felharmonikus 1729 H29 felharmonikus 
1730 H30 felharmonikus 1731 H31 felharmonikus 
1732 H32 felharmonikus 1733 H33 felharmonikus 
1734 H34 felharmonikus 1735 H35 felharmonikus 
1736 H36 felharmonikus 1737 H37 felharmonikus 
1738 H38 felharmonikus 1739 H39 felharmonikus 

 

1740 H40 felharmonikus   
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 L3 fázis áram harmonikus összetevők [###.# %]: 

MB 
cím 

Tartalom MB 
cím 

Tartalom 

1800 Alapharmonikus 1801 H1 felharmonikus 
1802 H2 felharmonikus 1803 H3 felharmonikus 
1804 H4 felharmonikus 1805 H5 felharmonikus 
1806 H6 felharmonikus 1807 H7 felharmonikus 
1808 H8 felharmonikus 1809 H9 felharmonikus 
1810 H10 felharmonikus 1811 H11 felharmonikus 
1812 H12 felharmonikus 1813 H13 felharmonikus 
1814 H14 felharmonikus 1815 H15 felharmonikus 
1816 H16 felharmonikus 1817 H17 felharmonikus 
1818 H18 felharmonikus 1819 H19 felharmonikus 
1820 H20 felharmonikus 1821 H21 felharmonikus 
1822 H22 felharmonikus 1823 H23 felharmonikus 
1824 H24 felharmonikus 1825 H25 felharmonikus 
1826 H26 felharmonikus 1827 H27 felharmonikus 
1828 H28 felharmonikus 1829 H29 felharmonikus 
1830 H30 felharmonikus 1831 H31 felharmonikus 
1832 H32 felharmonikus 1833 H33 felharmonikus 
1834 H34 felharmonikus 1835 H35 felharmonikus 
1836 H36 felharmonikus 1837 H37 felharmonikus 
1838 H38 felharmonikus 1839 H39 felharmonikus 

 

1840 H40 felharmonikus   
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 Nulla vezető áram harmonikus összetevők [###.# %]: 

MB 
cím 

Tartalom MB 
cím 

Tartalom 

1900 Alapharmonikus 1901 H1 felharmonikus 
1902 H2 felharmonikus 1903 H3 felharmonikus 
1904 H4 felharmonikus 1905 H5 felharmonikus 
1906 H6 felharmonikus 1907 H7 felharmonikus 
1908 H8 felharmonikus 1909 H9 felharmonikus 
1910 H10 felharmonikus 1911 H11 felharmonikus 
1912 H12 felharmonikus 1913 H13 felharmonikus 
1914 H14 felharmonikus 1915 H15 felharmonikus 
1916 H16 felharmonikus 1917 H17 felharmonikus 
1918 H18 felharmonikus 1919 H19 felharmonikus 
1920 H20 felharmonikus 1921 H21 felharmonikus 
1922 H22 felharmonikus 1923 H23 felharmonikus 
1924 H24 felharmonikus 1925 H25 felharmonikus 
1926 H26 felharmonikus 1927 H27 felharmonikus 
1928 H28 felharmonikus 1929 H29 felharmonikus 
1930 H30 felharmonikus 1931 H31 felharmonikus 
1932 H32 felharmonikus 1933 H33 felharmonikus 
1934 H34 felharmonikus 1935 H35 felharmonikus 
1936 H36 felharmonikus 1937 H37 felharmonikus 
1938 H38 felharmonikus 1939 H39 felharmonikus 

 

1940 H40 felharmonikus   
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 L1 fázis mért értékei: 

MB 
cím 

Tartalom MB 
cím 

Tartalom 

2000 Ueff 1 felső 16 bit 2001 Ueff 1 alsó 16 bit 
2002 Ieff 1 felső 16 bit 2003 Ieff 1 alsó 16 bit 
2004 P1 felső 16 bit 2005 P1 alsó 16 bit 
2006 Q1 felső 16 bit 2007 Q1 alsó 16 bit 
2008 S1 felső 16 bit 2009 S1 alsó 16 bit 
2010 PF1 felső 16 bit 2011 PF1 alsó 16 bit 
2012 Fi1 felső 16 bit 2015 Fi1 alsó 16 bit 
2014 f1 felső 16 bit 2015 f1 alsó 16 bit 
2016 THD U1 felső 16 bit 2017 THD U1 alsó 16 bit 
2018 THD I1 felső 16 bit 2019 THD I1 alsó 16 bit 
2020 U1 csúcs felső 16 bit 2021 U1 csúcs alsó 16 bit 
2022 I1 csúcs felső 16 bit 2023 I1 csúcs alsó 16 bit 
2024 +EP1 63–48 bit 2025 +EP1 47–32 bit 
2026 +EP1 31–16 bit 2027 +EP1 15–0 bit 
2028 -EP1 63–48 bit 2029 -EP1 47–32 bit 
2030 -EP1 31–16 bit 2031 -EP1 15–0 bit 
2032 +EQ1 63–48 bit 2033 +EQ1 47–32 bit 
2034 +EQ1 31–16 bit 2035 +EQ1 15–0 bit 
2036 -EQ1 63–48 bit 2037 -EQ1 47–32 bit 

 

2038 -EQ1 31–16 bit 2039 -EQ1 15–0 bit 
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 L2 fázis mért értékei: 

MB 
cím 

Tartalom MB 
cím 

Tartalom 

2100 Ueff 2 felső 16 bit 2101 Ueff 2 alsó 16 bit 
2102 Ieff 2 felső 16 bit 2103 Ieff 2 alsó 16 bit 
2104 P2 felső 16 bit 2105 P2 alsó 16 bit 
2106 Q2 felső 16 bit 2107 Q2 alsó 16 bit 
2108 S2 felső 16 bit 2109 S2 alsó 16 bit 
2110 PF2 felső 16 bit 2111 PF2 alsó 16 bit 
2112 Fi2 felső 16 bit 2115 Fi2 alsó 16 bit 
2114 f2 felső 16 bit 2115 f2 alsó 16 bit 
2116 THD U2 felső 16 bit 2117 THD U2 alsó 16 bit 
2118 THD I2 felső 16 bit 2119 THD I2 alsó 16 bit 
2120 U2 csúcs felső 16 bit 2121 U2 csúcs alsó 16 bit 
2122 I2 csúcs felső 16 bit 2123 I2 csúcs alsó 16 bit 
2124 +EP2 63–48 bit 2125 +EP2 47–32 bit 
2126 +EP2 31–16 bit 2127 +EP2 15–0 bit 
2128 -EP2 63–48 bit 2129 -EP2 47–32 bit 
2130 -EP2 31–16 bit 2131 -EP2 15–0 bit 
2132 +EQ2 63–48 bit 2133 +EQ2 47–32 bit 
2134 +EQ2 31–16 bit 2135 +EQ2 15–0 bit 
2136 -EQ2 63–48 bit 2137 -EQ2 47–32 bit 

 

2138 -EQ2 31–16 bit 2139 -EQ2 15–0 bit 
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 L3 fázis mért értékei: 

MB 
cím 

Tartalom MB 
cím 

Tartalom 

2200 Ueff 3 felső 16 bit 2201 Ueff 3 alsó 16 bit 
2202 Ieff 3 felső 16 bit 2203 Ieff 3 alsó 16 bit 
2204 P3 felső 16 bit 2205 P3 alsó 16 bit 
2206 Q3 felső 16 bit 2207 Q3 alsó 16 bit 
2208 S3 felső 16 bit 2209 S3 alsó 16 bit 
2210 PF3 felső 16 bit 2211 PF3 alsó 16 bit 
2212 Fi3 felső 16 bit 2215 Fi3 alsó 16 bit 
2214 f3 felső 16 bit 2215 f3 alsó 16 bit 
2216 THD U3 felső 16 bit 2217 THD U3 alsó 16 bit 
2218 THD I3 felső 16 bit 2219 THD I3 alsó 16 bit 
2220 U3 csúcs felső 16 bit 2221 U3 csúcs alsó 16 bit 
2222 I3 csúcs felső 16 bit 2223 I3 csúcs alsó 16 bit 
2224 +EP3 63–48 bit 2225 +EP3 47–32 bit 
2226 +EP3 31–16 bit 2227 +EP3 15–0 bit 
2228 -EP3 63–48 bit 2229 -EP3 47–32 bit 
2230 -EP3 31–16 bit 2231 -EP3 15–0 bit 
2232 +EQ3 63–48 bit 2233 +EQ3 47–32 bit 
2234 +EQ3 31–16 bit 2235 +EQ3 15–0 bit 
2236 -EQ3 63–48 bit 2237 -EQ3 47–32 bit 

 

2238 -EQ3 31–16 bit 2239 -EQ3 15–0 bit 
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 Háromfázisú hálózat mért értékei: 

MB 
cím 

Tartalom MB 
cím 

Tartalom 

5000 ∑P felső 16 bit 5001 ∑P alsó 16 bit 
5002 ∑Q felső 16 bit 5003 ∑Q alsó 16 bit 
5004 ∑S felső 16 bit 5005 ∑S alsó 16 bit 
5006 ∑PF felső 16 bit 5007 ∑PF alsó 16 bit 
5008 ∑Fi felső 16 bit 5009 ∑Fi alsó 16 bit 
5010 ∑+EP 63–48 bit 5011 ∑+EP47–32 bit 
5012 ∑+EP 31–16 bit 5015 ∑+EP 15–0 bit 
5014 ∑-EP 63–48 bit 5015 ∑-EP 47–32 bit 
5016 ∑-EP 31–16 bit 5017 ∑-EP 15–0 bit 
5018 ∑+EQ 63–48 bit 5019 ∑+EQ 47–32 bit 
5020 ∑+EQ 31–16 bit 5021 ∑+EQ 15–0 bit 
5022 ∑-EQ 63–48 bit 5023 ∑-EQ 47–32 bit 
5024 ∑-EQ 31–16 bit 5025 ∑-EQ 15–0 bit 

 

5026 Hibák felső 16 bit 5027 Hibák alsó 16 bit 
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 7.3.2.4. Ethernet interfész beállítása 

Rendeltetés A szabványos Ethernet interfészen keresztül a különböző 
protokollok segítségével, a készülék összes mért és tárolt 
értéke kiolvasható, további feldolgozás céljára. A 
készülékbe csak a 2-es modulhelyre építhető be az 
Ethernet modul. 
16.3. Modul #2 beállítások menüpontban állíthatók be az 
Ethernet modul paraméterei. 
 

 7.3.2.4.1. TCP/IP beállítások 

Rendeltetés Itt állíthatók be a készülék Ethernet hálózati címei, 
azonosítói (DHCP be/ki; IP, MAC, Átjáró, DNS címek; 
Alhálózati maszk, Kiszolgáló neve). 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.3. Modul #2 beállítások menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

DHCP engedélyezés / 
tiltás 

3. 16.3. Modul #2 beállítások menüben válassza ki a 
16.3.1. TCP/IP beállítások menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

4. 16.3.1. TCP/IP beállítások menüben válassza ki a 
16.3.1.2. DHCP engedélyezés menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

5. 15.9.1.2. DHCP engedélyezés menüben válassza ki a 
megfelelő sort a    /   gombokkal, majd nyomja meg az 

 OK  gombot. 

Figyelem! Ha engedélyezte a DHCP funkciót, akkor már 
csak a 16.3.1.6. Kiszolgáló neve paramétert van értelme 
megadni (a többi paramétert a készülék lekéri a DHCP 
szervertől). 
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IP cím 6. Ha a DHCP-t nem engedélyezte, akkor van szükség a 

következő beállításokra. 16.3.1. TCP/IP beállítások 
menüben válassza ki a 16.3.1.3. IP cím menüpontot a   / 

   gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

7. A megjelenő beviteli ablakba, írja be a   ,  - ,  +  
gombok segítségével a készülék IP címét, majd nyomja 
meg az  OK  gombot. 

Figyelem! A beviteli mezőben mindig a következő 
formátumban adja meg az IP címet: a.b.c.d 
(pl.: 192.168.0.10). 

MAC cím 8. Ezt a címet csak indokolt esetben változtassa meg. 
16.3.1. TCP/IP beállítások menüben válassza ki a 
16.3.1.4. MAC cím menüpontot a    /    gombokkal, 

majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

9. A megjelenő beviteli ablakba, írja be a   ,  - ,  +  
gombok segítségével a készülék MAC címét, majd nyomja 
meg az  OK  gombot. 

Figyelem! A beviteli mezőben mindig a következő 
formátumban adja meg a MAC címet: aa:bb:cc:dd:ee:ff 
(pl.: 12:34:56:78:9A:BC). 

Átjáró cím 10. Ha a DHCP-t nem engedélyezte, akkor van szükség a 
következő beállításokra. 16.3.1. TCP/IP beállítások 
menüben válassza ki a 16.3.1.5. Átjáró cím menüpontot a 
   /    gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  
gombot. 

11. A megjelenő számbeviteli ablakba, írja be a   ,  - , 

 +  gombok segítségével az átjáró IP címét, majd nyomja 

meg az  OK  gombot. 

Figyelem! A beviteli mezőben mindig a következő 
formátumban adja meg az IP címet: a.b.c.d 
(pl.: 192.168.0.10). 

Kiszolgáló neve 12. 16.3.1. TCP/IP beállítások menüben válassza ki a 
16.3.1.6. Kiszolgáló neve menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

15. A megjelenő szövegbeviteli ablakba, írja be a   ,  - , 
 +  gombok segítségével a készülék nevét, majd nyomja 
meg az  OK  gombot. 

Az alhálózati hálózati maszk által kijelölt címtartományon 
belül a készülékre ezzel a névvel is hivatkozhat, nem csak 
az IP címével. 
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Alhálózati maszk 14. 16.3.1. TCP/IP beállítások menüben válassza ki a 

16.3.1.8. Alhálózati maszk menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

15. A megjelenő szövegbeviteli ablakba, írja be a   ,  - , 

 +  gombok segítségével az alhálózati maszkot, majd 

nyomja meg az  OK  gombot. 

Figyelem! A beviteli mezőben mindig a következő 
formátumban adja meg a maszkot: a.b.c.d 
(pl.: 255.255.255.0). 

Elsődleges DNS cím 
Másodlagos DNS cím 

16. Ha a DHCP-t nem engedélyezte, akkor van szükség a 
következő beállításokra. 16.3.1. TCP/IP beállítások 
menüben válassza ki a 16.3.1.9. Elsődleges DNS cím 
menüpontot a    /    gombokkal, majd nyomja meg a 

 BELÉP  gombot. 

17. A megjelenő számbeviteli ablakba, írja be a   ,  - , 

 +  gombok segítségével a DNS címet, majd nyomja meg 

az  OK  gombot. 

Figyelem! A beviteli mezőben mindig a következő 
formátumban adja meg az IP címet: a.b.c.d 
(pl.: 192.168.0.10). 
18. Ugyanígy állítsa be a 16.3.1.10. Másodlagos DNS cím 
menüponton is. 

Kapcsolat újrafelvétel 19. Ha bármelyik TCP/IP beállítást megváltoztatta, akkor 
szükség van az Ethernet interfész újraindítására, hogy a 
beállítások érvényre jussanak. Ezt ezzel a menüponttal 
teheti meg. 16.3.1. TCP/IP beállítások menüben válassza ki 
a 16.3.1.11. Kapcsolat újrafelvétel menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. Ilyenkor 
a készülék megszakítja az Ethernet összeköttetést, és 
újrainicializálja a fizikai interfészt, majd felépíti újból a 
kapcsolatot. 

 20. A 16.3.1. TCP/IP beállítások menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

21. A 16.3. Modul #2 beállítások menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

22. A 16 Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja meg 
a  VISSZA  gombot. 

 
 



 
PQRM5300 Ux Ix xx xx (PS) 

20170124-V1 99 

 
 7.3.2.4.2. WEB Szerver beállítás 

Rendeltetés Itt állítható be a készülék WEB szerverének 
hozzáférhetősége. A készülék által mért adatok 
hozzáférhetőek a készülékbe beágyazott WEB szerveren 
keresztül, WEB böngésző segítségével. Tetszőleges 
böngésző használható, amely támogatja a HTML5 
formátumot (korábbi verzióknál nem jelennek meg a 
grafikusan ábrázolt mennyiségek, úgymint: harmonikusok, 
jelalakok). Itt állítható be, hogy a böngészőben megjelenő 
oldal kérjen-e jelszót a felhasználótól. 
Ha a jelszavas védelem be van kapcsolva, akkor a mérési 
adatokat tartalmazó oldal csak akkor jelenik meg, ha a 
felhasználó megadja a megfelelő felhasználó nevet és a 
hozzá tartozó jelszót. 
Ha a jelszavas védelem ki van kapcsolva, akkor a mérési 
adatokat tartalmazó oldal mindig megjelenik. 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.3. Modul #2 beállítások menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. 16.3. Modul #2 beállítások menüben válassza ki a 
16.3.2. Szerver hozzáférés menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

Felhasználó név 4. 16.3.2. Szerver hozzáférés menüben válassza ki a 
16.3.2.1. Felhasználó név menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

5. A megjelenő szövegbeviteli ablakba, írja be a   ,  - , 

 +  gombok segítségével a felhasználó nevét, majd nyomja 

meg az  OK  gombot. 

Felhasználó jelszó 6. 16.3.2. Szerver hozzáférés menüben válassza ki a 
16.3.2.2. Felhasználó jelszó menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

7. A megjelenő szövegbeviteli ablakba, írja be a   ,  - , 

 +  gombok segítségével a felhasználó jelszavát, majd 

nyomja meg az  OK  gombot. 

 
 



 
PQRM5300 Ux Ix xx xx (PS) 

100 20170124-V1 

 
Jelszavas védelem 8. 16.3.2. Szerver hozzáférés menüben válassza ki a 

16.3.2.3. Jelszavas védelem menüpontot a    /    
gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 
9. 16.3.2.3. Jelszavas védelem menüben válassza ki az 
Engedélyezve sort a    /    gombokkal, majd nyomja 

meg az  OK  gombot, ha engedélyezni szeretné a 
jelszavas védelmet. Vagy válassza ki a Nincs engedélyezve
sort a    /    gombokkal, majd nyomja meg az  OK  
gombot, ha nem szeretné engedélyezni a jelszavas 
védelmet. 

 10. A 16.3.2. Szerver hozzáférés menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

11. A 16.3. Modul #2 beállítások menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

12. A 16. Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja 
meg a  VISSZA  gombot. 
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 7.3.2.4.3. FTP Szerver beállítás 

Rendeltetés Itt állítható be a készülék FTP szerverének 
hozzáférhetősége. Megadható a csatlakozáshoz szükséges 
felhasználó név és jelszó. 
(alapesetben: felhasználó név :”admin”, jelszó:”1234”) 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.3. Modul #2 beállítások menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. 16.3. Modul #2 beállítások menüben válassza ki a 
16.3.3. FTP szerver hozzáférés menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

Felhasználó név 4. 16.3.3. FTP szerver hozzáférés menüben válassza ki a 
16.3.3.1. Felhasználó név menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

5. A megjelenő szövegbeviteli ablakba, írja be a   ,  - , 

 +  gombok segítségével a felhasználó nevét, majd nyomja 

meg az  OK  gombot. 

Felhasználó jelszó 6. 16.3.2. FTP szerver hozzáférés menüben válassza ki a 
16.3.3.2. Felhasználó jelszó menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

7. A megjelenő szövegbeviteli ablakba, írja be a   ,  - , 

 +  gombok segítségével a felhasználó jelszavát, majd 

nyomja meg az  OK  gombot. 

8. 16.3.3. FTP szerver hozzáférés menüben válassza ki a 
16.3.3.3. Jelszavas védelem menüpontot a    /    
gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 
9. 16.3.3.3. Jelszavas védelem menüben válassza ki az 
Engedélyezve sort a    /    gombokkal, majd nyomja 

meg az  OK  gombot, ha engedélyezni szeretné a 
jelszavas védelmet. Vagy válassza ki a Nincs engedélyezve
sort a    /    gombokkal, majd nyomja meg az  OK  
gombot, ha nem szeretné engedélyezni a jelszavas 
védelmet. 
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Jelszavas védelem 10. A 16.3.3. FTP szerver hozzáférés menüből való 

kilépéshez nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

11. A 16.3. Modul #2 beállítások menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 

12. A 16. Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja 
meg a  VISSZA  gombot. 
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 7.3.2.4.4. E-mail beállítás 

Rendeltetés Itt állítható be, hogy a készülék az eseményeket és a 
mérési adatokat milyen gyakorisággal küldje el e-mail 
üzenetben a megadott címre. 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.3. Modul #2 beállítások menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 
3. 16.3. Modul #2 beállítások menüben válassza ki a 
16.3.4. E-mail beállítások menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 
Felhasználó név 4. 16.3.4. E-mail beállítások menüben válassza ki a 

16.3.4.1. Felhasználó név menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

5. A megjelenő szövegbeviteli ablakba, írja be a   ,  - , 

 +  gombok segítségével az SMTP szerver felhasználó 

nevét, majd nyomja meg az  OK  gombot. 
Felhasználó jelszó 6. 16.3.4. E-mail beállítások menüben válassza ki a 

16.3.4.2. Felhasználó jelszó menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

7. A megjelenő szövegbeviteli ablakba, írja be a   ,  - , 

 +  gombok segítségével az SMTP szerver felhasználó 

jelszavát, majd nyomja meg az  OK  gombot. 
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POP3 cím 8. 16.3.4. E-mail beállítások menüben válassza ki a 

16.3.4.3. POP3 cím menüpontot a    /    gombokkal, 

majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

9. A megjelenő szövegbeviteli ablakba, írja be a   ,  - , 

 +  gombok segítségével az POP3 szerver nevét vagy IP 

címét, majd nyomja meg az  OK  gombot. 
Figyelem! A beviteli mezőben mindig a következő 
formátumban adja meg az IP címet: a.b.c.d 
(pl.: 192.168.0.10). 

SMTP cím 10. 16.3.4. E-mail beállítások menüben válassza ki a 
16.3.4.4. SMTP cím menüpontot a    /    gombokkal, 

majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

11. A megjelenő szövegbeviteli ablakba, írja be a   ,  - , 

 +  gombok segítségével az SMTP szerver nevét vagy IP 

címét, majd nyomja meg az  OK  gombot. 
Figyelem! A beviteli mezőben mindig a következő 
formátumban adja meg az IP címet: a.b.c.d 
(pl.: 192.168.0.10). 

Események küldése 12. 16.3.4. E-mail beállítások menüben válassza ki a 
16.3.4.5. Események küldése menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 
15. 16.3.4.5. Események küldése menüben válassza ki az 
Engedélyezve sort a    /    gombokkal, majd nyomja 

meg az  OK  gombot, ha engedélyezni szeretné az 
események e-mail-ben történő elküldését. Vagy válassza ki 
a Nincs engedélyezve sort a    /    gombokkal, majd 

nyomja meg az  OK  gombot, ha nem szeretné 
engedélyezni az események e-mail-ben történő elküldését.

Események kiválasztása 14. 16.3.4. E-mail beállítások menüben válassza ki a 
16.3.4.6. Események kiválasztása menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 
15. 16.3.4.6. Események kiválasztása menüben válassza ki 
azokat a hibákat tartalmazó sorokat a    /   ,  OK  
gombokkal, amelyek bekövetkezésekor szeretné, hogy a 
készülék e-mail üzenetet küldjön. 
 

Adatok küldése 16. 16.3.4. E-mail beállítások menüben válassza ki a 
16.3.4.7. Adatok küldése menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 
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Adatok küldése 17. 16.3.4.7. Adatok küldése menüben válassza ki a 

Nem küld sort a    /   gombokkal, majd nyomja meg az 

 OK  gombot, ha nem szeretné engedélyezni a mérési 
adatok e-mail-ben történő elküldését. Vagy válassza ki a 
Naponta sort a    /    gombokkal, majd nyomja meg az 

 OK  gombot, ha engedélyezni szeretné a mérési adatok e-
mail-ben naponta történő elküldését. Vagy válassza ki a 
Havonta sort a    /    gombokkal, majd nyomja meg az 

 OK  gombot, ha engedélyezni szeretné a mérési adatok e-
mail-ben havonta történő elküldését. 

Adatküldés időpont 18. 16.3.4. E-mail beállítások menüben válassza ki a 
16.3.4.8. Adatküldés időpont menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 
19. 16.3.4.8. Adatküldés időpont menüben válassza ki a 
Nap sort a    /    gombokkal, majd nyomja meg az 

 SZERK  gombot, a megjelenő számbeviteli ablakba, írja 

be a   ,  - ,  +  gombok segítségével a hónapnak azt a 
napját, amelyen el szeretné küldetni a készülékkel a mérési 
adatokat, majd nyomja meg az  OK  gombot. 

Figyelem! Ezt a paraméter csak akkor kell beállítani, ha a 
16.3.4.7. Adatok küldése menüpontban a Havonta történő 
adatküldést választotta. Célszerű 1–28 közötti értéket 
beállítani. 
20. 16.3.4.8. Adatküldés időpont menüben válassza ki az 
Óra sort a    /    gombokkal, majd nyomja meg az 

 SZERK  gombot, a megjelenő számbeviteli ablakba, írja 

be a   ,  - ,  +  gombok segítségével a napnak azt az 
óráját, amelyen el szeretné küldetni a készülékkel a mérési 
adatokat, majd nyomja meg az  OK  gombot. 

21. 16.3.4.8. Adatküldés időpont menüben válassza ki a 
Perc sort a    /    gombokkal, majd nyomja meg az 

 SZERK  gombot, a megjelenő számbeviteli ablakba, írja 

be a   ,  - ,  +  gombok segítségével az órának azt a 
percét, amelyen el szeretné küldetni a készülékkel a mérési 
adatokat, majd nyomja meg az  OK  gombot. 
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 7.3.2.4.5. Idő szerver beállítás 

Rendeltetés Itt állítható be, hogy a készülék szinkronizálja-e a saját 
óráját valamelyik időszerverhez. 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.3. Modul #2 beállítások menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 
3. 16.3. Modul #2 beállítások menüben válassza ki a 
16.3.5. Idő szerver beállítás menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 
IP cím 4. 16.3.5. Idő szerver beállítás menüben válassza ki a 

16.3.5.1. IP cím menüpontot a    /    gombokkal, majd 

nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

5. A megjelenő beviteli ablakba, írja be a   ,  - ,  +  
gombok segítségével az idő szerver IP címét vagy nevét, 
majd nyomja meg az  OK  gombot. 
Figyelem! A beviteli mezőben mindig a következő 
formátumban adja meg az IP címet: a.b.c.d 
(pl.: 192.168.0.10). 

Szinkronizáció 
engedélyezés 

6. 16.3.5. Idő szerver beállítás menüben válassza ki a 
16.3.5.2. Szinkronizáció engedélyezés menüpontot a 
   /    gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  
gombot. 
7. 16.3.5.2. Szinkronizáció engedélyezés menüben 
válassza ki az Engedélyezve sort a    /    gombokkal, 

majd nyomja meg az  OK  gombot, ha engedélyezni 
szeretné az időszinkronizációt. Vagy válassza ki a Nincs 
engedélyezve sort a    /    gombokkal, majd nyomja 

meg az  OK  gombot, ha nem szeretné engedélyezni az 
időszinkronizációt. 
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 7.3.5. Mérési adatok tárolása  

Rendeltetés A készülék a mérendő hálózaton bekövetkező 
eseményekről (MSZ EN 50160 szabványban foglaltak 
szerint) az Eseménynaplóban ad tájékoztatást. Az 
eseménynaplóban található bejegyzéseket a készülék 
automatikusan a készülékben található SD kártyára rögzíti.
 
A készülék alkalmas bármely mért jellemző határértékének 
figyelésére is. A felhasználó tetszőleges határértékeket 
rendelhet a mért jellemzőkhöz. Ha a mért jellemző a 
beállított határértéket meghaladja (határértéken belül, felső 
határérték fölött, alsó határérték alatt), akkor annak értéke 
időbélyeggel ellátva rögzítésre kerül a készülék SD 
kártyájára. Az adatok kiolvasásával láthatóvá válik, hogy a 
figyelt mért jellemzők értékei a beállított határértékekhez 
képest időben hogyan változnak. A határérték szerinti 
mentés a 16.5.1. Mért rértékek kiválasztása menüpontban 
állítható be. A 16.5.2. Határértékek beállítása menüpontban 
adhatók meg az egyes mért értékekhez tartozó 
határértékek. 
 
Figyelem! A 16.5.1. Mért értékek kiválasztása és 
16.5.2. Határértékek beállítása menüpontban beállítható 
határérték figyelés funkció teljesen független a 
7.3.2.2.2. Határérték kimenet beállítása fejezetben leírt 
funkciótól! 
 
Figyelem! 
Az SD kártyára mentés feltétele a pontos idő és a dátum 
beállítása. A készülék az adatok azonosítására az időből 
és a dátumokból képzett mutatót használja. A mutató 
értéke folyamatosan növekvő érték. Óraelemet cserélése 
esetén az SD kártyát formázni kell. 
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Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 

2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 16.5. Mentés SD 
kártyára menüpontot a    /    gombokkal, majd nyomja 

meg a  BELÉP  gombot. 

3. 16.5 Mentés SD káryára menüben válassza ki a 
16.5.1. Mért értékek kiválasztása menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

4. 16.5.1. Mért értékek kiválasztása menüben válassza ki a 
figyelni kívánt fázisnak megfelelő menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

5. A figyelni kívánt értékhez tartozó adott típusú határérték 
kiválasztásához válassza ki az adott határértékhez tartozó 
sort a    /    gombokkal, majd nyomja meg a  OK  
gombot. Ekkor megjelenik a kiválasztott sor végén a jelölő 
négyzetben egy pipa, jelezve, hogy az adott paraméter 
figyelve lesz. Ha az  OK  gomb megnyomása előtt már ki 
volt választva a paraméter, akkor a pipa eltűnik a jelölő 
négyzetből, jelezve, hogy a paraméter nem lesz figyelve. 
Figyelem! Több paramétert is kiválaszthat egyidejűleg. 
6. A beállítások befejeztével a menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 
7. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 16.5. Mentés SD 
kártyára menüpontot a    /    gombokkal, majd nyomja 

meg a  BELÉP  gombot. 
8. 16.5 Mentés SD kártyára menüben válassza ki a 
16.5.2. Határértékek beállítása menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

9. Az egyes határértékek beállításához válassza ki a 
megfelelő sort a    /    gombokkal, majd nyomja meg a 

 SZERK  gombot. Ekkor megjelenik a számbeviteli ablak, 

itt írja be a   ,  - ,  +  gombok segítségével a 

határértéket, majd nyomja meg az  OK  gombot. 

10. A beállítások befejeztével a menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 
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Műveleti sorrend  

11. A 16.5.2. Határértékek beállítások menüből való 
kilépéshez nyomja meg a  VISSZA  gombot. 
12. A 16.5 Mentés SD kártyára menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 
13. A 16. Konfigurálás  menüből való kilépéshez nyomja 
meg a  VISSZA  gombot. 
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 7.3.5.1. Mérési adatok kiolvasása  

Rendeltetés A készülékben tárolt események, határértékek további 
jelfeldolgozás céljára Etherneten interfészen keresztül 
kiolvashatók a készülékből. A blokkok kiolvasását 
szabványos FTP paranccsal lehet elvégezni. Az FTP 
szerver beállítását lásd a 7.3.2.4.3. FTP Szerver beállítás 
fejezetben. 
 
A készülék egyedi tárolási módban kezeli az SD kártyát. A 
kártyán található adatok kiolvasásához és konvertáláshoz 
egyedi program szükséges. 
A demo verzió elérhető a DATCON honlapján. 

 
 7.3.5.2. Demo verzió ismertetése  

Műveleti sorrend A kiolvasó program mappájában található az ftp.ini fájlt. A 
fájlt tartalmazza az FTP protokollhoz szükséges azonosítási 
adatokat (Host, Username, Password). A program indítása 
ellőtt ellenőrizze a fájl tartalmát. A fájlban, a készülékben 
beállított paramétereknek kell szerepelniük. 
 
Indítás után az 'Ftp' fülön válassza ki a megjeleníteni kívánt 
blokkot (Trends/Events/Limits/A/D samples). 
Adja meg a megjeleníteni kívánt időintervallumot. 
(Figyelem: Hosszú intervallum hosszú átviteli időt jelent, 
ezért törekedjen a ténylegesen szükséges időpontotok 
megadására). 
Indítsa el az átvitelt a 'Start Ftp' gomb megnyomásával. Az 
átvitel folyamatáról és állapotáról az átviteli ablak frissülése 
tájékoztatja. 
 
A fájl az SD kártyáról beolvasott blokkokat tartalmazza, 
amelyek struktúrája a 7.3.5.3. SD kártya blokk 
struktúrákfejezetben található. 
 
A beolvasott fájl(ok) típusa: 
 
T_yyyymmddhhmmss_YYYYMMDDHHMMSS.img 
E_yyyymmddhhmmss_YYYYMMDDHHMMSS.img 
L_yyyymmddhhmmss_YYYYMMDDHHMMSS.img 
 
’E’: MSZ50160 szerinti esemény blokk 
’L’: Határérték blokk 
’T’: Trend (Átlag) blokk 
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Műveleti sorrend yyyymmddhhmmss: blokk kezdő időpontja 

YYYYMMDDHHMMSS: blokk záró időpontja. 
 
A 'File analysis' fülön a ’Select file’ gombra  kattintva a 
beolvasott fájlok tartalmát grafikusan és számszerűen is 
megjelenítheti 
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 7.3.5.3. SD kártya blokk struktúrák 

(1 blokk = 512 bájt)  

 
Bájt index Tartalom 
0 Blokk azonosító 

’E’: MSZ50160 szerinti esemény blokk 
’L’: Határérték blokk 
’T’: Trend (Átlag) blokk 

1..2 Blokk hossza 
’E’ blokk: 32 bájt 
’L’ blokk: 60 bájt 
’T’ blokk: 256 bájt 

3 Év – 2000 
4 Hónap 
5 Hónap napja 
6 Óra 
7 Perc 
8 Másodperc 
9..10 Ezredmásodperc 

 Blokk fejlécek 

11 0 
 

Bájt index Tartalom 
12 Fázis indexe: 

1: U1 
2: U2 
3: U3 

13 Fázis feszültség állapota: 
1: RENDBEN 
2: TÚLFESZBE 
3: TÚLFESZKI 
4: LETÖRÉSBE 
5: LETÖRÉSKI 
6: KIESÉSBE 
7: KIESÉSKI 

14..21 Fázis ADrms2         (uint64) 
22..29 Fázis ADrmslimit2   (uint64) 

’E’ blokk 

30..31 0 
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Bájt index Tartalom 
12..15 Fázis 1 figyelt értékek 

bit 0: Urms határérték alatt 
bit 1: Urms határérték felett 
bit 2: Irms határérték alatt 
bit 3: Irms határérték felett 
bit 4: P határérték alatt 
bit 5: P határérték felett 
bit 6: Q határérték alatt 
bit 7: Q határérték felett 
bit 8: S határérték alatt 
bit 9: S határérték felett 
bit 10: INrms határérték alatt 
bit 11: INrms határérték felett 
 

16..19 Fázis 2 figyelt értékek 
bit 0: Urms határérték alatt 
bit 1: Urms határérték felett 
bit 2: Irms határérték alatt 
bit 3: Irms határérték felett 
bit 4: P határérték alatt 
bit 5: P határérték felett 
bit 6: Q határérték alatt 
bit 7: Q határérték felett 
bit 8: S határérték alatt 
bit 9: S határérték felett 
 

’L’ blokk 

20..23 Fázis 3 figyelt értékek 
bit 0: Urms határérték alatt 
bit 1: Urms határérték felett 
bit 2: Irms határérték alatt 
bit 3: Irms határérték felett 
bit 4: P határérték alatt 
bit 5: P határérték felett 
bit 6: Q határérték alatt 
bit 7: Q határérték felett 
bit 8: S határérték alatt 
bit 9: S határérték felett 
 

 



 
PQRM5300 Ux Ix xx xx (PS) 

114 20170124-V1 

 
Bájt index Tartalom 
24..27 Fázis 123 határérték figyelt értékek 

bit 0: L12 Urms határérték alatt 
bit 1: L12 Urms határérték felett 
bit 2: L13 Urms határérték alatt 
bit 3: L13 Urms határérték felett 
bit 4: L23 határérték alatt 
bit 5: L23 határérték felett 
bit 6: Σ P határérték alatt 
bit 7: Σ P határérték felett 
bit 8: Σ Q határérték alatt 
bit 9: Σ Q határérték felett 
bit 10: Σ S határérték alatt 
bit 11: Σ S határérték felett 
bit 12: Σ Pf határérték alatt 
bit 13: Σ Pf határérték felett 
bit 14: Σ Qf határérték alatt 
bit 15: Σ Qf határérték felett 
bit 16: Σ φ határérték alatt 
bit 17: Σ φ határérték felett 
bit 18: L12 ρ határérték alatt 
bit 19: L12 ρ határérték felett 
bit 20: L13 ρ határérték alatt 
bit 21: L13 ρ határérték felett 
 

’L’ blokk 

28..31 Fázis 1 állapot 
bit 0: Urms határérték alatt 
bit 1: Urms határérték felett 
bit 2: Irms határérték alatt 
bit 3: Irms határérték felett 
bit 4: P határérték alatt 
bit 5: P határérték felett 
bit 6: Q határérték alatt 
bit 7: Q határérték felett 
bit 8: S határérték alatt 
bit 9: S határérték felett 
bit 10: INrms határérték alatt 
bit 11: INrms határérték felett 
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Bájt index Tartalom 
32..35 Fázis 2 állapot 

bit 0: Urms határérték alatt 
bit 1: Urms határérték felett 
bit 2: Irms határérték alatt 
bit 3: Irms határérték felett 
bit 4: P határérték alatt 
bit 5: P határérték felett 
bit 6: Q határérték alatt 
bit 7: Q határérték felett 
bit 8: S határérték alatt 
bit 9: S határérték felett 
 

’L’ blokk 

36..39 Fázis 3 állapot 
bit 0: Urms határérték alatt 
bit 1: Urms határérték felett 
bit 2: Irms határérték alatt 
bit 3: Irms határérték felett 
bit 4: P határérték alatt 
bit 5: P határérték felett 
bit 6: Q határérték alatt 
bit 7: Q határérték felett 
bit 8: S határérték alatt 
bit 9: S határérték felett 
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Bájt index Tartalom 
40..43 Fázis 123 állapot 

bit 0: L12 Urms határérték alatt 
bit 1: L12 Urms határérték felett 
bit 2: L13 Urms határérték alatt 
bit 3: L13 Urms határérték felett 
bit 4: L23 határérték alatt 
bit 5: L23 határérték felett 
bit 6: Σ P határérték alatt 
bit 7: Σ P határérték felett 
bit 8: Σ Q határérték alatt 
bit 9: Σ Q határérték felett 
bit 10: Σ S határérték alatt 
bit 11: Σ S határérték felett 
bit 12: Σ Pf határérték alatt 
bit 13: Σ Pf határérték felett 
bit 14: Σ Qf határérték alatt 
bit 15: Σ Qf határérték felett 
bit 16: Σ φ határérték alatt 
bit 17: Σ φ határérték felett 
bit 18: L12 ρ határérték alatt 
bit 19: L12 ρ határérték felett 
bit 20: L13 ρ határérték alatt 
bit 21: L13 ρ határérték felett 
 

’L’ blokk 

44..47 Fázis 1 esemény 
bit 0: Urms határérték alatt 
bit 1: Urms határérték felett 
bit 2: Irms határérték alatt 
bit 3: Irms határérték felett 
bit 4: P határérték alatt 
bit 5: P határérték felett 
bit 6: Q határérték alatt 
bit 7: Q határérték felett 
bit 8: S határérték alatt 
bit 9: S határérték felett 
bit 10: INrms határérték alatt 
bit 11: INrms határérték felett 
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Bájt index Tartalom 
48..51 Fázis 2 esemény 

bit 0: Urms határérték alatt 
bit 1: Urms határérték felett 
bit 2: Irms határérték alatt 
bit 3: Irms határérték felett 
bit 4: P határérték alatt 
bit 5: P határérték felett 
bit 6: Q határérték alatt 
bit 7: Q határérték felett 
bit 8: S határérték alatt 
bit 9: S határérték felett 
 

’L’ blokk 

52..55 Fázis 3 esemény 
bit 0: Urms határérték alatt 
bit 1: Urms határérték felett 
bit 2: Irms határérték alatt 
bit 3: Irms határérték felett 
bit 4: P határérték alatt 
bit 5: P határérték felett 
bit 6: Q határérték alatt 
bit 7: Q határérték felett 
bit 8: S határérték alatt 
bit 9: S határérték felett 
 



 
PQRM5300 Ux Ix xx xx (PS) 

118 20170124-V1 

 
Bájt index Tartalom ’L’ blokk 
56..59 Fázis 123 esemény 

bit 0: L12 Urms határérték alatt 
bit 1: L12 Urms határérték felett 
bit 2: L13 Urms határérték alatt 
bit 3: L13 Urms határérték felett 
bit 4: L23 határérték alatt 
bit 5: L23 határérték felett 
bit 6: Σ P határérték alatt 
bit 7: Σ P határérték felett 
bit 8: Σ Q határérték alatt 
bit 9: Σ Q határérték felett 
bit 10: Σ S határérték alatt 
bit 11: Σ S határérték felett 
bit 12: Σ Pf határérték alatt 
bit 13: Σ Pf határérték felett 
bit 14: Σ Qf határérték alatt 
bit 15: Σ Qf határérték felett 
bit 16: Σ φ határérték alatt 
bit 17: Σ φ határérték felett 
bit 18: L12 ρ határérték alatt 
bit 19: L12 ρ határérték felett 
bit 20: L13 ρ határérték alatt 
bit 21: L13 ρ határérték felett 
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Bájt index Tartalom 
12..15 Fázis 1 átlagolt mérések száma 

(uint32) 
16..19 Fázis 2 átlagolt mérések száma 

(uint32) 
20..23 Fázis 3 átlagolt mérések száma 

(uint32) 
24..27 L12 Urms (minden további float32) 
28..31 L13 Urms 
32..35 L23 Urms 
36..39 L1 Urms 
40..43 L2 Urms 
44..47 L3 Urms 
48..51 L1 Irms 
52..55 L2 Irms 
56..59 L3Irms 
60..63 N Irms 
64..67 L1 P 
68..71 L2 P 
72..75 L3 P 
76..79 L1Q 
80..83 L2Q 
84..87 L3Q 
88..91 L1 S 
92..95 L2 S 
96..99 L3 S 
100..103 Σ P 
104..107 Σ Q 
108..111 Σ S 
112..115 L1 PF 
116..119 L2 PF 
120..123 L3 PF 
124..127 Σ PF 
128..131 L1 φ 
132..135 L2 φ 
136..139 L3 φ 
140..143 Σ φ 
144..147 L1 f 
148..151 L2 f 
152..155 L3 f 
156..159 L12 ρ 
160..163 L13 ρ 
164..167 L1 QF 

Trend blokk 

168..171 L2 QF 
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Bájt index Tartalom 
172..175 L3 QF 
176..179 Σ QF 
180..183 L1 THDU 
184..187 L2 THDU 
188..191 L3 THDU 
192..195 L1 THDI 
196..199 L2 THDI 
200..203 L3 THDI 
204..207 LN THDI 
208..211 L1 Upeak 
212..215 L2 Upeak 
216..219 L3 Upeak 
220..223 L1 Ipeak 
224..227 L2 Ipeak 
228..231 L3 Ipeak 
232..235 LN Ipeak 
236..239 Vp 
240..243 Vn 
244..247 Vz 
248..251 FVneg 

Trend blokk 

252..255 FVzero 
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 7.3.6. Feszültség, áram csúcsértékek törlése 

Rendeltetés A 16.6. Csúcsértékek törlése menüpontban törölhető a 
fázisfeszültségeknek és a fázisáramoknak az utolsó törlés 
óta előfordult legnagyobb csúcsértéke. 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.6. Csúcsértékek törlése menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. A menüpontban az aktuális csúcsértékeket látja. Az 
értékek törléséhez nyomja meg a  TÖRÖL  gombot. Ekkor 
megjelenik a művelet megerősítését kérő ablak, itt nyomja 
meg az  IGEN  gombot, ha valóban törölni szeretné a 

csúcsértékeket, vagy nyomja meg az  NEM  gombot, ha 
nem szeretné törölni a csúcsértékeket. 
4. A törlések befejeztével a menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 
5. A 16. Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja meg 
a  VISSZA  gombot. 
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 7.3.7. Energiaszámlálók törlése 

Rendeltetés A 16.7. Energiák törlése menüpontban törölhetők az 
energiaszámlálók fázisonként, vagy mindhárom fázis 
egyszerre. 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.7. Energiák törlése menüpontot a    /    gombokkal, 

majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. 16.7. Energiák törlése menüben válassza ki a törölni 
kívánt fázis vagy mindhárom fázis energiáit tartalmazó 
menüpontot a    /    gombokkal, majd nyomja meg a 

 BELÉP  gombot. 

4. A menüpontban az aktuális energiákat látja. Az értékek 
törléséhez nyomja meg a  TÖRÖL  gombot. Ekkor 
megjelenik a művelet megerősítését kérő ablak, itt nyomja 
meg az  IGEN  gombot, ha valóban törölni szeretné az 

energiákat, vagy nyomja meg az  NEM  gombot, ha nem 
szeretné törölni az energiákat. 
5. A törlések befejeztével a menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 
6. A 16. Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja meg 
a  VISSZA  gombot. 
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 7.3.8. Hibaszámlálók törlése 

Rendeltetés A 16.8. Hibaszámlálók törlése menüpontban törölhetők a 
hibaszámlálók egyesével. 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.8 Hibaszámlálók törlése menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. 16.8. Hibaszámlálók törlése menüben válassza ki a 
törölni kívánt hibaszámlálót tartalmazó menüpontot a    / 

   gombokkal, majd nyomja meg a  TÖRÖL  gombot. 
Ekkor a számláló értéke nullázódik. 
4. A törlések befejeztével a menüből való kilépéshez 
nyomja meg a  VISSZA  gombot. 
5. A 16. Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja meg 
a  VISSZA  gombot. 
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 7.3.9. Felhasználói jelszó beállítása 

Rendeltetés A 16.9. Jelszó módosítása menüpontban állítható be a 
felhasználói menü belépési jelszava. 
A jelszó alaphelyzetben 0. 
 

Műveleti sorrend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 15.3. Jelszó 
módosítása menüpontot a    /    gombokkal, majd 

nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. Ekkor megjelenik a számbeviteli ablak, itt írja be az új 
felhasználói jelszót a   ,  - ,  +  gombok segítségével, 

majd nyomja meg az  OK  gombot. 

4. A 15. Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja meg 
a  VISSZA  gombot. 

Figyelem! Jól jegyezze meg a felhasználói jelszót, mert ha 
kilép a 15. Konfigurálás menüből, akkor már csak az új 
jelszóval tud belépni. 
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 7.3.10. Idő és dátum beállítása 

Rendeltetés A 16.10. Óra beállítás menüpontban állítható be a készülék 
rendszerideje. Ezt az idő fogja a készülék használni az 
egyes események, mérési adatok, AD minták mentéséhez, 
és a felhasználó ez alapján tudja megkeresni a rögzített 
adatok között a neki megfelelőt. 
 
1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.10. Óra beállítás menüpontot a    /    gombokkal, 

majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. 

3. 16.10. Óra beállítás menüben válassza ki a szerkeszteni 
kívánt sort (Év / Hónap / Nap / Óra / Perc / Másodperc) a 
   gombbal, majd nyomja meg a  SZERK  gombot. Ekkor 
megjelenik a számbeviteli ablak, itt írja be a megfelelő 
értéket a   ,  - ,  +  gombok segítségével, majd nyomja 

meg az  OK  gombot. 

4. Ha minden mezőt beállított, akkor ezt a dátumot és időt 
az  OK  gomb megnyomásával érvényesítheti. 

A beállított érték az  OK  gomb megnyomásának 
pillanatában íródik be a készülék órájába, és ezután innen 
jár tovább a készülék rendszerideje. 

5. A menüpontból való kilépéshez nyomja meg a  VISSZA 
gombot. 
6. A 16. Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja meg 
a  VISSZA  gombot. 

 

Műveleti sorrend 
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 7.3.11. Program verziószámok megtekintése 

Rendeltetés A 16.11. Program verzió menüpontban a készülékben 
található külön programmal rendelkező egységek 
programjainak verziószáma tekinthető meg. 
Ez hibabejelentéskor segítheti a gyártót a hibakeresésben. 
 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a 16. Konfigurálás menübe. 
2. 16. Konfigurálás menüben válassza ki a 
16.111. Program verzió menüpontot a    /    

gombokkal, majd nyomja meg a  BELÉP  gombot. Ekkor 
megjelenik az egységek verziószáma. 

3. A menüből való kilépéshez nyomja meg a  VISSZA  
gombot. 
4. A 16. Konfigurálás menüből való kilépéshez nyomja meg 
a  VISSZA  gombot. 
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8. Hibakeresés, javítás 

 8.1. Hibakeresés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A hibakeresést csak szakképzett és meghatalmazott 
szakember végezheti. 

• Ha kijelzőn nem jelenik meg semmi → ellenőrizze a táp-
feszültséget. 
Ha a tápfeszültség megfelelő, akkor a készülék 
meghibásodott. 

• Nincs kimeneti jel → ellenőrizze a bemeneti jelet és a 
tápfeszültséget. 
Ha a bemeneti jel és a tápfeszültség megfelelő, akkor a 
készülék meghibásodott. 
 
Ha a PQRM5300 Ux Ix xx xx (PS) hibásodott meg, lépjen 
kapcsolatba a gyártóval. 
 

 8.2. Javítás 

 

 

A készülékben nincs olyan rész, melyet a felhasználó 
javíthat. A 2.1. pontban leírtak szerint: Biztonsági és 
garanciális okokból, a készülék belső részeit érintő 
beavatkozást csak a DATCON szakemberei 
végezhetnek. 
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9. Leszerelés 

 9.1. Leszerelési eljárás 

Az alábbi ábra mutatja a készülék leszerelését 
(leszerelés a sínről): 

 

 
 

Leszerelés a sínről 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kapcsolja ki a készülék tápellátását. 
A leszereléshez egy lapos végű csavarhúzó szükséges. 
Először lazítsa ki a sorkapcsok csavarjait és húzza ki a 
vezetékeket a sorkapcsokból. 
 
A készülék leszerelése: 
1. Csavarhúzó segítségével a rögzítő fül síkjáig csavarja ki 
a hernyócsavart. (ábra 1. lépés). 
2. Tolja felfele a rögzítő fület, hogy az kimozdulhasson a 
fészkéből, majd ütközésig nyomja a rögzítő fület a 
készülék előlapja fele, (ábra 2. és 3. lépés). 
3. Távolítsa el készülék rögzítő fülét a készülékház 
vájatából. (ábra 4. lépés). 
4. Ismételje meg a 1 – 3. lépéseket a másik rögzítő füllel is.
5. A készülék hátulját megfogva tolja ki a készüléket a 
táblakivágásból. (ábra 5. lépés). 
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 9.2. Ártalmatlanítás 
 A vonatkozó EU direktíva értelmében a gyártó vállalja az 

általa gyártott és megsemmisítésre szánt készülékek 
megsemmisítését. Kérjük, szállítsa a készülékeket, 
szennyeződésmentes állapotban telephelyünkre vagy egy 
újrahasznosító céghez. 
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10. Függelék 

10.1. Műszaki adatok 

 
Biztonsági adatok: 
A készülék bemeneti, kimeneti és tápfeszültség pontjai egymástól elválasztottak, az 
elválasztás eleget tesz az MSZ EN 61010-1 előírásainak az alábbiak 
figyelembevételével. 
Szennyezettségi fok: 2 
Mérési kategória: CAT III 
Telepítési túláramvédelem: 4 A 
 
Mért jellemzők: 
Számszerűen kijelzett értékek:  
Fázisjellemzők: U1 eff, U2 eff, U3 eff, U1 pk, U2 pk, U3 pk, THDU1, 

THDU2, THDU3, hU1(1-41) , hU2(1-41) , hU3(1-41), I1 

eff, I2 eff, I3 eff, I1 pk, I2 pk, I3 pk, THDI1, THDI2, 
THDI3, hI1(1-41) , hI2(1-41) , hI3(1-41), P1, P2, P3, 
Q1, Q2, Q3, S1, S2, S3, PF1, PF2, PF3, QF1, 
QF2, QF3, φ1, φ2, φ3, f1, f2, f3 , +EP1, -EP1, 
+EQ1, -EQ1, +EP2, -EP2, +EQ2, -EQ2, +EP3, 
-EP3, +EQ3, -EQ3, Villogás 

Háromfázisú hálózati jellemzők: U12 eff, U23 eff, U31eff, IN eff, IN pk, hIN(1-41), ΣP, 
ΣQ, ΣS, ΣPF, ΣQF, ρ12, ρ15, f, Vp, Vn, Vz, 
Σ+EP, Σ-EP, Σ+EQ, Σ-EQ, Teljesítmény 
korlátozás 

Grafikusan megjelenített értékek: Vektorábra, Harmonikus oszlopdiagram, 
Oszcilloszkóp ábra, Trendek, Bementek 
kivezérlése, Határértékek 

Szövegesen megjelenített értékek: Hálózati események, Hibaszámlálók 
 
Tárolt jellemzők: 
Mért értékek: U1 eff, U2 eff, U3 eff, U1 pk, U2 pk, U3 pk, THDU1, 

THDU2, THDU3, I1 eff, I2 eff, I3 eff, I1 pk, I2 pk, I3 pk, 
THDI1, THDI2, THDI3, P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3, 
S1, S2, S3, PF1, PF2, PF3, QF1, QF2, QF3, φ1, 
φ2, φ3, f1, f2, f3 , U12 eff, U23 eff, U31eff, IN eff, IN pk,
ΣP, ΣQ, ΣS, ΣPF, ΣQF, ρ12, ρ15, Vp, Vn, Vz 
A felsorolt értékeket a készülék 
másodpercenként rögzíti. 
8 GB SD kártya esetén az utolsó 157 nap 
értékei érhetők el. 
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Események: - EN50160 szerinti Hálózati események 

- Tetszőlegesen beállított Határértékek 
Az események keletkezésükkor kerülnek 
mentésre. 
1.000.000 eseményt és 1.000.000 
határértéket tud a készülék elmenteni. 

 
Bemeneti jellemzők: 
Bemeneti feszültség: 0–125 VAC / 0–250 VAC 

(megrendeléskor specifikálandó) 
Bemeneti áram: 0–5 AAC / 0–1 AAC 

(megrendeléskor specifikálandó) 
Tartós túlvezérelhetőség: 2 x I, 1,2 x U, 300 V (max.) 
Rövididejű (1 sec) túlvezérelhetőség: 20 x I, 100 A (max.) 
Bemenetek fogyasztása: 0,5 VA (max.) 
Frekvencia (f0): 10–61 Hz @ hh41 < 0,2% 

> 61 Hz @ hh41 > 0,2% 
Pontosság (23 °C ± 2 °C, 50 / 60 Hz): 0,2% @ 10–2500 Hz 
Hőmérsékletfüggés: 25 ppm / °C (max.) 
ADC mintavétel: 7 párhuzamos csatorna, 1048576 Hz 

csatornánkénti mintavételi frekvencia, 
16 bit felbontás 

Szűrő: 128 elemű átlagoló szűrő (csatornánként) 
Mintavételi frekvencia (szűrő után) 8192 Hz ±20 ppm (csatornánként) 
 
Kimeneti jellemzők: 
A készülék két opcionális modulhellyel rendelkezik, amelyekbe a lent felsorolt modulok 
bármelyike rendelhető (kivéve Ethernet, ebből csak egy modul lehet a készülékben, 
kötött helyen). 
 
Analóg kimenetek (opcionális)  
Kimenet típusa: 2 db, a készüléktől galvanikusan 

elválasztott aktív áramtávadó 
(konfigurálható) 
 

Tartományok: 0–20 mA / 4–20 mA (skálázható) 
Lezáró-ellenállás: 500 ohm (max.) 
Beállási idő: (10% - 90%) Max. 60 ms 
Frissítési idő: Azonos a mérés frissítési idejével 

Min. 20 ms   
Túláramvédelem: 20,8 mA (határoló) 

 
Pontosság: <4 uA (23 °C ±2 °C), <40 uA (-20 – 60 °C) 
Terhelésfüggés: elhanyagolható 
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Soros MODBUS kommunikációs 
interfész (opcionális): 

 

Interfész típusa: RS485, galvanikusan elválasztott 
Kommunikációs sebesség: 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 

14400 / 19200 / 38400 Baud  
Paritás: páros / páratlan / nincs 
Protokoll: MODBUS RTU / ASCII slave 
Készülék cím: 1–255 
Támogatott parancsok: 3 (regiszterek olvasása) 
 
Ethernet kommunikációs interfész 
(opcionális): 

 

Interfész típusa: IEEE 802.3u 10Base-T/100Base-TX/FX 
Auto-Negotiation 

Kommunikációs sebesség: 10 / 100 Mbit 
Protokoll: DHCP (automatikus hálózati címkérés), 

MODBUS TCP (mért adatok kiolvasása), 
HTTP (mért adatok megjelenítése), 
FTP (tárolt adatok kiolvasására), 
SMTP (események, hibák jelzése), 
NTP (pontos idő) 

Csatlakozás: RJ-45 
 
Digitális be- / kimenetek (opcionális):  
Bemenet típusa: 3 db a készüléktől galvanikusan elválasztott 

digitális bemenet, passzív / aktív 
kapcsolójelek fogadására 

Terhelhetőség: Ube < 30 V, Uts ≈ 24 V @ 20 mA 
Kimenet típusa: 2 db galvanikusan elválasztott, MOS relé 
Terhelhetőség: 30 V, 100 mA 
 
Tápellátás: 
Tápfeszültség: 19–35 VAC / 20–50 VDC 

PQRM5300 Ux Ix xx xx xx 
vagy 
90–250 V AC/DC 
PQRM5300 Ux Ix xx xx xx PS 

Teljesítmény felvétel: 4 VA / 3,5 W 
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Galvanikus elválasztás: 
Árammérő bemenetek  Transzformátoros leválasztás, 

Rprimer < 20 mohm 
Feszültségmérő bemenetek Transzformátoros leválasztás, 

Rprimer > 1,6 Mohm 
Üzemi elválasztási feszültség: 250 Veff (a bemenet, a kimenet és a 

tápfeszültség-kapcsok között) 
 

Vizsgálati feszültség: 4200 V DC (1 min.) (a bemenet és a 
kimenet valamint a bemenet és a 
tápfeszültség kapcsok között)  

 
Környezeti feltételek: 
Működési hőmérséklet-tartomány: 0–50 °C 
Tárolási hőmérséklet-tartomány: 0–70 °C 
Relatív légnedvesség: 90 % (maximum, nem lecsapódó) 
Telepítés helye: zárt tér 
 
Elektromágneses kompatibilitás (EMC): MSZ EN 61326-1:2013 szerint 
Zavarkibocsátás: MSZ EN 61326-1:2013 szabványnak megfelelően 
Vezetett: MSZ EN 55011:2000 

„A” osztályú berendezés határértékei 
Sugárzott: MSZ EN 55011:2000 

„A” osztályú berendezés határértékei 
Zavartűrés: MSZ EN 61326-1:2013 szabványnak megfelelően 
Elektrosztatikus kisülés (ESD): 4 kV/8 kV érintkezési / levegő -A- kritérium
Tranziens (BURST): 2 kV/1 kV energiaellátás / jel -A- kritérium
Lökőfeszültség (SURGE): 1 kV -B- kritérium
Vezetett RF immunitás: 3 Veff -A- kritérium
Vezetett RF emisszió 1 csoport, B osztály  
Sugárzott RF immunitás E =10 V/m A- kritérium 
Sugárzott RF emisszió 1 csoport, B osztály  
 
Általános adatok: 
Kivitel: panel műszer 
Csatlakozás: csavarszorításos kötés 
Csatlakozó vezeték keresztmetszete: 0,25 mm2 (min.) 

4,5 mm2 (max.) 
Méret: 104 x 104 x 120 mm 

(szélesség x magasság x mélység) 
Panel kivágási méret 92 x 92 mm 
Tömeg: 0,63 kg maximum 
Védettség: IP 54 előlap felől / IP 20 hátlap felől 
 
A gyártó egyes műszaki adatok változtatásának jogát fenntartja! 
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RS485-ös buszrendszer kialakítása: 
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