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1. Kezelési útmutató

1.1. Rendeltetése

A kezelési útmutató tartalmazza mindazokat az 
információkat, amelyek a PQRM5300 33 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 33 Ux Ix xx xx (PS) Háromfázisú 
multifunkciós teljesítménymérő 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 33 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 33 Ux Ix xx xx (PS) megfelel az alábbi 
szabvány követelményinek:
MSZ EN 61010-1:2001 (biztonság)
MSZ EN 61326-1:2007 (EMC)

2.6. Környezetvédelmi utasítások

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

• 3.5. Tárolás és szállítás fejezet.

• 8.2. Ártalmatlanítás fejezet
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3. A készülék leírása

3.1. Szállítási terjedelem

A szállítás tárgya Az alábbiak képezik a szállítás tárgyát:

• PQRM5300 33 Ux Ix xx xx (PS)

• USB összekötőkábel

• a beállító és az USB meghajtó programot tartalmazó CD

• dokumentáció:
jelen kezelési útmutató
Minőségi bizonyítvány

3.2. Típus jelölés

20150611-V0 7



PQRM5300 33 Ux Ix xx xx (PS)

3.3. Működési elv

Alkalmazási terület A PQRM5300 33 Ux Ix xx xx (PS) Háromfázisú 
multifunkciós teljesítménymérő a háromfázisú hálózat 
jellemzőit méri, és kiépítéstől függően különböző formában 
(analóg, digitális) távadja azokat.
A PQRM5300 33 Ux Ix xx xx (PS) készülék feszültség mérő
bemenetei galvanikus kapcsolatban állnak a mérendő 
hálózattal. A készülék árammérő bemenetei, kimenetei, és 
tápellátása egymástól galvanikusan függetlenek.
A mért hálózati jellemzők:
Fázisonként: Ueff, Ieff, P, Q, S, PF, f, φ, +EP, -EP, +EQ, -EQ

Háromfázisra összegzett: ΣP, ΣQ, ΣS, ΣPF, Σφ, Σ+EP,Σ-EP, 
Σ+EQ, Σ-EQ

U12, U23, U31, ρ12, ρ13

Opciók
• Galvanikusan elválasztott analóg kimenet (0–20 mA / 
4–20 mA), amely bármely mért érték tetszőleges 
tartományához hozzárendelhető.
• 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.

A készülékbe vagy analóg távadó opció, vagy 
kommunikációs kimenet opció építhető be.

Működési elv A mérendő hálózat árama áramváltón, feszültsége 
feszültségosztón keresztül kapcsolódik a készülék 
jelkondicionáló és túlterhelés-védő áramkörre. Az illesztő 
áramkör kimeneti jele közvetlenül a16 bites A/D átalakító 
bemenetére kerül.
Az A/D átalakító által túl mintavételezett (fs = 1,048 MHz) és
digitalizált jel a készülék mikrokontrollerébe kerül, amely 
elvégzi a szükséges jelfeldolgozást, és kiszámítja a hálózati
jellemzőket. A készülék a mért energia értékeket 
feszültségmentes állapotban is korlátlan ideig megőrzi. A 
készülék tápegysége galvanikusan elválasztott 
tápfeszültséget állít elő, a készülék, és az opció számára.

Tápellátás A készülék kétféle tápellátással rendelhető:
PQRM5300 33 Ux Ix xx xx 19–35 V AC / 20–50 V DC
PQRM5300 33 Ux Ix xx xx PS: 90–250 V AC/DC
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3.4. Indikátor

Az alábbi ábra mutatja a készülék előlapját az 
indikátorokkal.

1. Kijelző.
2. Nyomógombok (F1 – F4)
3. Indikátorok:
  „Status” zöld indikátor, jelzi, hogy a készülék mérőképes 

állapotban van.
  „Error” piros indikátor, jelzi, hogy a készülék valamilyen 
hibát észlelt.
 „Com” sárga indikátor, jelzi a készülékben lévő opció 
állapotát. Az indikátor analóg távadó opció esetén 
periodikusan villog, kommunikációs interfész esetén az 
adatcsere függvényében világít.

 „Pulse x” sárga indikátor, jelzi az adott impulzus távadó 
kimenet állapotát (világít = kimenet zárt).

3.5. Tárolás és szállítás

A készülék a 6.13. Riasztás kimenet beállítása 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 6.13. Riasztás kimenet beállítása, Környezeti
feltételek címszó alatt leírtakkal.

Felszerelési helyzet A készülék táblaműszer kivitelű, 92 x 92 mm –es 
táblakivágásba helyezhető.

4.2. A készülék főbb méretei
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4.3. Felszerelés

Felszerelés

Az alábbi ábra mutatja a készülék felszerelését

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

Csatlakozó kábel 
kiválasztása és 
előkészítése

Zavarvédelem

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, stb.).
A készülék sorkapcsaiba 2,5–4,5 mm2 keresztmetszetű 
vezeték köthető. 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.

A PQRM5300 33 Ux Ix xx xx (PS) igen hatékony 
zavarvédelemmel rendelkezik.
Általános szabály, hogy a jelkábeleket, a vezérlő- és 
erősáramú kábelektől elkülönítve kell vezetni.

Ha a készülék közelében különösen nagy villamos 
zavarokat kibocsátó készülék üzemel (pl. frekvenciaváltós 
hajtás) szükség lehet árnyékolt kábel alkalmazására.
Árnyékolt kábel használatakor az árnyékolást csak az egyik 
oldalon földelje.
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5.2. Csatlakoztatás nullvezetővel rendelkező 
kisfeszültségű hálózathoz.

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
nullvezetővel rendelkező kisfeszültségű 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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5.3. Csatlakoztatás nullvezető nélküli kisfeszültségű 
hálózathoz.

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
nullvezető nélküli kisfeszültségű 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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5.4. Áramváltón keresztüli csatlakoztatás nullvezetővel
rendelkező kisfeszültségű hálózathoz.

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz

Az áramváltók „k” pontját 
kötelező földelni!

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
nullvezetővel rendelkező kisfeszültségű 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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5.5. Áramváltón keresztüli csatlakoztatás nullvezető 
nélküli kisfeszültségű hálózathoz.

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz

Az áramváltók „k” pontját 
kötelező földelni!

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
nullvezető nélküli kisfeszültségű 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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5.6. Csatlakoztatás nullvezetővel rendelkező közép – és 
magas feszültségű hálózathoz. 

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz

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

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
nullvezetővel rendelkező közép –és magas 
feszültségűhálózathoz::

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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5.7. Csatlakoztatás nullvezető nélküli közép – és magas 
feszültségű hálózathoz.

Bekötési rajz, 
csatlakoztatás a 
mérendő hálózathoz

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

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
nullvezető nélküli közép –és magas feszültségű 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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5.8. Aron bekötés

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!

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

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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5.9. Csatlakoztatás az impulzusgyűjtőhöz

Bekötési rajz, 
jelfeldolgozó egység 
csatlakoztatás

Ügyeljen a helyes 
polaritásra!

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
jelfeldolgozóhoz:

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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5.10. Csatlakoztatás a MODBUS hálózathoz

Bekötési rajz, 
jelfeldolgozó egység 
csatlakoztatás

Ügyeljen a helyes 
polaritásra!

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
jelfeldolgozóhoz:

Az egyes számmal jelölt lezáró ellenállást csak az RS485 
vonal utolsó készülékénél kell bekötni, egyébként a 
következő készülék elmenő kábelét kell ide kötni.

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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5.11. Csatlakoztatás az analóg jelfeldolgozóhoz

Bekötési rajz, 
jelfeldolgozó egység 
csatlakoztatás

Ügyeljen a helyes 
polaritásra!

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
jelfeldolgozóhoz:

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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5.12. Csatlakoztatás a tápfeszültséghez

Bekötési rajz, 
tápfeszültség 
csatlakoztatás

Az alábbi ábra mutatja a készülék csatlakoztatását a 
tápfeszültséghez:

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).

Tápfeszültségre 
kapcsolás

A csatlakoztatás befejezése után helyezze tápfeszültség alá
a készüléket. Helyes bekötés esetén, a kondenzátorok 
feltöltődése után a zöld „status” indikátor világít és a 
kimeneten a készülék által mért értékeknek megfelelő, 
digitális számértékek olvashatók ki.
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6. Beállítások

6.1. Első bekapcsolás

A készülék bekapcsolása után a kijelzőn a villamos hálózat 
jellemzői láthatók (feszültségek, áramok, teljesítmények, 
energiák).

A készülék bármely nyomógombjának megnyomása után a 
kijelzőn láthatóvá válik a nyomógombok funkcióját jelző 
menüsáv. A sávban lévő egyszerű jelzések az F1, F2, F3, 
és F4 gombok funkcióját mutatja.
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6.2. A beállító gombok funkciója

Beállító gombok 
funkciója A „MENU” gomb megnyomása után a készülék menü 

rendszerébe kerülünk, ahol elvégezhető a készülék 
beállítása.

Az „ESC” funkció mentés nélküli kilépést jelent 

A „BACK” funkció visszalépést jelent 

Az „ENTER” almenübe történő belépést jelent 

Az „OK” funkció számbevitelt ill. adatbevitelt jelent, 
megnyomásával a beírt értékek mentésre kerülnek.

Az „EDIT” funkció. használatával értékadás történik.
Az érték megerősítése az „OK” –val illetve, figyelmen kívül 
hagyása az „ESC” billentyűvel lehetséges.

A „SEL” funkció kijelölést jelent (SELECT) 
Analóg távadó kimenet felprogramozásánál használatos. 
Használatával az analóg távadó kimenethez a távadni 
kívánt fizikai mennyiség rendelhető hozzá.

Irányt jelölő nyilak a kijelzési / beállítási képek közti lépést 
jelenti. 

Az „ON” funkció bekapcsolást jelent 
A kijelzési képek bekapcsolásakor használatos.

Az „OFF” funkció kikapcsolást jelent 
A kijelzési képek kikapcsolásakor használatos.
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6.3. Készülék beállítása, Belépés a menübe

Belépés a menübe A készülék bármely nyomógombjának megnyomása után a 
kijelzőn láthatóvá válik a nyomógombok funkcióját jelző 
menüsáv

Főmenü felépítése 
Display menü

Display menü

A menüsáv „MENU” felirata az F4 funkciógomb felett jelenik
meg. A Nyomja meg az F4-es billentyűt a menübe való 
belépéshez! A nyomógomb megnyomása után a főmenüt 
látja.

Display menü:
A kijelzéssel kapcsolatos paramétereket lehet beállítani. Itt 
szerkeszthetők meg az egyedi kijelzési képek, valamint a 
kívánt kijelzési képek engedélyezhetők, ill. tilthatók. A 
menüben állítható a kijelezés fényereje, a háttérvilágítás 
intenzitása. Jelszó nélküli belépés, és módosítás 
lehetséges.
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Főmenü felépítése I/O 
menü

A készülék mérő bemenetei, analóg távadó kimenetei, 
impulzus távadó kimenetei valamint kommunikációs 
kimenetei paraméterezhetők. Alaphelyzetben írásvédett a 
menü, szerkesztéséhez telepítési jelszó szükséges

Főmenü felépítése
Service menü

Service menü:
Ebben a menüben történik a készülék által jelzet hibák 
engedélyezése/ tiltása. Itt lehet a fogyasztás regisztereket 
törölni, valamit, a készüléket alaphelyzetbe állítani. A menü 
lehetőséget ad az analóg ill. a digitális távadó kimenetek 
tesztelésére. Jelszóval védett terület, belépés csak a jelszó 
beírása után lehetséges!
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6.4. Feszültségváltó áttétel beállítása

Rendeltetés 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.

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen az I/O menüre az F3 billentyű segítségével.

3. Az I/O menün állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 
billentyűt.

4. A Meassuring inputs menüpontra állva nyomja meg ismét 
az F4-es Enter billentyűt. 

5. Válassza ki a Voltage transformers menüpontot.

6. Nyomja meg ismét az F4-es Enter billentyűt.

7. Válassza ki a módosítani kívánt fázishoz tartozó 
feszültség áttétet.

8. Írja be a telepítési kódszót. Alap beállításban 000000
A kódszó beírása után a bal felső sarokban található 
lakat szimbólum nyitottá változik. A szimbólum mind 
addig nyitott marad, míg el nem hagyja az I/O menüt
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6.4. Feszültségváltó áttétel beállítása, folytatás
Műveleti sorrend 9. Beállításnál a következő kijelzési képet látja:

„ESC” billentyű: 
Mentés nélküli kilépés. Ebben az esetben megmarad a 
korább feszültségváltóhoz tartozó érték.

„+” billentyű: 
 Az értéket folyamatosan növelni. 9 után a 0 következik.

„”billentyű:
Helyi érték kiválasztó billentyű. A kiválasztott helyi érték 
alatt villogó kurzor látható 

„OK” billentyű:
Hatására elmentődik az új érték, majd utána a készülék egy
szinttel feljebb lép a menüben
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6.5. Áramváltó áttétel beállítása

Rendeltetés 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.

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen az I/O menüre az F3 billentyű segítségével.
3. Az I/O menün állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 

billentyűt.
4. A „Meassuring inputs” menüpontra állva nyomja meg 

ismét az F4-es Enter billentyűt. 
5. Válassza ki a „Current transformers” menüpontot.
6. Nyomja meg ismét az F4-es Enter billentyűt

7. Válassza ki a módosítani kívánt fázishoz tartozó áram 
áttétet. 

8. Írja be a telepítési kódszót. Alap beállításban : 000000
A kódszó beírása után a bal felső sarokban található 
lakat szimbólum nyitottá változik. A szimbólum mind 
addig nyitott marad, míg el nem hagyja az I/O menüt
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6.4. Áramváltó áttétel beállítása, folytatás
Műveleti sorrend 9. Beállításnál a következő kijelzési képet látja:

„ESC” billentyű: 
Mentés nélküli kilépés. Ebben az esetben megmarad a 
korább feszültségváltóhoz tartozó érték.

„+” billentyű:
 Az értéket folyamatosan növelni. 9 után a 0 következik.

„”billentyű:
Helyi érték kiválasztó billentyű. A kiválasztott helyi érték 
alatt villogó kurzor látható

„OK” billentyű:
Hatására elmentődik az új érték, majd utána a készülék egy
szinttel feljebb lép a menüben
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6.6. Fázistolás beállítása

Rendeltetés A Feszültség- és áramváltók alkalmazása a felépítésükből 
adódóan mérési hibát okoznak mérőrendszerbe 
(fázistolásból adódó hiba). A villamos teljesítménymérésben
a fázistolásból keletkező hiba nagysága akár 3% is lehet. A 
mérőváltókat gyártó cégek 50Hz frekvencián megadják a 
mérőváltók fázistolását. Ezen értékek ismeretében a 
teljesítménymérő készülék korrigálja a mérés eredményét, 
ezáltal precíz és pontos értéket szolgáltat a jelfeldolgozó 
egységek számára.

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen az I/O menüre az F3 billentyű segítségével.
3. Az I/O menüponton állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 

billentyűt.
4. A „Meassuring inputs” menüpontra állva nyomja meg 

ismét az F4-es Enter billentyűt. 
5. Válassza ki a „Phase lag” menüpontot.
6. Nyomja meg ismét az F4-es Enter billentyűt.

7. Válassza ki a módosítani kívánt fázishoz tartozó 
fázistolást, majd nyomja meg az „EDIT” billentyűt.

8. Írja be a telepítési kódszót. Alap beállításban: 000000
A kódszó beírása után a bal felső sarokban található 
lakat szimbólum nyitottá változik. A szimbólum mind 
addig nyitott marad, míg el nem hagyja az I/O menüt.

32 20150611-V020150611-V0



PQRM5300 33 Ux Ix xx xx (PS)

6.6. Fázistolás beállítása, folytatás
Műveleti sorrend 9. Állítsa be a fázistolást!

A fázistolás értékét - 1,4 – 1,4 o közt lehet megadni!

„ESC” billentyű:
Mentés nélküli kilépés. Ebben az esetben megmarad a 
korább feszültségváltóhoz tartozó érték.

„+” billentyű: 
Az értéket folyamatosan növelni. 9 után a 0 következik.

„”billentyű:
Helyi érték kiválasztó billentyű. A kiválasztott helyi érték 
alatt villogó kurzor látható

„OK” billentyű:
Hatására elmentődik az új érték, majd utána a készülék egy
szinttel feljebb lép a menüben
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6.7. Átlagolási idő beállítása

Rendeltetés A készülék a mért adatokat több periódus mintáiból számítja
ki. Minél több mérési ciklusból számol a készülék, annál 
pontosabb, ugyanakkor annál ritkább lesz mérési 
eredmény. A minimális mérési ciklus 140 ms.

A várható mérési gyakoriság (X * 100 ms) + 40 ms, ahol az 
X a mérési ciklusok száma.

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen az I/O menüre az F3 billentyű segítségével.
3. Az I/O menüponton állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 

billentyűt.
4, A „Meassuring inputs” menüpontra állva nyomja meg 

ismét az F4-es Enter billentyűt. 
5. Válassza ki a „Averaging filter” menüpontot.
6. Nyomja meg ismét az F4-es Enter billentyűt. 
7. Irja be a telepítési kódszót. Alap beállításban : 000000

A kódszó beírása után a bal felső sarokban található 
lakat szimbólum nyitottá változik. A szimbólum mind 
addig nyitott marad, míg el nem hagyja az I/O menüt.

8. Növelje vagy csökkentse az átlagolási időt az F2 és F3 
funkciógombok segítségével!

9.
„ESC” billentyű: 
Mentés nélküli kilépés. Ebben az esetben megmarad a 
korább feszültségváltóhoz tartozó érték.

„OK” billentyű:
Hatására elmentődik az új érték, majd utána a készülék 
egy szinttel feljebb lép a menüben
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6.8. Zajzár beállítása

Rendeltetés Ha a zajzár funkció bekapcsolt, és a feszültség- és/vagy 
árambemeneten a mérendő jel a bemeneti tartomány X %-a
alá esik, akkor a készülék az adott bemeneti jelet nullának 
tekinti. Az X értéke a beviteli mezőben adható meg.
Erre akkor lehet szükség, ha a mérendő hálózat kikapcsolt 
vagy terheletlen állapotában is mér a készülék 
zajfeszültséget, zaj áramot vagy zaj teljesítményt (áram-, 
feszültségváltó, vezetékezés hibájából), és ez hibát okoz a 
fogyasztásmérésben.
[Alapbeállítás: Bekapcsolva, 0.5%].

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen az I/O menüre az F3 billentyű segítségével.
3. Az I/O menüponton állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 

billentyűt.
4. A „Meassuring inputs” menüpontra állva nyomja meg 

ismét az F4-es Enter billentyűt. 
5. Válassza ki a „Noise lock” menüpontot.
6. Nyomja meg ismét az F4-es Enter billentyűt. 
7. Irja be a telepítési kódszót. Alap beállításban : 000000

A kódszó beírása után a bal felső sarokban található 
lakat szimbólum nyitottá változik. A szimbólum mind 
addig nyitott marad, míg el nem hagyja az I/O menüt.

8. Zajzár határ megadása eseten válassza a „Noise limit” 
funkciót 

Figyelem! Ha a funkció nincs bekapcsolva, előfordulhat, 
hogy a készülék kikapcsolt vagy terhelés nélküli hálózaton 
is mér fogyasztást.
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6.9. Mérési elrendezés

Rendeltetés A háromfázisú mérőkészülék többfajta mérési 
elrendezésben tud mérni. A mérési elrendezés kiválasztása 
ebben a menüpontban történik.

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen az I/O menüre az F3 billentyű segítségével.
3. Az I/O menüponton állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 

billentyűt.
4. A „Meassuring inputs” menüpontra állva nyomja meg 

ismét az F4-es Enter billentyűt. 
5. Válassza ki a „Meassuring arengement” menüpontot.
6. Nyomja meg ismét az F4-es Enter billentyűt. 
7. Írja be a telepítési kódszót. Alap beállításban: 000000

A kódszó beírása után a bal felső sarokban található 
lakat szimbólum nyitottá változik. A szimbólum mind 
addig nyitott marad, míg el nem hagyja az I/O menüt.

8. A „SEL” billentyűvel válassza ki a mérési módot!

3ph,4w,3m:
3 fázisú, nullvezetővel rendelkező, 3 mérős elrendezés.

3ph,3w,3m:
3 fázisú, nullvezető nélküli 3 mérős elrendezés

3ph,3w,2m:
3 fázisú, nullvezető nélküli, 2 mérős elrendezés (Aron 
kapcsolás)
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6.10. Energia impulzus távadó kimenet beállítása

Rendeltetés Az impulzus távadó kimenet segítségével a készülék 
további feldolgozás céljára a termelt vagy fogyasztott 
energiával arányos számú impulzust ad ki. Az impulzus 
paraméterei és a távadni kívánt mért érték állítható itt be.
Ehhez a funkcióhoz az Pulse 1 és/vagy Pulse 2 MOS relé 
kimenetet lehet hozzárendelni.

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen az I/O menüre az F3 billentyű segítségével.
3. Az I/O menüponton állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 

billentyűt.
4. A „Digital output” menüpontra állva nyomja meg ismét az 

F4-es Enter billentyűt. 
5. Válassza ki a beállítani kívánt digitális kimenetet.
6. Nyomja meg ismét az F4-es „Enter” billentyűt. 
7. A „Function” menüponton állva nyomja meg az F4-es 

„Enter” billentyűt!
8. Írja be a telepítési kódszót. Alap beállításban: 000000

A kódszó beírása után a bal felső sarokban található 
lakat szimbólum nyitottá változik. A szimbólum mind 
addig nyitott marad, míg el nem hagyja az I/O menüt.

9. Válassza ki az „Energy pulse” funkciót.
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6.10.1. Energia impulzus távadó kimenet beállítása, 
folytatás

Műveleti sorrend 10. A funkció kiválasztása után lépjen vissza az F1-es 
„Back” billentyűvel. A kijelzőn az impulzus távadó 
kimenethez tartozó beállításokat látja

11. A „Duration” menüpontban a távadott impulzus 
szélessége adható meg milliszekundumban.

12. A „Pause time” menüpontban az impulzusok követési 
ideje adható meg milliszekundumban. A megadott időnél 
sűrűbben nem követhetik egymást az impulzusok a 
kimeneten.

Az impulzuskimenet időzítéseinek beállításakor mindig 
vegye figyelembe a hálózaton várható legnagyobb 
teljesítmény felvételt. Ha nem megfelelőek a 
beállítások, akkor előfordulhat, hogy az impulzus 
kimenet nem tudja követni az energiafogyasztást, ezért
kevesebb energiát fog távadni, mint a valódi érték. Ez 
az alábbi egyszerű összefüggés betartásával 
elkerülhető:
Impulzus szélesség [ms] + Impulzus szünetidő [ms] < 
(Pmax * Impulzus egyenérték) / 3,6
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6.10.2. Energia impulzus távadó kimenet beállítása, 
folytatás

Műveleti sorrend 13. „Assign to” menüpontban a távadni kívánt energia 
választható ki

- Lépjen az F2 vagy F3 billentyű használatával az 
„Assign to” menüponra

- Nyomja meg az F4 „ENTER” billentyűt.
- Az F2 ill. F3 billentyűvel keresse meg a távadni 

kívánt energiát.
- A távadni kívánt energia szimbólumon állva nyomja

meg az F4 –es „SEL”  
Hálózatból fogyasztott energiák: 

+E1, +E2, +E3, +ΣE
Hálózatra termelt energiák: 

-E1, -E2, -E3, -ΣE
Induktív jellegű meddő energiák: 

+RE1, +RE2, +RE3, +ΣRE
Kapacitív jellegű meddő energiák: 

-RE1, -RE2, -RE3, -ΣRE
- Lépjen vissza az F1 „BACK” billentyűvel a 

menüben
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6.10.3. Energia impulzus távadó kimenet beállítása, 
folytatás

14. „Energy pulse” menüpontban az impulzushoz tarozó 
impulzus egyenérték állítható be.

- Lépjen az F2 vagy F3 billentyű használatával az 
„Energy pulse” menüpontra

- Nyomja meg az F4 „ENTER” billentyűt.
- Az F2 ill. F3 billentyűvel segítségével álliasa be az 

egy impulzushoz tartozó energiaértéket. A mérték-
egységre állva Wh, kWh, MWh, GWh, TWh -ban 
adhatja meg az egy impulzushoz tartozó 
energiaérték mértékét. 

- A beállított érték megerősítéshez nyomja meg az 
F4 –es „OK” billentyűt. Az F1 „ESC” használata 
esetén a korábban beállított érték marad érvényes!

15. A „Contact” menüpontban az impulzus távadó kimenet 
alaphelyzetét (inaktív állapotát) lehet beállítani. 

Ha azt szeretné, hogy a kimenet alaphelyzetben 
kikapcsolt (szakadás) legyen, akkor válassza a „NO” 
(Alaphelyzetben nyitott kontaktus)” beállítást. Ha azt 
szeretné, hogy a kimenet alaphelyzetben bekapcsolt 
(rövidzár) legyen, akkor válassza a „NC 
(Alaphelyzetben zárt kontaktus)” beállítást.
Az egyes állapotok közti váltás az F4 nyomógombbal 
lehetséges.

16. Nyomja meg az F1 „BACK” billentyűt a menü 
elhagyásához.
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6.11. Fogyasztás előjel kimenet beállítása

Rendeltetés Az előjel távadó kimenet segítségével a készülék további 
feldolgozás céljából távadja az energiaáramlás irányát. Az 
előjel paraméterei és a távadni kívánt mért éték állíthatók itt 
be

1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen az I/O menüre az F3 billentyű segítségével.
3. Az I/O menüponton állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 
billentyűt.
4. A „Digital output” menüpontra állva nyomja meg ismét az 

F4-es Enter billentyűt. 
5. Válassza ki a beállítani kívánt digitális kimenetet.
6. Nyomja meg ismét az F4-es „Enter” billentyűt.
7. A „Function” menüponton állva nyomja meg az F4-es 

„Enter” billentyűt!
8. Írja be a telepítési kódszót. Alap beállításban: 000000

A kódszó beírása után a bal felső sarokban található 
lakat szimbólum nyitottá változik. A szimbólum mind 
addig nyitott marad, míg el nem hagyja az I/O menüt.

9. Válassza ki az „Energy pulse sign” funkciót. Majd nyomja 
meg az F4 „SEL” billentyűt

10. Lépjen vissza az F1 „BACK” billentyűvel

11. Assigned to” menüpontban rendelje a kimenethez a 
vizsgálandó energia szimbólumát. 
Wattos energiák: E1, E2, E3, ΣE
Meddő energiák: RE1, RE2, RE3, ΣRE

12. A „Contact” menüpontban az impulzus távadó kimenet 
alaphelyzetét (inaktív állapotát) lehet beállítani. (Lásd:
6.10. Energia impulzus távadó kimenet beállítása Hiba: A
hivatkozás forrása nem található. pontját) 

13.Nyomja meg az F1 „BACK” billentyűt a menü 
elhagyásához.
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6.12. Határérték kiment beállítása

Rendeltetés A készülék a működése során mért fizikai értéket 
folyamatosan összehasonlítja a beállított határérték 
számokkal. Az üzemmód és a mért érték függvényében 
bekapcsolja, vagy kikapcsolja a funkcióhoz rendelt 
kimenetet.

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen az I/O menüre az F3 billentyű segítségével.
3. Az I/O menüponton állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 

billentyűt.
4. A „Digital output” menüpontra állva nyomja meg ismét az 

F4-es Enter billentyűt. 
5. Válassza ki a beállítani kívánt digitális kimenetet.
6. Nyomja meg ismét az F4-es „Enter” billentyűt. 
7. A „Function” menüponton állva nyomja meg az F4-es 

„Enter” billentyűt!
8. Írja be a telepítési kódszót. Alap beállításban: 000000

A kódszó beírása után a bal felső sarokban található 
lakat szimbólum nyitottá változik. A szimbólum mind 
addig nyitott marad, míg el nem hagyja az I/O menüt.

9. Válassza ki az „Limit” funkciót. Majd nyomja meg az F4 
„SEL” billentyűt 

10. Lépjen vissza az F1 „BACK” billentyűvel!

11. „Assigned to” menüpontban rendelje a kimenethez azt a
mért értéket, amely értékre alkalmazni szeretné a 
határérték funkciót.

12. A „Contact” menüpontban az impulzus távadó kimenet 
alaphelyzetét (inaktív állapotát) lehet beállítani. (Lásd: 
Energia impulzus távadó kimenet beállítása fejezet 15. 
pontját) 
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6.12. Határérték kiment beállítása, folytatás
Műveleti sorrend 13. A „Low” menüpontban a határérték kimenet alsó 

határértéke adható meg

- Az F2,F3 mozgató billentyűk segítségével álljon a 
„Low” menüpontra

- Nyomja meg az F4 „EDIT” gombot az érték 
módosításához. 

- Az F3 helyérték billentyűvel válassza ki a helyi 
értéket, majd F2 „+” billentyűvel növelje annak 
értékét. 9 érték után 0 következik. 

- A mértékegységre állva az F2 „+” billentyűvel 1000 
–el szorozhatja a beírt értéket. ( k (kilo), M (Mega), 
G (Giga) ,T(Terra))   

- Előjelre állva az F2 „+” billentyűvel a beírt érték 
előjelét módosíthatja.

- Az érték elfogadásához nyomja meg az F4 „OK” 
billentyűt. Változtatás nélküli kilépéshez nyomja le 
az F1 „ESC” billentyűt
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6.12. Határérték kiment beállítása, folytatás
Műveleti sorrend 14. A „High” menüpontban a határérték kimenet felső 

határértéke adható meg

- Az F2,F3 mozgató billentyűk segítségével álljon a 
„High” menüpontra

- Nyomja meg az F4 „EDIT” gombot az érték 
módosításhoz

- Az F3 helyérték billentyűvel válassza ki a helyi 
értéket, majd  F2 „+” billentyűvel növelje annak 
értékét. 9 érték után 0 következik. 

- A mértékegységre állva az F2 „+” billentyűvel 1000 
–el szorozhatja a beírt értéket. ( k (kilo), M (Mega), 
G (Giga) ,T(Terra))   

- Előjelre állva az F2 „+” billentyűvel a beírt érték 
előjelét módosíthatja.

- Az érték elfogadásához nyomja meg az F4 „OK” 
billentyűt. Változtatás nélküli kilépéshez nyomja le 
az F1 „ESC” billentyűt
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6.12. Határérték kiment beállítása, folytatás
Műveleti sorrend 15. A „Hysteresis” menüpontban a kapcsolás hiszterézise 

állítható be

- Az F2,F3 mozgató billentyűk segítségével álljon a 
„Hysteresis” menüpontra

- Nyomja meg az F4 „EDIT” gombot az érték 
módosításához

- Az F3 helyérték billentyűvel válassza ki a helyi 
értéket, majd  F2 „+” billentyűvel növelje annak 
értékét. 9 érték után 0 következik. 

- A mértékegységre állva az F2 „+” billentyűvel 1000 
–el szorozhatja a beírt értéket. ( k (kilo), M (Mega), 
G (Giga) ,T(Terra))   

- Előjelre állva az F2 „+” billentyűvel a beírt érték 
előjelét módosíthatja.

- Az érték elfogadásához nyomja meg az F4 „OK” 
billentyűt. Változtatás nélküli kilépéshez nyomja le 
az F1 „ESC” billentyűt
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6.12. Határérték kiment beállítása, folytatás
Határérték kimenet 
működési módjai:

16. Az „Event” menüpontban határérték kimenet működési 
módját állíthatja be

„High limit”: 
A kimenet akkor vált aktív állapotba, ha a mért fizikai 
érték nagyobb, mint a megadott felső határérték. Ha ez 
nem teljesül, a kimenet alaphelyzetbe vált. (Az alsó 
határérték értéke közömbös.)

„Low limit”: 
A kimenet akkor vált aktív állapotba, ha a mért fizikai 
érték kisebb, mint a megadott, alsó határérték. Ha ez 
nem teljesül, a kimenet alaphelyzetbe vált. (A felső 
határérték értéke közömbös.)

„Inside limits”:
 A kimenet akkor vált aktív állapotba, ha a mért fizikai 
érték nagyobb vagy egyenlő, mint a megadott alsó 
határérték és kisebb vagy egyenlő, mint a felső 
határérték. Ha ez nem teljesül, a kimenet alaphelyzetbe 
vált.

„Outside limits”:
 A kimenet akkor vált aktív állapotba, ha a mért fizikai 
érték kisebb, mint a megadott alsó határérték és 
nagyobb, mint a felső határérték. Ha ez nem teljesül, a 
kimenet alaphelyzetbe vált.

Műveleti sorrend
- Az F2,F3 mozgató billentyűk segítségével álljon az 

„Event” menüpontra
- Nyomja meg az F4 „ENTER” gombot!
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6.12. Határérték kiment beállítása, folytatás
Műveleti sorrend

- Az F2,F3 mozgató billentyűk segítségével álljon a 
kívánt határérték típusra.

- Nyomja meg az F4 „SEL” billentyűt, a kiválasztás 
megerősítésére

- Lépjen ki az F1 „BACK” billentyűvel
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6.13. Riasztás kimenet beállítása

Rendeltetés A riasztás kimenet segítségével a készülék további 
feldolgozás céljából jelezni tudja, hogy a készülék 
hibaállapotban van. A készülék engedélyezett hibajelzései 
közül ki lehet választani, hogy a készülék mely hibák 
bekövetkezése esetén jelezzen. A hibák megszűnése után 
a kimenet alaphelyzetbe áll. A hibák engedélyezését lásd a
6.28. Hibakezelés fejezetben.

1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen az I/O menüre az F3 billentyű segítségével.
3. Az I/O menüponton állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 

billentyűt.
4. A „Digital output” menüpontra állva nyomja meg ismét az 

F4-es Enter billentyűt. 
5. Válassza ki a beállítani kívánt digitális kimenetet.
6. Nyomja meg ismét az F4-es „Enter” billentyűt. 
7. A „Function” menüponton állva nyomja meg az F4-es 

„Enter” billentyűt!
8. Írja be a telepítési kódszót. Alap beállításban: 000000

A kódszó beírása után a bal felső sarokban található 
lakat szimbólum nyitottá változik. A szimbólum mind 
addig nyitott marad, míg el nem hagyja az I/O menüt.

9. Válassza ki az „Error” funkciót. Majd nyomja meg az F4 
„SEL” billentyűt 

10. Lépjen vissza az F1 „BACK” billentyűvel!

11. „Error events” menüpontban jelölje ki azokat a hibákat, 
amelyeket jelezni szeretne a digitális kimeneten.
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6.13. Riasztás kimenet beállítása, folytatás
Lehetséges hibák:

L1 voltage failure Nincs, vagy túl kicsi az L1 
fázison a feszültség

L2 voltage failure Nincs, vagy túl kicsi az L2 
fázison a feszültség

L3 voltage failure Nincs, vagy túl kicsi az L3 
fázison a feszültség

L1 voltage overload L1 fázison a névleges 
értéknél jelentősen nagyobb 
feszültség mérhető.

L2 voltage overload L2 fázison a névleges 
értéknél jelentősen nagyobb 
feszültség mérhető.

L3 voltage overload L3 fázison a névleges 
értéknél jelentősen nagyobb 
feszültség mérhető.

L1 current overload L1 fázison a névleges 
értéknél jelentősen nagyobb 
áram  mérhető.

L2 current overload L2 fázison a névleges 
értéknél jelentősen nagyobb 
áram  mérhető.

L3 current overload L3 fázison a névleges 
értéknél jelentősen nagyobb 
áram  mérhető.

Phase sequence Fázis sorrend hiba. Az L1 L2
L3 fázisok  nem pozitív 
fázissorrendben követik 
egymást 

High reactiv Power A hálózaton túlzott meddő 
energia felvétel történik

Modbus Communication Modbus kommunikációs 
vonalon hiba van. LRC/CRC 
hiba, Hibás parancs sor, 

Analog output current Az analóg távadó kimenten 
hibaáram mérhető

Synchron pulse drop out Nincs negyed órás 
szinkronimpulzus 

Synchron pulse early Negyed órás szinkron 
impulzus 15 percnél 
korábban érkezett

Synchron pulse overdue Negyed órás 
szinkronimpulzus késett

Synchron pulse surplus Negyed órán belül több 
impulzus érkezett.
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6.13. Riasztás kimenet beállítása, folytatás
Lehetséges hibák:

Calibration A készülék nincs kalibrálva, 
vagy megsérült a kódszóval 
védett memóriaterület. 
Gyártó beavatkozást igényel
a hiba megszüntetése !

Initialization Megsérült a kódszóval 
védett memóriaterület. 
Alapbeállításokkal indult el a
készülék Gyártó 
beavatkozást igényel a hiba 
megszüntetése!

Restore error Súlyos hiba! Azonnali javítás
szükséges! Gyártó 
beavatkozást igényel a hiba 
megszüntetése!

- Az F2,F3 mozgató billentyűk segítségével álljon a 
kívánt határérték típusra.

- Nyomja meg az F4 „ON / OFF” billentyűt, hogy a 
készülék mely hibák bekövetkezése esetén 
jelezzen

- Lépjen ki az F1 „BACK” billentyűvel

12. A „Contact” menüpontban az impulzus távadó kimenet 
alaphelyzetét (inaktív állapotát) lehet beállítani. 

Ha azt szeretné, hogy a kimenet alaphelyzetben 
kikapcsolt (szakadás) legyen, akkor válassza a „NO” 
(Alaphelyzetben nyitott kontaktus)” beállítást. Ha azt 
szeretné, hogy a kimenet alaphelyzetben bekapcsolt 
(rövidzár) legyen, akkor válassza a „NC 
(Alaphelyzetben zárt kontaktus)” beállítást.

Bármelyik hiba bekövetkezése esetén aktivizálódott digitális
kimenet csak akkor áll ismét alaphelyzetbe, ha az összes 
beállított hiba megszűnik. Mivel a feszültség letörés és 
feszültség kimaradás hibákat csak felhasználó törölheti 
ezért addig nem áll alap állapotba a digitális kimenet, amíg 
a hibákat a felhasználó nem törli.
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6.14. Fogyasztás őr kiment beállítása,

Rendeltetés A fogyasztás őr segítségével teljesítménykorlátozást lehet 
végezni a mérendő hálózaton. A megadott Tarifa regiszter 
értéke alapján, kapcsolgatja a fogyasztói csoportokat. A 
készülék a saját belső negyed órájához szinkronozza a 
fogyasztói csoportok teljesítmény korlátozását. Szolgáltatói 
negyed órás szinkronimpulzusok fogadásához egyedi  
kártya beépítése szükséges. 

Műveleti sorrend
1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen az I/O menüre az F3 billentyű segítségével.
3. Az I/O menüponton állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 

billentyűt.
4. A „Digital output” menüpontra állva nyomja meg ismét az 

F4-es Enter billentyűt. 
5. Válassza ki a beállítani kívánt digitális kimenetet.
6. Nyomja meg ismét az F4-es „Enter” billentyűt. 
7. A „Function” menüponton állva nyomja meg az F4-es 

„Enter” billentyűt!
8. Írja be a telepítési kódszót. Alap beállításban: 000000

A kódszó beírása után a bal felső sarokban található 
lakat szimbólum nyitottá változik. A szimbólum mind 
addig nyitott marad, míg el nem hagyja az I/O menüt.

9. Válassza ki az „Power demand” funkciót. Majd nyomja 
meg az F4 „SEL” billentyűt 

10. Lépjen vissza az F1 „BACK” billentyűvel!

 

A „Power demand” funkció mindkét digitális kimenetet 
lefoglalja!
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6.14. Fogyasztás őr kiment beállítása, folytatás

11. Lépjen a „Tariff1” menüpontra, majd nyomja meg az F4 
„EDIT” billentyűt a Tarifa regiszter módosításához!

12. Az F3 helyérték billentyűvel válassza ki a helyi értéket, 
majd  F2 „+” billentyűvel növelje annak értékét. 9 érték 
után 0 következik. 

13. A mértékegységre állva az F2 „+” billentyűvel 1000 –el 
szorozhatja a beírt értéket. ( k (kilo), M (Mega), G 
(Giga) ,T(Terra))   

14. Előjelre állva az F2 „+” billentyűvel a beírt érték előjelét 
módosíthatja.

15. Az érték elfogadásához nyomja meg az F4 „OK” 
billentyűt. Változtatás nélküli kilépéshez nyomja le az F1 
„ESC” billentyűt

16. Több tarifás rendszer használata esetén ismételje meg 
a 11-15. lépéseket a „Tariff2”, „Tariff3”, „Tariff4”, 
regiszterek esetén is.

Tarifa választás a szolgáltatói negyed órás 
szinkronimpulzusok fogadásra alkalmas egyedi kártya 
megléte esetén lehetséges. Az opció kiépítése nélküli 
változatokban mindig csak a Tarifa1 mezőbe írt érték kerül 
érvényességre. 
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6.15. Analóg távadó kimenet 

Rendeltetés A további jelfeldolgozás céljára a készülék az analóg távadó
opció segítségével távadni tudja a készülék által mért és 
származtatott értékeket. Az opcionális analóg távadó 
kimenethez a következő mért értékek rendelhetők: 
U12, U23, U31, UL1, UL2, UL3, IL1, IL2, IL3,
PL1, PL1, PL3, QL1, QL2, QL3, SL1, SL2, SL3,
PFL1, PFL2, PFL3, φL1, φL2, φL3,
ΣP, ΣQ, ΣS, ΣPF, Σφ, f1, f2, f3; ρ12, ρ13

Az opció két darab egymással közös nullával rendelkező
0–20 / 4–20 mA kimenetet tartalmaz.

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen az I/O menüre az F3 billentyű segítségével.
3. Az I/O menüponton állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 

billentyűt.

4. A „Current output” menüpontra állva nyomja meg ismét 
az F4-es Enter billentyűt. 

5. Válassza ki a beállítani kívánt analóg kimenetet.
6. Írja be a telepítési kódszót. Alap beállításban: 000000

A kódszó beírása után a bal felső sarokban található 
lakat szimbólum nyitottá változik. A szimbólum mind 
addig nyitott marad, míg el nem hagyja az I/O menüt.

7. A „Range” funkciónál válassza ki a távadó kimenethez 
tartozó áramértéket (0..20 / 4..20 mA) az F2,F3 
kurzormozgató billentyűvel. Majd nyomja meg az F4 
„SEL” billentyűt 

8. Lépjen vissza az F1 „BACK” billentyűvel.

20150611-V0 53



PQRM5300 33 Ux Ix xx xx (PS)

6.16. Mért érték hozzárendelése az analóg távadó 
kimenthez

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen az I/O menüre az F3 billentyű segítségével.
3. Az I/O menüponton állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 

billentyűt.
4. A „Current output” menüpontra állva nyomja meg ismét 

az F4-es Enter billentyűt. 
5. Válassza ki a beállítani kívánt analóg kimenetet.
6. Nyomja meg ismét az F4-es „Enter” billentyűt. 
7. Írja be a telepítési kódszót. Alap beállításban: 000000

A kódszó beírása után a bal felső sarokban található 
lakat szimbólum nyitottá változik. A szimbólum mind 
addig nyitott marad, míg el nem hagyja az I/O menüt.

8. A „Assigned to”    menüpontra állva nyomja meg ismét az
F4-es Enter billentyűt

9. Az F2,F3 mozgató billentyűk segítségével álljon a távadni
kívánt fizikai mennyiségre.

10. Nyomja meg az F4 „SEL” billentyűt!
11. Lépjen vissza az F1 „BACK” billentyűvel!
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6.17. Analóg távadó kimenet skálázása

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen az I/O menüre az F3 billentyű segítségével.
3. Az I/O menüponton állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 

billentyűt.
4. A „Current output” menüpontra állva nyomja meg ismét 

az F4-es Enter billentyűt. 
5. Válassza ki a beállítani kívánt analóg kimenetet.
6. Nyomja meg ismét az F4-es „Enter” billentyűt. 
7. A „Min value” menüpontra állva nyomja meg ismét az F4-

es „EDIT” billentyűt
8. Írja be a telepítési kódszót. Alap beállításban: 000000

A kódszó beírása után a bal felső sarokban található 
lakat szimbólum nyitottá változik. A szimbólum mind 
addig nyitott marad, míg el nem hagyja az I/O menüt.

9. Adja meg kimenet alsó skála értékét. A helyi érték 
kijelölést az F3, ill. a helyi érték növeldését az F4 
billentyűvel módosíthatja.  

10. Nyomja meg az F4-es „OK” billentyűt az érték 
elfogadásához. 

  
A skála tartomány felső értékének a beállítását a „Max 
value” menőpontban érheti el. A beállításnál a 9. és 10. 
menüpont szerint járjon el! 
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6.18. Analóg távadó kimenet hibajelzése

Rendeltetés A készülék az analóg távadó kimeneten a távadott 
mennyiség skálahatárain kívül eső értékeket hibaárammal 
jelezheti. A hibaáram jelzés be- ill. kikapcsolható, értéke 
változtatható.

1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen az I/O menüre az F3 billentyű segítségével.
3. Az I/O menüponton állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 

billentyűt.
4. A „Current output” menüpontra állva nyomja meg ismét 

az F4-es Enter billentyűt. 
5. Válassza ki a beállítani kívánt analóg kimenetet.
6. Nyomja meg ismét az F4-es „Enter” billentyűt. 
7. Az „Error current” menüpontra állva nyomja meg ismét az

F4-es „ENTER” billentyűt
8. Írja be a telepítési kódszót. Alap beállításban: 000000

A kódszó beírása után a bal felső sarokban található 
lakat szimbólum nyitottá változik. A szimbólum mind 
addig nyitott marad, míg el nem hagyja az I/O menüt.

9. Válassza ki a kimenethez tartozó hibaáram nagyságát. A 
választást az F3, ill. az F4 billentyűvel végezheti.

10. Nyomja meg az F4-es „OK” billentyűt az érték 
elfogadásához. 

11. Lépjen ki a menüből.
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6.19. Kommunikáció kimenet

Rendeltetés A kommunikáció opció segítségével a készülék további 
feldolgozás céljára távadni tudja az összes mért értékeket.
A készülék többféle kommunikációs interfésszel rendelhető:
• MODBUS RTU Slave RS485

• MODBUS ASCII Slave RS485

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen az I/O menüre az F3 billentyű segítségével.
3. Az I/O menüponton állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 

billentyűt.

4. A „Modbus RS4” menüpontra állva nyomja meg ismét az 
F4-es Enter billentyűt. 
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6.20. Kommunikáció kimenet beállítása, adatátviteli 
mód

Műveleti sorrend 1. Lépjen a „Modbus RS4” menüpontra. 
2. Nyomja meg az F4-es „Enter” billentyűt. 
3. Az „Type” menüpontra állva válassza ki az adatátvitel 

típusát. (Slave RTU, Slave Master)
4. Nyomja meg az F4-es „Enter” billentyűt. 
5. Írja be a telepítési kódszót. Alap beállításban: 000000

A kódszó beírása után a bal felső sarokban található 
lakat szimbólum nyitottá változik. A szimbólum mind 
addig nyitott marad, míg el nem hagyja az I/O menüt.

6. Nyomja meg az F4-es „SEL” billentyűt. 
7. Nyomja meg az F1-es „BACK” billentyűt

6.21. Kommunikáció kimenet beállítása, készülék cím

Műveleti sorrend 1. Lépjen a „Modbus RS4” menüpontra. 
2. Nyomja meg az F4-es „Enter” billentyűt. 
3. Az „Address” menüpontra állva nyomja meg az F4 „EDIT”

billentyűt.
4. Nyomja meg az F4-es „Enter” billentyűt. 

5. Adja meg a készülék címét. A helyi érték kijelölést az F3, 
ill. a helyi érték növeldését az F4 billentyűvel módosít-
hatja.  

6. Nyomja meg az F4-es „Ok” billentyűt.
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6.22. Kommunikáció kimenet beállítása, adatátviteli 
sebesség

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen az I/O menüre az F3 billentyű segítségével.
3. Az I/O menüponton állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 

billentyűt

4. Lépjen az „ Modbus RS4” menüpontra az F3 billentyű 
segítségével, majd nyomja meg az F4-es „ENTER” 
billentyűt.

5. Lépjen a „ Baud rate” menüpontra az F3 billentyű 
segítségével, majd nyomja meg az F4-es „ENTER” 
billentyűt

6. Az F2,F3 mozgató billentyűk segítségével válassza ki az 
adatátviteli sebességet.

7. Nyomja meg az F4-es „SEL” billentyűt az új érték 
elfogadásához.

8. Nyomja meg az F1-es „BACK” billentyűt.
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6.23. Kommunikáció kimenet beállítása, parítás

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen az I/O menüre az F3 billentyű segítségével.
3. Az I/O menüponton állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 

billentyűt

4. Lépjen az „ Modbus RS4” menüpontra az F3 billentyű 
segítségével, majd nyomja meg az F4-es „ENTER” 
billentyűt.

5. Lépjen a „ Parity” menüpontra az F3 billentyű 
segítségével, majd nyomja meg az F4-es „ENTER” 
billentyűt

6. Az F2,F3 mozgató billentyűk segítségével válassza ki a 
paritás típusát.

7. Nyomja meg az F4-es „SEL” billentyűt az új érték 
elfogadásához.

8. Nyomja meg az F1-es „BACK” billentyűt.
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6.24. Kommunikáció kimenet beállítása, stop bit

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen az I/O menüre az F3 billentyű segítségével.
3. Az I/O menüponton állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 

billentyűt

4. Lépjen az „ Modbus RS4” menüpontra az F3 billentyű 
segítségével, majd nyomja meg az F4-es „ENTER” 
billentyűt.

5. Lépjen a „ Stop bit” menüpontra az F3 billentyű 
segítségével, majd nyomja meg az F4-es „ENTER” 
billentyűt

6. Az F2, F3 mozgató billentyűk segítségével válassza ki a 
stop bitek számát.

7. Nyomja meg az F4-es „SEL” billentyűt az új érték 
elfogadásához.

8. Nyomja meg az F1-es „BACK” billentyűt.
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6.25. Kommunikáció kimenet beállítása, timeout

Rendeltetés A timeoutban megadott időn belül nem érkezik kérés a 
készülékhez, akkor hibát jelez. 

Műveleti sorrend
1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen az I/O menüre az F3 billentyű segítségével.
3. Az I/O menüponton állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 

billentyűt

4. Lépjen az „ Modbus RS4” menüpontra az F3 billentyű 
segítségével, majd nyomja meg az F4-es „ENTER” 
billentyűt.

5. Lépjen a „ Timeout” menüpontra az F3 billentyű 
segítségével, majd nyomja meg az F4-es „EDIT” 
billentyűt

6. Állítsa be a kívánt idő értéket. A helyi érték kijelölést az 
F3, ill. a helyi érték növeldését az F4 billentyűvel 
módosít-hatja.  

7. Nyomja meg az F4-es „OK” billentyűt az új érték 
elfogadásához. Az „ESC” használata esetén nem történik
változás
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6.26. Kommunikáció kimenet beállítása, válaszadás 
késleltetés

Rendeltetés A készülékhez intézet kérésre a regiszterben megadott idő 
letelte után válaszol a készülék.

Műveleti sorrend
1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen az I/O menüre az F3 billentyű segítségével.
3. Az I/O menüponton állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 

billentyűt

4. Lépjen az „ Modbus RS4” menüpontra az F3 billentyű 
segítségével, majd nyomja meg az F4-es „ENTER” 
billentyűt.

5. Lépjen a „ Resp. delay” menüpontra az F3 billentyű 
segítségével, majd nyomja meg az F4-es „EDIT” 
billentyűt

6. Állítsa be a kívánt idő értéket. A helyi érték kijelölést az 
F3, ill. a helyi érték növeldését az F4 billentyűvel 
módosít-hatja.  

7. Nyomja meg az F4-es „OK” billentyűt az új érték 
elfogadásához. Az „ESC” használata esetén nem történik
változás
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6.27. 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 padig 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 
padig 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.

A DT530 –as regiszter kiosztást lásd a függelékben!
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MODBUS regiszterkiosztás

Összes mért érték

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 P1 felső 16 bit 1019 P1 alsó 16 bit
1020 P2 felső 16 bit 1021 P2 alsó 16 bit
1022 P3 felső 16 bit 1023 P3 alsó 16 bit
1024 Q1 felső 16 bit 1025 Q1 alsó 16 bit
1026 Q2 felső 16 bit 1027 Q2 alsó 16 bit
1028 Q3 felső 16 bit 1029 Q3 alsó 16 bit
1030 S1 felső 16 bit 1031 S1 alsó 16 bit
1032 S2 felső 16 bit 1033 S2 alsó 16 bit
1034 S3 felső 16 bit 1035 S3 alsó 16 bit
1036 PF1 felső 16 bit 1037 PF1 alsó 16 bit
1038 PF2 felső 16 bit 1039 PF2 alsó 16 bit
1040 PF3 felső 16 bit 1041 PF3 alsó 16 bit
1042 Fi1 felső 16 bit 1043 Fi1 alsó 16 bit
1044 Fi2 felső 16 bit 1045 Fi2 alsó 16 bit
1046 Fi3 felső 16 bit 1047 Fi3 alsó 16 bit
1048 ∑P felső 16 bit 1049 ∑P alsó 16 bit
1050 ∑Q felső 16 bit 1051 ∑Q alsó 16 bit
1052 ∑S felső 16 bit 1053 ∑S alsó 16 bit
1054 ∑PF felső 16 bit 1055 ∑PF alsó 16 bit
1056 ∑Fi felső 16 bit 1057 ∑Fi alsó 16 bit
1058 f1 felső 16 bit 1059 f1 alsó 16 bit
1060 f2 felső 16 bit 1061 f2 alsó 16 bit
1062 f3 felső 16 bit 1063 f3 alsó 16 bit
1064 ρ12 felső 16 bit 1065 ρ12 alsó 16 bit
1066 ρ13 felső 16 bit 1067 ρ13 alsó 16 bit
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MB 
cím

Tartalom MB 
cím

Tartalom

1068 +EP1 63–48 bit 1069 +EP1 47–32 bit
1070 +EP1 31–16 bit 1071 +EP1 15–0 bit
1072 +EP2 63–48 bit 1073 +EP2 47–32 bit
1074 +EP2 31–16 bit 1075 +EP2 15–0 bit
1076 +EP3 63–48 bit 1077 +EP3 47–32 bit
1078 +EP3 31–16 bit 1079 +EP3 15–0 bit
1080 -EP1 63–48 bit 1081 -EP1 47–32 bit
1082 -EP1 31–16 bit 1083 -EP1 15–0 bit
1084 -EP2 63–48 bit 1085 -EP2 47–32 bit
1086 -EP2 31–16 bit 1087 -EP2 15–0 bit
1088 -EP3 63–48 bit 1089 -EP3 47–32 bit
1090 -EP3 31–16 bit 1091 -EP3 15–0 bit
1092 +EQ1 63–48 bit 1093 +EQ1 47–32 bit
1094 +EQ1 31–16 bit 1095 +EQ1 15–0 bit
1096 +EQ2 63–48 bit 1097 +EQ2 47–32 bit
1098 +EQ2 31–16 bit 1099 +EQ2 15–0 bit
1100 +EQ3 63–48 bit 1101 +EQ3 47–32 bit
1102 +EQ3 31–16 bit 1103 +EQ3 15–0 bit
1104 -EQ1 63–48 bit 1105 -EQ1 47–32 bit
1106 -EQ1 31–16 bit 1107 -EQ1 15–0 bit
1108 -EQ2 63–48 bit 1109 -EQ2 47–32 bit
1110 -EQ2 31–16 bit 1111 -EQ2 15–0 bit
1112 -EQ3 63–48 bit 1113 -EQ3 47–32 bit
1114 -EQ3 31–16 bit 1115 -EQ3 15–0 bit
1116 ∑+EP 63–48 bit 1117 ∑+EP47–32 bit
1118 ∑+EP 31–16 bit 1119 ∑+EP 15–0 bit
1120 ∑-EP 63–48 bit 1121 ∑-EP 47–32 bit
1122 ∑-EP 31–16 bit 1123 ∑-EP 15–0 bit
1124 ∑+EQ 63–48 bit 1125 ∑+EQ 47–32 bit
1126 ∑+EQ 31–16 bit 1127 ∑+EQ 15–0 bit
1128 ∑-EQ 63–48 bit 1129 ∑-EQ 47–32 bit
1130 ∑-EQ 31–16 bit 1131 ∑-EQ 15–0 bit
1132 ∑P15_last felső 16 bit 1133 ∑P15_last alsó 16 bit
1134 ∑P15_pill felső 16 bit 1135 ∑P15_pill alsó 16 bit
1136 ∑P15_prog felső 16 bit 1137 ∑P15_prog alsó 16 bit
1138 ∑P15_limit felső 16 bit 1139 ∑P15_limit alsó 16 bit
1140 ¼ órából eltelt idő,

perc felső 16 bit
1141 ¼ órából eltelt idő, perc

alsó 16 bit
1142 ¼ órából eltelt idő, 

másodperc felső 16 bit
1143 ¼ órából eltelt idő, 

másodperc alsó 16 bit
1144 Hibák felső 16 bit 1145 Hibák alsó 16 bit
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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 2013 Fi1 alsó 16 bit
2014 f1 felső 16 bit 2015 f1 alsó 16 bit
2016 +EP1 63–48 bit 2017 +EP1 47–32 bit
2018 +EP1 31–16 bit 2019 +EP1 15–0 bit
2020 -EP1 63–48 bit 2021 -EP1 47–32 bit
2022 -EP1 31–16 bit 2023 -EP1 15–0 bit
2024 +EQ1 63–48 bit 2025 +EQ1 47–32 bit
2026 +EQ1 31–16 bit 2027 +EQ1 15–0 bit
2028 -EQ1 63–48 bit 2029 -EQ1 47–32 bit
2030 -EQ1 31–16 bit 2031 -EQ1 15–0 bit
2032 Hibák felső 16 bit 2033 Hibák alsó 16 bit
 
L2 fázis mért értékei

MB 
cím

Tartalom MB 
cím

Tartalom

3000 Ueff 2 felső 16 bit 3001 Ueff 2 alsó 16 bit
3002 Ieff 2 felső 16 bit 3003 Ieff 2 alsó 16 bit
3004 P2 felső 16 bit 3005 P2 alsó 16 bit
3006 Q2 felső 16 bit 3007 Q2 alsó 16 bit
3008 S2 felső 16 bit 3009 S2 alsó 16 bit
3010 PF2 felső 16 bit 3011 PF2 alsó 16 bit
3012 Fi2 felső 16 bit 3013 Fi2 alsó 16 bit
3014 f2 felső 16 bit 3015 f2 alsó 16 bit
3016 +EP2 63–48 bit 3017 +EP2 47–32 bit
3018 +EP2 31–16 bit 3019 +EP2 15–0 bit
3020 -EP2 63–48 bit 3021 -EP2 47–32 bit
3022 -EP2 31–16 bit 3023 -EP2 15–0 bit
3024 +EQ2 63–48 bit 3025 +EQ2 47–32 bit
3026 +EQ2 31–16 bit 3027 +EQ2 15–0 bit
3028 -EQ2 63–48 bit 3029 -EQ2 47–32 bit
3030 -EQ2 31–16 bit 3031 -EQ2 15–0 bit
3032 Hibák felső 16 bit 3033 Hibák alsó 16 bit
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L3 fázis mért értékei

MB 
cím

Tartalom MB 
cím

Tartalom

4000 Ueff 3 felső 16 bit 4001 Ueff 3 alsó 16 bit
4002 Ieff 3 felső 16 bit 4003 Ieff 3 alsó 16 bit
4004 P3 felső 16 bit 4005 P3 alsó 16 bit
4006 Q3 felső 16 bit 4007 Q3 alsó 16 bit
4008 S3 felső 16 bit 4009 S3 alsó 16 bit
4010 PF3 felső 16 bit 4011 PF3 alsó 16 bit
4012 Fi3 felső 16 bit 4013 Fi3 alsó 16 bit
4014 f3 felső 16 bit 4015 f3 alsó 16 bit
4016 +EP3 63–48 bit 4017 +EP3 47–32 bit
4018 +EP3 31–16 bit 4019 +EP3 15–0 bit
4020 -EP3 63–48 bit 4021 -EP3 47–32 bit
4022 -EP3 31–16 bit 4023 -EP3 15–0 bit
4024 +EQ3 63–48 bit 4025 +EQ3 47–32 bit
4026 +EQ3 31–16 bit 4027 +EQ3 15–0 bit
4028 -EQ3 63–48 bit 4029 -EQ3 47–32 bit
4030 -EQ3 31–16 bit 4031 -EQ3 15–0 bit
4032 Hibák felső 16 bit 4033 Hibák alsó 16 bit
 
Háromfázisú összegzett 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 5013 ∑+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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6.28. Hibakezelés

Rendeltetés . A „Set error events” menüpontban a készülék által jelzett 
hibák engedélyezhetők és tilthatók. Valamely hiba 
bekövetkezése esetén az előlapi piros Led világít, és a 
kijelzőn megjelenik az „Err” menüpont. A menüpontba 
belépve láthatóvá válnak a hibák.  

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen a „Service” menüre az F3 billentyű segítségével.

3. A Service menün állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 
billentyűt.

4. A „Error handling” menüpontra állva nyomja meg ismét az
F4-es Enter billentyűt. 

5. Válassza ki az „Errors” menüpontot.

6. Nyomja meg ismét az F4-es „Enter” billentyűt. 

7. Az F2 és F3 kurzormozgató billentyűkkel álljon az 
engedélyezendő / tiltandó hibára. 

8. Nyomja meg az F4-es billentyűt (ON / Off)

9. Ismételje meg a 7. 8. pontot a többi hibákra is
10. Lépjen ki az F1 „BACK” billenytűvel.
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6.28. Hibakezelés

Rendeltetés A hibák törlése kétféle mód lehetséges:
- felhasználói hibanyugtázás 

Ha hiba nyugtázása csak az előlapi kezelőszervekkel 
lehetséges. A hiba addig fennáll, míg le nem nyugtázzák

- automatikus hibajavítás
A hiba a beállított időintervallum letelte után 
automatikusan nyugtázódik. 

Kommunikációs modulon keresztül a hibák kiolvashatók. 
Kiolvasás után a hibák nem törlődnek. 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen a „Service” menüre az F3 billentyű segítségével.

3. A Service menün állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 
billentyűt.

4. A „Error handling” menüpontra állva nyomja meg ismét az
F4-es Enter billentyűt. 

5. Válassza ki az „Acknowledge” menüpontot.

6. Nyomja meg ismét az F4-es „Enter” billentyűt.

7. Válassza a „Mode” menüpontot. majd nyomja meg az F4 
–es „ENTER” billentyűt.

8. Válassza ki kívánt hibanyugtázási módot, majd nyomja 
meg az F4 –es „SEL” billentyűt.

9. Lépjen vissza a az F1-es „BACK” billentyűvel

Automatikus hibanyugtázás esetén beállíthatja a 
hibanyugtázás időtartamát. Hiba nyugtázás esetén 
törlődnek a hiba regiszterek. Kiolvasáskor a 
hibaregiszterekben nullák olvashatók!
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6.29. Digitális kimenetek tesztelése

Rendeltetés A készülék lehetőséget nyújt a digitális kimeneteinek 
funkcionális tesztelésére. Használatával lehetőség nyílik a 
kábelezés tesztelésére, illetve azon rendszerek és 
védelmek tesztelésére, amelyhez a készülék biztosítja az 
alapjelet. 

A menüben a teszt üzemmód kódszóval védett területen 
található.  A teszt üzemmódban manuálisan állítható a 
kimenet állapota. (szakadás vagy rövidzár).

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen a „Service” menüre az F3 billentyű segítségével.

3. A Service menün állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 
billentyűt. Belépéshez adja meg a jelszót!

4. A „Output force” menüpontra állva nyomja meg ismét az 
F4-es Enter billentyűt. 

5. Válassza ki az „Force digitál” menüpontot.

6. Nyomja meg ismét az F4-es „Enter” billentyűt.

7. Válassza ki a tesztelendő digitális kimenetet az F2 és F3 
billentyű segítségével

8.  Nyomja meg az  F4 –es „ON / OFF” billentyűt!
9. Teszt üzemből való kilépéshez nyomja meg az F1-es 

„BACK” billentyűt.

A készülék kimenetei a Főmenü elhagyása után kerülnek 
vezérlési állapotba. 

20150611-V0 71



PQRM5300 33 Ux Ix xx xx (PS)

6.30. Analóg kimenetek tesztelése

Rendeltetés A készülék lehetőséget nyújt az analóg  kimenetek 
funkcionális tesztelésére. Használatával lehetőség nyílik a 
kábelezés tesztelésére, illetve azon rendszerek és 
védelmek tesztelésére, amelyhez a készülék biztosítja az 
alapjelet. 

A menüben a teszt üzemmód kódszóval védett területen 
található.  A teszt üzemmódban manuálisan állítható a 
távadó kimenet árama. 

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen a „Service” menüre az F3 billentyű segítségével.

3. A Service menün állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 
billentyűt. Belépéshez adja meg a jelszót!

4. A „Output force” menüpontra állva nyomja meg ismét az 
F4-es Enter billentyűt. 

5. Válassza ki az „Force analog” menüpontot.

6. Nyomja meg ismét az F4-es „Enter” billentyűt.

7. Válassza ki a tesztelendő analóg kimenetet az F2 és F3 
billentyű segítségével

8.  Nyomja meg az  F4 –es „EDIT” billentyűt!
9. Adja meg a kívánt áram értéket, majd nyomja meg az F4 

„OK” billentyűt.
10. Teszt üzemből való kilépéshez nyomja meg az F1-es 

„ESC” billentyűt.

A készülék kimenetei a Főmenü elhagyása után kerülnek 
vezérlési állapotba. 
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6.31. Fogyasztásregiszterek törlése

Rendeltetés A felhasználónak lehetősége van az energia számlálókat 
törölni. A menüpont kódszóval védett terület. 

Hibák törlése esetén az energiaszámláló regiszterekben 0 
jelenik meg. A korábbi fogyasztási értékek nem írhatóak 
vissza!

Műveleti sorrend 1. Lépjen be a menübe.
2. Lépjen a „Service” menüre az F3 billentyű segítségével.

3. A Service menün állva nyomja meg az F4-es „ENTER” 
billentyűt.

4. A „Celar energy counters” menüpontra állva nyomja meg 
ismét az F4-es Enter billentyűt. 

5. Ha valóban törölni akarja a fogyasztás regisztereket, 
akkor válassza a „Yes” menüpontot.  Majd nyomja meg 
az F4 –es „OK” billentyűt. F1-es „ESC” billentyű meg-
nyomása esetén a regiszterek törlése nélkül kiléphet a 
menüből. 
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7. Hibakeresés, javítás

7.1. Hibakeresés

A hibakeresést csak szakképzett és meghatalmazott 
szakember végezheti.

• A zöld indikátor nem világít → 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 33 Ux Ix xx xx xx hibásodott meg, lépjen 
kapcsolatba a gyártóval.

7.2. 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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8. Leszerelés

8.1. Leszerelési eljárás

Leszerelés a sínről

Az alábbi ábra mutatja a készülék leszerelését
(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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8.2. 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.

76 20150611-V020150611-V0



PQRM5300 33 Ux Ix xx xx (PS)

9. Függelék

9.1. 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

Bemeneti jellemzők:
Mért jellemzők: U12, U23, U31, UL1, UL2, UL3, IL1, IL2, IL3,

PL1, PL1, PL3, QL1, QL2, QL3, SL1, SL2, SL3,
PFL1, PFL2, PFL3, φL1, φL2, φL3,
ΣP, ΣQ, ΣS, ΣPF, Σφ, f1, f2, f3; ρ12, ρ13

Bemeneti feszültség: 0–125 V AC / 0–250 V AC
(megrendeléskor specifikálandó)

Bemeneti áram: 0–5 A AC / 0–1 A AC
(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: 50 Hz
Pontosság (23 °C ± 2 °C): 0,2%
Hőmérsékletfüggés: 25 ppm / °C (max.)

Kimeneti jellemzők:
Egyidejűleg vagy analóg, vagy kommunikációs kimenettel rendelkezhet a készülék.

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.)
Frissítési idő: azonos a mérés frissítési idejével
Túláramvédelem: 20,8 mA (határoló)

Pontosság: <4 uA (23 °C ±2 °C), <40 uA  (-20 – 60 °C)
Terhelésfüggés: elhanyagolható
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Kommunikációs kimenet (opcionális):
Interfész típusa: RS232 / RS485, galvanikusan elválasztott
Kommunikációs sebesség: 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 

14400 / 19200 / 32800 Baud 
Paritás: páros / páratlan / nincs
Protokoll: MODBUS RTU / ASCII slave
Készülék cím: 1–255
Támogatott parancsok: 3 (regiszterek olvasása)

Impulzus kimenetek (opcionális):
Kimenet típusa: 2 db galvanikusan elválasztott,

passzív kapcsoló tranzisztor
Terhelhetőség: 30 V, 100 mA

Tápellátás:
Tápfeszültség: 19–35 V AC / 20–50 V DC

PQRM5300 33 Ux Ix xx xx
vagy
90–250 V AC/DC
PQRM5300 33 Ux Ix xx xx PS

Teljesítmény felvétel: 1,5 VA / 1 W

Galvanikus elválasztás:
Áram mérő bemenetek Galvanikusan leválasztott , R < 20 mOhm
Feszültségmérő bemenetek Ellenállás osztós. R = 1,6 MOhm
Üzemi elválasztási feszültség: 250 Veff (az árammérő bemenet, a kimenet 

és a tápfeszültség-kapcsok között)

Vizsgálati feszültség: 2500 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 % (max., nem lecsapódó)
Telepítés helye: zárt tér
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Elektromágneses kompatibilitás (EMC): MSZ EN 61326-1:2007 szerint
Zavarkibocsátás: MSZ EN 61326-1:2007 szabványnak megfelelően
Vezetett: MSZ EN 55011:2000

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

„A” osztályú berendezés határértékei
Zavartűrés: MSZ EN 61326-1:2007 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 emisszio 1 csoport, B osztály
Sugárzott RF immunitás E =10 V/m A- kritérium
Sugárzott RF emisszio 1 csoport, B osztály

Általános adatok:
Kivitel: TS-35 sínre pattintható sorkapocsdoboz, 

anyaga: poliamid PA6.6
Csatlakozás: csavarszorításos kötés
Csatlakozó vezeték keresztmetszete: 2.5 mm2 (min.)

4,5 mm2 (max.)
Méret: 22,5 x 99 x 114,5 mm

(szélesség x magasság x mélység)
Tömeg: 0,4 kg maximum
Védettség: IP 20

A gyártó egyes műszaki adatok változtatásának jogát fenntartja!
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9.2. DT530 MODBUS regiszter kiosztás

Teljes regisztertömb
MODBUS regiszter sorszám

Mért mennyiség Jel R (R–S) S (S–T) T (T–R) Összegzett Átlagolt

Dátum d 4–7

Idő t 8–11

Hibaregiszter e 50

Vonalfeszültség ULLeff (200–203) (252–255) (304–207) – –

Fázisfeszültség ULNeff 204–207 256–259 308–311 – –

Eff. áram Ieff 208–211 260–263 312–315 – –

Hatásos teljesítmény P 212–215 264–267 316–319 356–359 –

Meddő teljesítmény Q 216–219 268–271 320–323 360–363 –

Látszólagos telj. S 220–223 272–275 324–327 364–367 –

Telj. tényező Cos 224–227 276–279 328–331 – 368–371

Fázisszög  228–231 280–283 332–335 – 372–375

+Hatásos fogyasztás W 232–235 284–287 336–339 376–379 –

–Hatásos fogyasztás W 236–239 288–291 340–343 380–383 –

+Meddő fogyasztás Wq 240–243 292–295 344–347 384–387 –

–Meddő fogyasztás Wq 244–247 296–299 348–351 388–391 –

Frekvencia f 248–251 300–303 352–355 – –

1/4 órás csúszó Psl – – – 392–395 –

Utolsó szinkron. termikus PLth – – – 396–399 –

Pillanatnyi szinkron. termikus PMth – – – 400–403 –

Várható szinkron. termikus PPth – – – 404–407 –

Periódus idő és érvényes zóna pt/Z 408–411
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Szűkített regisztertömb
MODBUS regiszter sorszám

Mért mennyiség Jel R (R–S) S (S–T) T (T–R) Összegzett Átlagolt

Hibaregiszter e 499

Vonalfeszültség ULLeff (500–503) (516–519) (532–535) – –

Fázisfeszültség ULNeff 504–507 520–523 536–539 – –

Eff. áram Ieff 508–511 524–527 540–543 – –

Hatásos teljesítmény P – – – 548–551 –

Meddő teljesítmény Q – – – 552–555 –

Látszólagos telj. S – – – 556–559 –

Telj. tényező Cos – – – – 560–563

Fázisszög  – – – 564–567

+Hatásos fogyasztás W – – – 568–571 –

–Hatásos fogyasztás W – – – 572–575 –

+Meddő fogyasztás Wq – – – 576–579 –

–Meddő fogyasztás Wq – – – 580–583 –

Frekvencia f 512–515 528–531 544–547 – –

1/4 órás csúszó Psl – – – 584–587 –

Utolsó szinkron. termikus PLth – – – 588–591 –

Pillanatnyi szinkron. termikus PMth – – – 592–595 –

Várható szinkron. termikus PPth – – – 596–599 –

Periódus idő és érvényes zóna pt/Z 600–603

Érték típusok
Érték

Érték típus Jelentése Byte3 Byte2 Byte1 Byte0

0 érték nélküli –

1 idő B (óra) B (perc) B (mperc) –

2 dátum B (év) B (hó) B (nap) –

3 8 bites 2–es kompl. előjel bővítmény B

4 16 bites –"– előjel bővítmény MSB LSB

5,6 32 bites –"– MSB – – LSB

7 29 bites –"– el.bőv bit5–0 – – LSB
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Mértékegységek
V e k t o r

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

S
 o

 r
 s

 z
 á

 m

0 puls/l Hz C cm2 kg/dm3 1/C m/s A/A V/V  rad sec hours wait!

1 cm3/ sec l/sec m3/ sec cm3/min l/min m3/ min l/h m3/h – – – – – – –

2 g/sec kg/sec t/sec g/min kg/min t/min kg/h t/h – – – – – – –

3 ml l m3 – – – – – – – – – – – –

4 g kg t – – – – – – – – – – – –

5 mV V kV – – – – – – – – – – – –

6 mVdc Vdc kVdc – – – – – – – – – – – –

7 mVac Vac kVac – – – – – – – – – – – –

8 mA A kA – – – – – – – – – – – –

9 W kW MW GW VAr kVAr MVAr GVAr VA kVA MVA GVA – – –

10 Wh kWh MWh GWh VArh kVArh MVArh GVArh VAh kVA MVA GVAh – – –

11 min./Peak min./Day min./Night min./None – – – – – – – – – – –

Példa:
Ha az R fázis meddő teljesítményét akarjuk kiolvasni, akkor olvasni kell a 216, 217, 
218, 219, MODBUS regisztereket:

Regiszter száma Adat Értelmezés

216 0401H érték típusa: 4, tizedes jegyek száma: 1

217 0000H érték felső szó, 0000

218 15E8H érték alsó szó, 5608 (tizedespont nélkül)

219 0904H tábla sorszám:9, vektor:4, vagyis a mértékegység: VAr

Tehát az R fázis meddő teljesítménye: 560,8 VAr
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RS485-ös buszrendszer kialakítása:
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