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Anslut mätaren i enlighet med installationsdiagrammet på mätarens typetikett.

Beroende på konfigurationen visas ett fast värde eller så växlar skärmen mellan valda indikationer 
var 10:e sekund. 

Det är möjligt att ändra mätaravläsningen manuellt genom att aktivera tryckknappen på mätaren. 
Tillgängliga avläsningar beror på mätarens konfiguration.

Riktlinjer för säkerhet och installation
Mätaren bör endast användas för mätning av elenergi och bör endast drivas inom specificerade 
värden.
Mätaren måste vara frånkopplad när man arbetar på den. Det kan vara väldigt farligt att röra mäta-
rens delar när mätaren är påslagen. 
Därmed måste den relevanta säkerhetssäkringen tas bort och bevaras på ett ställe där den inte 
kan kopplas in av obehöriga personer.
Aktuella lokala standarder, riktlinjer, förordningar och instruktioner måste tas i beaktande. Endast 
behörig personal får installera elmätare. 
Mätare för direkt anslutning måste skyddas mot kortslutningar genom en säkerhetssäkring i enlig-
het med den maximala strömstyrkan som anges på mätaren.
Underlåtenhet att följa ”Riktlinjer för säkerhet och installation” leder till att garantin inte längre 
gäller.

LCD-skärm

Optiskt gränssnitt

LED (mätare konstant)

LED-brytarstatus 
(endast mätare med 

intern brytare)

Förslutbar tryckknapp

Enhetstätningar

Typetikett

Sekundär modul

Tryckknapp

Mätarens konstanta lysdiod blinkar proportionellt till den förbrukade aktiva energin.

Endast behörig personal får bryta enhetstätningen. 
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Fasindikationerna har olika funktioner. De indikerar de två situationerna som beskrivs nedanför.

Från anslutningen till mätaren:

Indikationer L1, L2, L3 Indikera
På Spänningen är ovanför den lägsta gränsen (160 V) 

Av Spänningen är under den lägsta gränsen (160 V)

Indikation Indikera

På Belastningen är ovanför den lägsta gränsen (2,3 W)

Av Belastningen är under den lägsta gränsen (2,3 W)

Om belastningen överskrider den minsta gränsen och mätaren är konfigurerad med denna avläs-
ning, indikeras förbrukningen via den kvadranta avläsningen. Riktningen på trefasströmmarna 
indikeras via pilarna ovan, L1, L2 respektive L3.

7-siffrigt identifikationsfält

Kvadrantindikation

Modulindikation Textfält

Enhetsfält

Symbol för brytare

Symbol för sabotage

Tariffindikation

Symbol för radionätverk

Felsymbol

Indikation för fasföljd

9-siffrigt värdefält

Indikation för fasström

Regleringssymbol

Indikation för försörjningsspänning
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Terminaler

Flerkärnig 7 kärnor Massiv/terminaler

35 mm2 ≥ 6 mm2 ≥ 6 mm2 ≥ 2,5 mm2

Skruv:  Pz 2 eller rakt spår

Vridmoment: 2,5 – 3 Nm

Det måste alltid säkerställas att kablarna och stiften är korrekt monterade med det angivna 
åtdragningsmomentet.

Belastningskontroll, installation
För mätare med reläer för belastningskontroll. På grund av fördröjningen i mätaren är det viktigt 
att starta om mätaren (av/på) när tiden ställs in korrekt i mätaren. Detta ställer in reläerna i rätt 
position och stoppar fördröjningstimern.

Med inbyggd radio
Om mätaren har en inbyggd radio för upprättning av fjärravläsning så ansluter mätaren automa-
tiskt till ett radionätverk. Den inbyggda radion är utrustad med en inbyggd antenn. Radiosignalens 
styrka kan avläsas via systemet. Om radiosignalen är otillräcklig så måste en extern antenn anslu-
tas. Se aktuell dokumentation för tillgängliga antenner.

Montering av en kommunikationsmodul i mätaren kan påverka radiokommunikationen. Kontakta 
Kamstrup A/S.

Med urkopplingsfunktion
Om mätaren levereras med en inbyggd brytarfunktion, måste du se till att den röda dioden är 
avstängd. Dioden indikerar om strömmen är ansluten (dioden avstängd) eller frånkopplad (dioden 
påslagen) lokalt hos kunden.

Kortslutningsanslutning
När en 3-fasig mätare används för en 2-fasig installation rekommenderas det att inte skapa en 
kortslutningsanslutning mellan mätarens fasingångar 1 och 2 (dvs. mellan terminal 1 och 4 eller 2 
och 5).
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Installationsmått
80,3

171,7

26
9,

2

Kopplingsschema
Det giltiga kopplingsschemat framkommer i typetiketten.
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Kopplingsschema för moduler

Tilslutningsskema for moduler (DK)
Connection diagram for modules (GB)
Anschlussschema für Module (DE)
Schéma de raccordement pour modules (FR)

Serial

63

64 GND

REQ

62 DATA

Pulse in/tariff 1+2/max reset

M-Bus network
25

24
M-Bus

230 VAC relay output for Load Control

Current loop
+

÷

32/144

33/145

230 V supply

65

66

+

÷

Red/brown 2

Blue 11

3 System, 4 wire

Red/brown 2

Blue 8

3 System, 3 wire

Tariff 1+2

230 V

13 15

Tariff 3+4 

230 V

15 33

18

19

RS-485
137 TX- / RX-

138 TX+ / RX+

17/17A NC 
18/18A Common 
19/19A NO 

LON-Bus
55

56

LON 1/A

LON 2/B

Pulse out relay

A+
140

141
A-/R+

142

143

SO-supply

A+
40

41

+

÷
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