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URVALSTABELL 3-FAS OCH 1-FAS ENERGIMÄTARE

DE SMARTA MÄTAR-MÄSTARNA

Beroende på installationens utformning, behövs endast en 
energimätare för debitering av energi. Å andra sidan fi nns många 
fördelar att hålla koll på energiförbrukningen i olika delar vilket 
är enkelt med DIN-monterade energimätare i elcentraler. 
Se installationsexempel för installatörer på sidan 10-25.
Det är då uppgiften blir att avläsa de olika energimätarna. 

Detta sker antingen på samma sätt som värmeförbrukning  avläses 
eller centralt, t.ex. när mätarna avläses via någon typ av gränssnitt. 
Alla Eltako energimätare för DIN-montering är därför som standard 
utrustade med S0-gränssnitt.
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Modulär enhet för montering på DIN-skena enligt 
EN60715 TH35,  modulbredd (1 modul = 18 mm)

4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1

Montering på mätartavla

1-fas energimätare

3-fas energimätare

MID-certifi erad

Referensström Iref 
(Gränsström Imax) A

10(80) 10(80) 5(6)1) 10(80) 5(6)1) 10(80) 5(6)1) 5(32) 5(32) 10(65) 5(32)
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LCD-display antal tecken
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Noggrannhetsklass MID, ±1 % B B B B B B B B B B B B B B

Med backspärr

Visa momentant värde

Indikering vid felanslutning

Låg effektförbrukning i standby-läge

SO-interface

M-bus interface

Interface för Eltako RS485-BUS

1) Strömtrafomätare
2)  Växlar automatiskt från  5+2 till 6+1.
* DSZ12DM-3x65A och DSZ12WDM-3x5A finns fortfarande lagerlagda.

MID-certifi erade energimätare från Eltako kräver ingen kalibrering per enhet med kalibreringsmärkning. Istället är hela tillverkningen av energimätare 
MID-certifi erad enligt EUs försäkran om överensstämmelse.
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ENERGIMÄTARE 3-FAS DSZ15D-3X80A MID

DSZ15D-3X80A MID
Max strömstyrka 3 x 80 A, effektförbrukning i stand-by endast 0,5 W per fas.

Enhet för montage på DIN-skena enligt DIN-EN 60715 TH35.
4 moduler bred = bredd 70 mm, djup 58 mm.
Noggrannhetsklass B (1%). Med S0-gränssnitt.
Denna växelströmsmätare mäter den aktiva energin med hjälp av strömmen som går mellan dess ingång 
och utgång. Egenförbrukningen på max 0,5 watt aktiv energi per fas varken mäts eller visas.
Upp till 3 faser med strömstyrkor på upp till 80 A kan anslutas.
Inrusningsströmmen är 4O mA.
N-ledare krävs.
LCD-displayen har 7 segment och kan avläsas två gånger per vecka även utan strömförsörjning.

Energiförbrukning anges av en balk på displayen som blinkar 100 ggr per kWh.
Kan seriemässigt användas som 2-tariff-räknare: Genom att ansluta en spänning på 230 V till plintarna 
E1/E2 kan man växla till en annan tariff.
Till höger om displayen befi nner sig knapparna MODE och SELECT som används för att bläddra genom menyn. 
Först aktiveras bakgrundsbelysningen. Därefter kan totalförbrukningen per tariff, förbrukningen i dom 
nollställningsbara minnena RS1, RS2 samt momentana värden för effekt, spänning och ström per fas visas.
Felmeddelande (false)

När fas saknas eller vid fel strömriktning visas meddelandet 'false' och den aktuella fasen på displayen.

DSZ15D-3x80A 3-fas energimätare MID-certifi erad E0900184

Anslutningsexempel 

3-fas + N-anslutning 3x230 V

S0-utgång

Tekniska data se sidan 26.
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Anslutningsexempel

3-fas + N-anslutning 3x230 V

ENERGIMÄTARE 3-FAS DSZ15DE-3X80A, UTAN MID-CERTIFIERING

DSZ15DE-3X80A
Max strömstyrka 3 x 80 A, effektförbrukning i stand-by endast 0,5 W per fas.

Enhet för montage på DIN-skena enligt DIN-EN 60715 TH35.
4 moduler bred = bredd 70 mm, djup 58 mm.
Noggrannhetsklass B (1%). Med S0-gränssnitt.
Denna växelströmsmätare mäter den aktiva energin med hjälp av strömmen som går mellan dess ingång 
och utgång. Egenförbrukningen på max 0,5 watt aktiv energi per fas varken mäts eller visas. Likväl som 
övriga energimätare utan MID-certifi ering (MID) är denna energimätare ej avsedd för debitering av energi.
Upp till 3 faser med strömstyrkor på upp till 80 A kan anslutas.
Inrusningsströmmen är 4O mA.
N-ledare krävs.
LCD-displayen har 7 segment och kan avläsas två gånger per vecka även utan strömförsörjning.

Energiförbrukning anges av en balk på displayen som blinkar 100 ggr per kWh.
Kan seriemässigt användas som 2-tariff-räknare: Genom att ansluta en spänning på 230 V till plintarna 
E1/E2 kan man växla till en annan tariff.
Till höger om displayen befi nner sig knapparna MODE och SELECT som används för att bläddra genom 
menyn. Först aktiveras bakgrundsbelysningen. Därefter kan totalförbrukningen per tariff, förbrukningen 
i dom nollställningsbara minnena RS1, RS2 samt momentana värden för effekt, spänning och ström per 
fas visas.
Felmeddelande (false)

När fas saknas eller vid fel strömriktning visas meddelandet 'false' och den aktuella fasen på displayen.

DSZ15DE-3x80A 3-fas energimätare utan MID-certifi ering E0900187

S0-utgång

Tekniska data se sidan 26.
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Anslutningsexempel

3-fas + N-anslutning 3x230 V

ENERGIMÄTARE 3-FAS FÖR STRÖMTRAFOMÄTNING DSZ15WD-3X5A MID

DSZ15WD-3X5A MID
3-fas energimätare för strömtrafomätning, MID-certifi erad, för strömtrafomätning 3 x 5 A. 

Med inställbart strömutväxlingsförhållande för fl ertalet olika strömtransformatorer.

Effektförbrukning i standby-läge endast 0,5 W/fas.

Enhet för montage på DIN-skena enligt DIN-EN 60715 TH35.
4 moduler bred = bredd 70 mm, djup 58 mm.
Noggrannhetsklass B (1%). Med S0-gränssnitt.
Denna 3-fas energimätare mäter den aktiva energin med hjälp av strömmen som går genom strömtrafon. 
Egenförbrukningen på max 0,5 watt aktiv energi per fas varken mäts eller visas.
1, 2 eller 3 strömtrafos med max. ström på 5 A kan kopplas in.  

Inrusningsströmmen är 10 mA. 
The N terminal must always be connected.
LCD-displayen har 7 segment och kan avläsas två gånger per vecka även utan strömförsörjning.

Energiförbrukning anges av en balk på displayen som blinkar 10 ggr per kWh.
Till höger om displayen befi nner sig knapparna MODE och SELECT som används för att bläddra genom 
menyn. Först aktiveras bakgrundsbelysningen. Därefter kan totalförbrukningen, förbrukningen i dom 
nollställningsbara minnena samt momentana värden för effekt, spänning och ström per fas visas.
Dessutom kan strömutväxlingsförhållandet ställas in. Fabriksinställningen är 5:5, inställningen är låst 
med en bygel på kopplingsplintarna märkta med 'JUMPER'. Strömutväxlingsförhållandet anpassas efter 
den installerade omvandlaren genom att man tar bort bygeln och justerar utväxlingsförhållandet enligt 
bruksanvisningen. Därefter låses utväxlingsförhållandet med bygeln. Följande utväxlingsförhållanden kan 
ställas in: 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5, 250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1000:5, 1250:5 och 1500:5.
Felmeddelande (false)

När fas saknas eller vid fel strömriktning visas meddelandet 'false' och den aktuella fasen på displayen.
Varning ! Innan arbeten på strömomvandlarna påbörjas ska räknarens ledare skiljas från spänningen.

DSZ15WD-3x5A 3-fas energimätare för strömtrafomätning, MID-certifi erad E0900185
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S0-utgång

Tekniska data se sidan 26.
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Anslutningsexempel

3-fas + N-anslutning 3x230 V

M-BUS 3-FAS ENERGIMÄTARE DSZ15DM-3X80A MID

DSZ15DM-3X80A MID
M-bus 3-fas energimätare. Max strömstyrka 3 x 80 A, effektförbrukning i stand-by endast 

0,5 W per fas.

Enhet för montage på DIN-skena enligt DIN-EN 60715 TH35.
4 moduler bred = bredd 70 mm, djup 58 mm.
Noggrannhetsklass B (1%). Med M-bus interface.
Denna växelströmsmätare mäter den aktiva energin med hjälp av strömmen som går mellan dess ingång 
och utgång. Egenförbrukningen på max 0,5 watt aktiv energi per fas varken mäts eller visas.
Upp till 3 faser med strömstyrkor på upp till 80 A kan anslutas.
Inrusningsströmmen är 4O mA.
N-ledare krävs.
LCD-displayen har 7 segment och kan avläsas två gånger per vecka även utan strömförsörjning.

Effektförbrukning indikeras med en LED som blinkar 1000ggr per kWh.
Kan seriemässigt användas som 2-tariff-räknare: Genom att ansluta en spänning på 230 V till plintarna 
E1/E2 kan man växla till en annan tariff.
Till höger om displayen befi nner sig knapparna MODE och SELECT som används för att bläddra genom 
menyn. Först aktiveras bakgrundsbelysningen. Därefter kan totalförbrukningen per tariff, förbrukningen 
i dom nollställningsbara minnena RS1, RS2 samt momentana värden för effekt, spänning och ström per 
fas visas.
Felmeddelande (false)

När fas saknas eller vid fel strömriktning visas meddelandet ‚false‘ och den aktuella fasen på displayen.
M-bus dataöverföring

 Vid avläsning skickas alla datavärden i ett telegram.
 Följande telegram stöds:

 - Initiering: SND_NKE Svar: ACK
 - Mätaravläsning: REQ_UD2 Svar: RSP_UD
 - Ändra primäradress: SND_UD Svar: ACK
 - Reset RS1: SND_UD Svar: ACK
 - Välja slav för sekundär adress: Svar: ACK

 Enheten svarar ej på okänd begäran
 Överföringshastighet känns av automatiskt
  Enheten har en spänningsmätare. Vid spänningsfall sparas all data i ett EEPROM.

Ändra primäradress på M-bus:

För att ändra primäradress på M-bus, håll in knappen SELECT i 3 sekunder. I menyn som kommer fram 
tryck på MODE för att ändra adress med 10-tal, tryck på SELECT för att ändra adress med 1-tal. När önskad 
adress tryckts fram, vänta tills enheten återgår till huvudmenyn.
Sekundär adress:

  Det är möjligt att kommunicera med enheten enligt standard EN13757 via en sekundär adress.
  Det fi nns även fl er möjligheter, för mer detaljer se enhetens bruksanvisning på www.eltako.se

DSZ15DM-3x80A M-bus 3-fas energimätare MID-certifi erad E0900188Tekniska data se sidan 26.
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Anslutningsexempel

3-fas + N-anslutning 3x230 V

M-BUS ENERGIMÄTARE 3-FAS FÖR STRÖMTRAFOMÄTNING DSZ15WDM-3X5A MID

DSZ15WDM-3X5A MID
M-bus 3-fas energimätare, MID-certifi erad, för strömtrafomätning 3 x 5 A. Med inställbart 

strömutväxlingsförhållande för fl ertalet olika strömtransformatorer. 

Effektförbrukning i standby-läge endast 0,5W/fas.

Enhet för montage på DIN-skena enligt DIN-EN 60715 TH35.
4 moduler bred = bredd 70 mm, djup 58 mm.
Noggrannhetsklass B (1%). Med M-bus interface.
Denna 3-fas energimätare mäter den aktiva energin med hjälp av strömmen som går genom strömtrafon. 
Egenförbrukningen på max 0,5 watt aktiv energi per fas varken mäts eller visas.
1, 2 eller 3 strömtrafos med max. ström på 5 A kan kopplas in.  

Inrusningsströmmen är 1O mA. 
N-ledare krävs.
LCD-displayen har 7 segment och kan avläsas två gånger per vecka även utan strömförsörjning.

Effektförbrukning indikeras med en LED som blinkar 10ggr per kWh.
Till höger om displayen befi nner sig knapparna MODE och SELECT som används för att bläddra genom 
menyn. Först aktiveras bakgrundsbelysningen. Därefter kan totalförbrukningen, förbrukningen i dom 
nollställningsbara minnena samt momentana värden för effekt, spänning och ström per fas visas.
Dessutom kan strömutväxlingsförhållandet ställas in. Fabriksinställningen är 5:5, inställningen är låst 
med en bygel på kopplingsplintarna märkta med 'JUMPER'. Strömutväxlingsförhållandet anpassas efter 
den installerade omvandlaren genom att man tar bort bygeln och justerar utväxlingsförhållandet enligt 
bruksanvisningen. Därefter låses utväxlingsförhållandet med bygeln. Följande utväxlingsförhållanden kan 
ställas in: 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5, 250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1000:5, 1250:5 och 1500:5.
Felmeddelande (false)

När fas saknas eller vid fel strömriktning visas meddelandet 'false' och den aktuella fasen på displayen.
M-bus dataöverföring

 Vid avläsning skickas alla datavärden i ett telegram.
 Följande telegram stöds:

 - Initiering: SND_NKE Svar: ACK
 - Mätaravläsning: REQ_UD2 Svar: RSP_UD
 - Ändra primäradress: SND_UD Svar: ACK
 - Reset RS1: SND_UD Svar: ACK
 - Välja slav för sekundär adress: Svar: ACK

 Enheten svarar ej på okänd begäran
 Överföringshastighet känns av automatiskt
  Enheten har en spänningsmätare. Vid spänningsfall sparas all data i ett EEPROM.

Ändra primäradress på M-bus:

För att ändra primäradress på M-bus, håll in knappen SELECT i 3 sekunder. I menyn som kommer fram 
tryck på MODE för att ändra adress med 10-tal, tryck på SELECT för att ändra adress med 1-tal. När önskad 
adress tryckts fram, vänta tills enheten återgår till huvudmenyn.
Sekundär adress:

 Det är möjligt att kommunicera med enheten enligt standard EN13757 via en sekundär adress.
 Det fi nns även fl er möjligheter, för mer detaljer se enhetens bruksanvisning på www.eltako.se

Varning ! Innan arbeten på strömomvandlarna påbörjas ska räknarens ledare skiljas från spänningen.

DSZ15WDM-3x5A M-bus Energimätare 3-fas för strömtrafomätning, MID-certifi erad E0900186Tekniska data se sidan 26.
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Anslutningsexempel

3-fas + N-anslutning 3x230 V

ENERGIMÄTARE 3-FAS FÖR RS485-BUS DSZ14DRS-3X80A MID

DSZ14DRS-3X80A MID
Energimätare 3-fas för RS485-BUS. Max strömstyrka 3 x 80 A, standby-förbrukning endast 

0,8 W över L1 och endast 0,5 W var över L2 och L3.

Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35 i elskåp med skyddsklass IP51.
4 moduler bred = bredd 70 mm, djup 58 mm.
Noggrannhetsklass B (1%). Med RS485-gränssnitt.
Denna växelströmsmätare mäter den aktiva energin med hjälp av strömmen som går mellan dess ingång 
och utgång. Egenförbrukningen på 0,8 W eller 0,5 W aktiv energi per fas varken mäts eller visas.
Det går att ansluta 1, 2 eller 3 faser med strömstyrka upp till 80 A.
Startströmmen är 40mA.
Plintarna L1 och N måste vara anslutna.
Ansluts till Eltako RS485-bussen med en FBA14 via en 2-tråds skärmad BUS-kabel (telefonkabel). 

Mätarställning och effektförbrukning överförs till BUS-en – t.ex. för vidarebefordran till en extern dator 
eller till programvaran GFVS 4.0 – och skickas även till det trådlösa nätet via FAM14, indikering då även 
med FEA65D.
LCD-displayen har 7 segment och kan avläsas två gånger per vecka även utan strömförsörjning.

Effektförbrukningen visas med en lysdiod bredvid displayen, som blinkar 1000 gånger per kWh.
Kan som standard även användas som 2-tariff-mätare: Genom att ansluta en spänning på 230 V till 
plintarna E1/E2 kan man växla till en annan tariff.
Till höger om displayen befi nner sig knapparna MODE och SELECT som används för att bläddra genom 
menyn. Först aktiveras bakgrundsbelysningen. Därefter kan totalförbrukningen per tariff, förbrukningen 
i dom nollställningsbara minnena RS1, RS2 samt momentana värden för effekt, spänning och ström per 
fas visas.
Felmeddelande (false)

När fasledare saknas eller vid fel strömriktning visas meddelandet 'false' och den aktuella fasen på 
displayen.

DSZ14DRS-3x80A Energimätare 3-fas för RS485-BUS, MID-certifi erad E1710780Tekniska data se sidan 26.
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Anslutningsexempel

3-fas + N-anslutning 3x230 V

ENERGIMÄTARE 3-FAS FÖR RS485-BUS, TVÅVÄGS 

STRÖMTRAFOMÄTARE DSZ14WDRS-3X5A MID

DSZ14WDRS-3X5A MID
Energimätare 3-fas för RS485-BUS, tvåvägs strömtrafomätare med inställningsbart 

strömutväxlingsförhållande och MID-godkännande. Max strömstyrka 3 x 5 A, 

standbyförbrukning endast 0,8 W över L1 och endast 0,5 W var över L2 och L3.

Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35 i elskåp med
skyddsklass IP51. 4 moduler bred = bredd 70 mm, djup 58 mm.
Noggrannhetsklass B (1%). Med RS485-gränssnitt.
Denna växelströmsmätare mäter den aktiva energin med hjälp av strömmen som går mellan dess ingång 
och utgång. Egenförbrukningen på 0,8 W eller 0,5 W aktiv energi per fas varken mäts eller visas.
Det går att ansluta 1, 2 eller 3 faser med strömstyrka upp till 5 A.

Startströmmen är 10 mA.
Plintarna L1 och N måste vara anslutna.
Ansluts till Eltako RS485-bussen med en FBA14 via en 2-tråds skärmad BUS-kabel (telefonkabel). 

Mätarställning och effektförbrukning överförs till BUS-en – t.ex. för vidarebefordran till en extern dator 
eller till programvaran GFVS 4.0 – och skickas även till det trådlösa nätet via FAM14, indikering då även 
med FEA65D.
LCD-displayen har 7 segment och kan avläsas två gånger per vecka även utan strömförsörjning.

Effektförbrukningen visas med en lysdiod bredvid displayen, som blinkar 10 gånger per kWh.
Till höger om displayen befi nner sig knapparna MODE och SELECT som används för att bläddra genom 
menyn. Först aktiveras bakgrundsbelysningen. Därefter kan totalförbrukningen per tariff, förbrukningen 
i dom nollställningsbara minnena RS1, RS2 samt momentana värden för effekt, spänning och ström per 
fas visas.
Dessutom kan strömutväxlingsförhållandet ställas in. Fabriksinställningen är 5:5, inställningen är låst 
med en bygel på kopplingsplintarna märkta med 'JUMPER'. Strömutväxlingsförhållandet anpassas efter 
den installerade omvandlaren genom att man tar bort bygeln och justerar utväxlingsförhållandet enligt 
bruksanvisningen. Därefter låses utväxlingsförhållandet med bygeln. Följande utväxlingsförhållanden kan 
ställas in: 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5, 250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1000:5, 1250:5 och 1500:5.
Felmeddelande (false)

När fasledare saknas eller vid fel strömriktning visas meddelandet 'false' och den aktuella fasen på 
displayen.
Varning ! Innan arbeten på strömomvandlarna påbörjas ska räknarens ledare skiljas från spänningen.

DSZ14WDRS-3x5A Energimätare 3-fas för RS485-BUS, tvåvägs strömtrafomätare E0900118  Tekniska data se sidan 26.
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FWZ14-65A
Trådlös 1-fas mätar- och sändarmodul för RS485-BUS, maximal ström 65 A. 

Stand-by-förbrukning endast 0,5 watt.

Modul för din-montage enligt DIN-EN 60715 TH35. 
1 modul = bredd 18 mm, djup 58 mm. Noggrannhetsklass B (1%). Med RS485-gränssnitt.
Anslutning till Eltako RS485-BUS. BUS- en och strömförsörjningen snabbkopplas med byglar.

Mätarställningen, den momentana effekten samt serienumret överförs till bussen – t.ex. för vidarebefordran 
till en extern dator eller till programvaran GFVS 4.0 eller GFVS-Energy – och skickas också till det trådlösa 
nätet via FAM14. För att detta ska vara möjligt så måste enheten tilldelas enhetsadress med FAM14 enligt 
bruksanvisningen.
Visning även med FEA65D.
Växelströmsmätaren mäter den aktiva energin med hjälp av strömmen som går mellan ingången och 
utgången. Egenförbrukningen på maximalt 0,5 Watt aktiv effekt, mäts inte och visas inte.
Liksom alla energimätare utan Europeisk MID-certifi ering så har den ej godkännande för debitering och 
fakturering av energi.
1st fasledare med en ström på upp till 65 A kan anslutas.
Inrusningsströmmen är 40 mA. Under drift måste inställningsvredet stå på AUTO.
Effektförbrukningen indikeras med en blinkande lysdiod. 
Om L-ingången och L-utgång är förväxlade vid anslutning skickas under 20 sekunder ett normal-värdes 
(HT)/off-peak(NT)- telegram om växlingsfelet.
Ifall den totala lasten överskrider 50 % av enhetens totala effekt måste ett ventilationsutrymme  på ½ 
modul fi nnas till enheterna bredvid. I leveransomfånget ingår två distansstycken av typ DS14 och förutom 
den korta bygeln ytterligare två långa byglar.

FWZ14-65A Trådlös 1-fas mätar- och sändarmodul för RS485-BUS E1710059

TRÅDLÖS 1-FAS MÄTAR- OCH SÄNDARMODUL FÖR RS485-BUS FWZ14-65A
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Scanner for Ferraris meter AFZ

ENERGIMÄTARINSAMLARE FÖR RS485-BUS F3Z14D

F3Z14D
Energimätarinsamlare för el-, gas- och vattenmätare. För 3st S0-gränssnitt och/eller 

3 AFZ-skannrar, standby förbrukning endast 0,1 watt.

Enhet för montage på DIN-skena enligt DIN-EN 60715 TH35.
1 modul = 18 mm bred, 58 mm djup.
Anslutning till Eltako-RS485-BUS. BUS och strömförsörjning snabbkopplas med byglar.

Denna energimätarinsamlare tar emot data från upp till 3st el-, gas- och vattenmätare och skickar 
dessa data till RS485-BUSen för vidarebefordran till antingen en extern dator eller till det trådlösa 
fatighetsautomationssystemet.
Avläsning sker antingen via anslutning till mätarens S0-gränssnitt eller genom användning av en 
AFZ-skanner på varje ferrarismätare med snurrande skiva. Skannern avläser mätarens snurrande 
skiva och ansluts till någon av S01-S03/GND-plintarna. F3Z14D känner automatiskt av om det är ett 
S0-gränssnitt eller en AFZ ansluten.
Mätaren skrivs in i teckenfönstret med det två tryckknapparna samt så ställs impulsfrekvensen 
(antal impulser eller varv per kilowattimme eller kubikmeter) in. Inställningarna kan låsas.
Med PC-verktyget PCT14 kan mätvärden ställas in och läsas ut, dessutom kan impulsfrekvens anges, 
samt displayens standard-vy kan väljas och enheten göras driftfärdig.
Skärmen är indelad i 3 fält.
Fält 1:

Från fabrik visar displayen enhet för mätarens avläsning som visas i fält 3, antingen i kilowatt
timmar kWh eller megawatt timmar MWh eller kubikmeter M3 eller kubikdecimeter DM3
Fält 2:

Momentanvärde av aktiv effekt i watt och kilowatt eller fl öde i centiliter och deciliter. Pilen till vänster 
i fält 1 indikerar automatisk omkoppling från 0-99 W eller cl/s till 0,1 till 65 kW eller dal/s. Displayen 
upplösning  beror på mätarens antal impulser.
Den visade minsta belastningen är t.ex. 10 watt vid 2000 impulser per kWh och 2000 watt vid 10 impulser 
per KWH.
Fält 3:

Från fabrik visas mätaravläsningen i displayen. Var fjärde sekund växlar displayen mellan 3 heltal och 
1 decimaltal (mellan 0 - 999,9) och ytterligare 1 eller 3 heltalssiffror (mellan 0 - 999).
Välj mätare i displayen:

Tryck på MODE och tryck sedan på MODE igen för att välja ANZ-funktionen. Tryck på SET för att välja 
mätarnummer som ska visas som standard. Tryck på MODE för att bekräfta.
Utfärda enhetsadress i BUSen och skicka inlärningstelegram som beskrivs i bruksanvisningen.
Alla Eltako energimätare är utrustade med ett S0 gränssnitt och kan därför anslutas till 

energimätarinsamlare F3Z14D. Endast enheter FWZ14-65A, DSZ14DRS-3x80A och DSZ14WDRS-3x5A 

är direktanslutna till BUSen.

F3Z14D Energimätarinsamlare för RS485BUS E1710947

Med PC-verktyget PCT14 kan man 
göra ytterligare inställningar och 
konfigurationer.
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GATEWAY ENERGIMÄTARDATA FSDG14 FÖR RS485-BUS

FSDG14
Gateway energimätardata för energimätare med en IEC 62056-21 IR-gränssnitt. 

2 kanalig. Standby-förbrukning endast 0,4 watt.

Enhet för montage på DIN-skena enligt DIN-EN 60715 TH35.
1 modul = 18 mm bred, 58 mm djup.
Anslutning till Eltako-RS485-BUS. BUS och strömförsörjning snabbkopplas med byglar.

Denna energimätardata gateway kan tillhandahålla data från en elektronisk energimätare (eHZ-EDL) med 
IR-gränssnitt enligt IEC 62056-21 och SML protokollversion 1 till RS485-BUS. Antingen för vidarebefordran 
till en extern dator eller GFVS-programvaran.
Regelbundna blinkningar av den gröna lysdioden indikerar att FSDG14 mottar data från energimätaren.
Aktiv effekt, upp till 4st mätaravläsningar och serienummer skickas. Serienummer motsvarar de sista 
4 byte (hex) av serverns ID som fi nns märkt på mätaren. Telegrammet skickas över det trådlösa systemet 
med hjälp av antennmodulen FAM14.Förbrukningsdata överförs via kanal 1 och leveransdata över kanal 2. Det 
är därför viktigt för FAM14 att utfärda en enhetsadress. Om det fi nns en förändring i aktiv effektförbrukning 
eller  energiförbrukning, skickas ett telegram omgående, samt även cykliskt var 10: e minut skickas alla tele-
gram inklusive serienummer.
Visas även med FEA65D.
PCT14 PC-verktyget kan också läsa ut FSDG14.
Vrid på inställningsratten för att välja följande driftslägen (OBIS-koder enligt IEC 62.056-61):
1: Energiförbrukning (1.8.0) och effektförbrukning på kanal 1, energileverans (2.8.0) och effektleverans 
 på kanal 2.
2: Energiförbrukning tariff 1 (1.8.1) och tariff 2 (1.8.2) och effektförbrukning på kanal 1, energileverans   
 tariff 1 (2.8.1) och tariff 2 (2.8.2) och effektleverans på kanal 2.
3:  Energiförbrukning tariff 1 (1.8.1) och tariff 2 (1.8.2) och effektförbrukning på kanal 1, energileverans   
 (2.8.0) och effektleverans på kanal 2.
4:  Energiförbrukning (1.8.0) och effektförbrukning på kanal 1, energileverans tariff 1 (2.8.1) och 
 tariff 2 (2.8.2) och effektleverans på kanal 2.
Avläsnining görs med en AIR IR-skanner. Skannern är fastsatt med dess fi xeringsmagneter till 
IR-utgången på mätaren och ansluts sedan till plintarna Rx, GND och + 12 V.

FSDG14 Gateway energimätardata för RS485-BUS E1710948

AIR IR-skanner för energimätare E1710984
IR-skanner för energimätare.

Fabriksinställning.

Funktionsinställning
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1-FAS ENERGIMÄTARE WSZ15D-32A MID

1-FAS ENERGIMÄTARE WSZ15DE-32A, UTAN MID-CERTIFIERING

WSZ15D-32A MID
Max mätström 32 A. Effektförbrukning i standby-läge endast 0,4 W.

Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 
1 modul = bredd 18 mm, djup 58 mm.
Noggrannhetsklass B (1%). Med SO-pulsutgång
Denna enfas energimätare mäter aktiv energi med hjälp av strömmen mellan ingång och utgång. 
Den interna effektförbrukningen på 0,4 watt aktiv effekt mäts inte och anges inte heller.
Fasledare (1-fas) med max. ström på upp till 32 A kan anslutas.
Inrusningsströmmen är 2O mA.
Om den förväntade belastningen överstiger 50 % ska du hålla ett ventilationsutrymme på ½ modul till 
intilliggande enheterna. Om det behövs, använd distansstycke DS12 E2155009.
Två N-plintar för säker överkoppling mellan fl era mätare.
LCD-displayen på 7 tecken är även läsbar två gånger inom en period av två veckor utan spänning, 

endast tryck på knappen för att läsa av.

Under displayen fi nns en knapp man kan använda för att bläddra igenom menyn enligt bruksanvisningen. 
Först tänds bakgrundsbelysningen. Sedan kan man visa det totala energiförbrukningen, 
energiförbrukningen i den återställningsbara tariffen och de momentana värdena för aktiv 
effektförbrukning, spänning och ström.
Energiförbrukning anges av en balk på displayen som blinkar 1000 ggr per kWh.
Felmeddelande

I händelse av anslutningsfel blinkar displayens bakgrundsbelysning.

WSZ15D-32A 1-fas energimätare MID-certifi erad E0900182

Anslutningsexempel

Tekniska data se sidan 26.

WSZ15DE-32A
Max mätström 32 A. Effektförbrukning i standby-läge endast 0,4 W.

Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 
1 modul = bredd 18 mm, djup 58 mm.
Noggrannhetsklass B (1%). Med SO-pulsutgång
Denna enfas energimätare mäter aktiv energi med hjälp av strömmen mellan ingång och utgång. 
Den interna effektförbrukningen på 0,4 watt aktiv effekt mäts inte och anges inte heller. 
Som alla energimätare utan MID-certifi ering är denna mätare inte tillåten för fakturering.
Var 30: e sekund växlar displayen i 5 sekunder från den ackumulerade energiförbrukningen i kWh till 

den momentana effektförbrukningen i watt.

Fasledare (1-fas) med max. ström på upp till 32 A kan anslutas. Om den förväntade belastningen översti-
ger 50 % ska du hålla ett ventilationsutrymme på ½ modul till intilliggande enheterna. Om det behövs, 
använd distansstycke DS12 E2155009. Inrusningsströmmen är 20 mA. Displayen kan bara avläsas när 
strömförsörjningen är på. Förbrukningen sparas dock i ett EEPROM-minne och visas omedelbart efter 
strömavbrott.
Två N-plintar för säker överkoppling mellan fl era mätare.
LCD- displayen har 7 tecken. Två decimaler anges upp till 99999.99 kWh. Över 100000.0kWh ändrar 
enheten till endast en decimal.
Energiförbrukning anges av en balk på displayen som blinkar 1000 ggr per kWh.
Felmeddelande

I händelse av anslutningsfel blinkar en LED i displayen.

WSZ15DE-32A 1-fas energimätare utan MID-certifi ering E0900183

Anslutningsexempel

Tekniska data se sidan 26.
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WSZ15D-65A MID
Max mätström 65 A. Effektförbrukning i standby-läge endast 0,4 W.

Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 
1 modul = bredd 18 mm, djup 58 mm.
Noggrannhetsklass B (1%). Med SO-pulsutgång
Denna enfas energimätare mäter aktiv energi med hjälp av strömmen mellan ingång och utgång. 
Den interna effektförbrukningen på 0,4 watt aktiv effekt mäts inte och anges inte heller.
Fasledare (1-fas) med max. ström på upp till 65 A kan anslutas.
Inrusningsströmmen är 4O mA.
Om den förväntade belastningen överstiger 50 % ska du hålla ett ventilationsutrymme på ½ modul till 
intilliggande enheterna. Om det behövs, använd distansstycke DS12 E2155009.
Två N-plintar för säker överkoppling mellan fl era mätare.
LCD-displayen på 7 tecken är även läsbar två gånger inom en period av två veckor utan spänning, 

endast tryck på knappen för att läsa av.

Under displayen fi nns en knapp man kan använda för att bläddra igenom menyn enligt bruksanvisningen. 
Först tänds bakgrundsbelysningen. Sedan kan man visa det totala energiförbrukningen, 
energiförbrukningen i den återställningsbara tariffen och de momentana värdena för aktiv 
effektförbrukning, spänning och ström.
Energiförbrukning anges av en balk på displayen som blinkar 1000 ggr per kWh.
Felmeddelande

I händelse av anslutningsfel blinkar displayens bakgrundsbelysning.

WSZ15D-65A 1-fas energimätare MID-certifi erad E0900189

Anslutningsexempel

1-FAS ENERGIMÄTARE WSZ15D-65A MID

Tekniska data se sidan 26.
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ENERGIMÄTARE 1-FAS WZR12-32A MED NOLLSTÄLLNING, UTAN MID-CERTIFIERING

WZR12-32A
Max mätström 32 A. Effektförbrukning i standby-läge endast 0,5 W.

Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 
1 modul = bredd 18 mm, djup 58 mm.
Denna 1-fas energimätare använder strömmen mellan in- och utgång för att mäta den aktiva energin. 

Den sparar förbrukningsparametrarna i ett minne.

Liksom alla energimätare utan Europeisk MID-certifi ering så har den ej godkännande för debitering och 
fakturering av energi.
Noggrannhetsklass B samt klass klass B vid MID (1%), samma som övriga energimätare från Eltako. 
Inrusningsström ochså på 20 mA.
Displayen är indelad i tre fält.

Fält 1: 

 Displayen visar det akumelerade värdet i tredje fältet. 
IIII Skrollar långsamt åt höger = Det tredje fältet visar det akumelerade värdet sedan mätaren sist   

 genomgick en nollställning.
H01 = Visar förbrukningen den sista timmen, upp till H24 = 24 timmar.
D01 = Visar förbrukningen för de senaste dagarna upp till D95 = 95 dagar.
Fält 2: 

 'Är' värdet på aktuell förbrukning. Visning i watt (W) alternativt kilowatt (kW).     
 Visningspilarna till vänster och höger anger automatisk växel mellan W och kW.

Fält 3: 

 Akumelerat värde i kWh. Upp till 9,999 kWh visas tre decimaler. För värden från och med 10 kWh   
 visas 1 decimal. Värden från och med 1000 kWh visas utan decimaler.
Tryck på MODE för att visa de olika alternativen i fält 1. 1: H01 samt D01 enligt beskrivning ovan. Tryck på 
MODE en andra gång för att visa inställt språk: GB för engelska, D för tyska, F för franska, ES för spanska.
Tryck SELECT en gång för att öka den visade siffran med 1. Aktuell siffra visas i fält 3. Den sista timmen 
blir då den näst sista timman o.s.v. 
Om aktuellt språk valdes med MODE, tryck SELECT för att ändra till annat språk. Aktivera den nya 
inställningen och avsluta programmeringen genom att trycka på MODE.
Programmet återgår automatiskt till normal visning om MODE eller SELECT ej har blivit aktiverade på 
20 sekunder, alternativt om båda knapparna aktiveras samtidigt.
Nollställning

Aktivera och håll ner MODE och SELECT samtidigt i 3 sekunder tills texten RES visas i fält 1 på 

displayen. Tryck därefter SELECT för att nollställa alla interna minnen. Programmet återgår därefter 

automatiskt till normal visning.

WZR12-32A Energimätare 1-fas med nollställning, utan MID-certifi ering E0981686

Anslutningsexempel

Fält 1

Fält 3

Fält 2

Fält 1

Fält 3

Fält 2

Tekniska data se sidan 26.
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PORTABLA 1-FAS ENERGIMÄTARE

PORTABEL 1-FAS ENERGIMÄTARE WSZ110DSS-16A MID 

PORTABLA 1-FAS ENERGIMÄTARE - 
DE BÄRBARA PLUG-IN LÖSNINGARNA

NYHETWSZ110DSS-16A MID
Portabel 1-fas energimätare med standard stickpropp och skarvuttag. Lämplig för inomhus- och 

utomhusbruk. Maximal ström 16 A. Standby-förlust endast 0,4 watt.

Kapslingens mått 110 x 70 x 35 mm, anslutningskabel 1,5 m (inklusive stickpropp och skarvuttag).
Noggrannhetsklass B (1 %). 
Denna portabla 1-fas energimätare mäter aktiv energiförbrukning. Den interna energiförbrukningen på 
0,4 watt aktiv effekt varken mäts eller indikeras.
Var 30:e sekund växlar displayen i 5 sekunder från den ackumulerade aktiva energiförbrukningen 

i kWh till den momentana effektförbrukningen i watt.

Startströmmen är 20 mA.
Displayen kan bara läsas när strömförsörjningen är på. Emellertid sparas förbrukningen till ett minnet och 
visas omedelbart när strömförsörjning ansluts.
Den digitala displayen har 7 siffror.
Två decimaler anges upp till 99999,99 kWh.
Vid förbrukning över 100000,0 kWh fi nns det bara en decimal.
Effektförbrukningen indikeras genom att en LED blinkar med en hastighet på 2000 gånger per kWh.

WSZ110DSS-16A Portabel 1-fas energimätare MID-certifi erad E0900300

Med ökande energikostnader i kombination med ökande krav blir 
det allt viktigare att veta de exakta kostnaderna och 
energianvändningen. Inomhus kan detta åstadkommas med 
fasta energimätare, men utomhus? 
Från att ladda din elbil till tillfälliga belysningsriggar, tillfälliga 

torkmaskiner eller externa cateringvagnar, förbrukad energi har en 
kostnad och en korrekt faktura är mycket bättre än en uppskattning 
för båda parterna. Eltako presenterar den snabba och enkla lösningen 
för ditt tillfälliga 1-fas MID-mätarbehov, med sin robusta design och 
lättlästa display som kan användas om och om igen.

Tekniska data se sidan 26.
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NYHET

PORTABEL 1-FAS ENERGIMÄTARE WSZ110DSS-16A+PRCD MID OCH

PORTABEL 1-FAS ENERGIMÄTARE WSZ110CEE-16A MID

NYHETWSZ110CEE-16A MID
Portabel 1-fas energimätare med CEE-stickpropp och CEE-skarvuttag. Lämplig för inomhus- och 

utomhusbruk. Maximal ström 16 A. Standby-förlust endast 0,4 watt.

Kapslingens mått 110 x 70 x 35 mm, anslutningskabel 1,5 m (inklusive stickpropp och skarvuttag).
Noggrannhetsklass B (1 %). 
Denna portabla 1-fas energimätare mäter aktiv energiförbrukning. Den interna energiförbrukningen på 
0,4 watt aktiv effekt varken mäts eller indikeras.
Var 30:e sekund växlar displayen i 5 sekunder från den ackumulerade aktiva energiförbrukningen 

i kWh till den momentana effektförbrukningen i watt.

Startströmmen är 20 mA.
Displayen kan bara läsas när strömförsörjningen är på. Emellertid sparas förbrukningen till ett minnet och 
visas omedelbart när strömförsörjning ansluts.
Den digitala displayen har 7 siffror.
Två decimaler anges upp till 99999,99 kWh.
Vid förbrukning över 100000,0 kWh fi nns det bara en decimal.
Effektförbrukningen indikeras genom att en LED blinkar med en hastighet på 2000 gånger per kWh.

WSZ110CEE-16A Portabel 1-fas energimätare MID-certifi erad E0900301Tekniska data se sidan 26.

WSZ110DSS-16A+PRCD MID
Portabel 1-fas energimätare med standard stickpropp och skarvuttag. Med jordfelsbrytare 

PRCD 30 mA. Lämplig för inomhus- och utomhusbruk. Maximal ström 16 A. 

Standby-förlust endast 0,4 watt.

Kapslingens mått 110 x 70 x 35 mm, anslutningskabel 1,5 m (inklusive stickpropp och skarvuttag).
Noggrannhetsklass B (1 %). 
Denna portabla 1-fas energimätare mäter aktiv energiförbrukning. Den interna energiförbrukningen på 
0,4 watt aktiv effekt varken mäts eller indikeras.
Var 30:e sekund växlar displayen i 5 sekunder från den ackumulerade aktiva energiförbrukningen 

i kWh till den momentana effektförbrukningen i watt.

Startströmmen är 20 mA.
Displayen kan bara läsas när strömförsörjningen är på. Emellertid sparas förbrukningen till ett minnet och 
visas omedelbart när strömförsörjning ansluts.
Den digitala displayen har 7 siffror.
Två decimaler anges upp till 99999,99 kWh.
Vid förbrukning över 100000,0 kWh fi nns det bara en decimal.
Effektförbrukningen indikeras genom att en LED blinkar med en hastighet på 2000 gånger per kWh.
Jordfelsbrytaren PRCD upptäcker jordfel, t.ex. när en felaktig produkt vidrörs, och bryter kretsen 
omedelbart så livshotande olyckor undviks. Den har även underspänningsutlösare, vilken bryter kretsen 
vid strömavbrott. Med indikering och testknapp.

WSZ110DSS-

16A+PRCD

Portabel 1-fas energimätare med jordfelsbrytare PRCD, 
med MID

E0900314
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NYHET

DSZ180CEE-32A MID
Portabel 3-fas energimätare med CEE 32 A stickpropp och CEE 32 A skarvuttag. Lämplig för inomhus- 

och utomhusbruk. Maximal ström 32 A. Effektförbrukning i standby-läge endast 0,5 W/fas.

Kapslingens mått 180 x 86 x 82 mm, anslutningskabel 1,5 m (inklusive stickpropp och skarvuttag).
Noggrannhetsklass B (1 %). 
Denna portabla 3-fas energimätare mäter genomfl uten aktiv energi mellan stickpropp och skarvuttag.
Egenförbrukningen på max 0,5 watt aktiv energi per fas varken mäts eller visas.
Startströmmen är 40 mA.
Displayen kan bara läsas när strömförsörjningen är på. Emellertid sparas förbrukningen till ett minnet och 
visas omedelbart när strömförsörjning ansluts.
Den digitala displayen har 7 siffror.
Två decimaler anges upp till 99999,99 kWh.
Vid förbrukning över 100000,0 kWh fi nns det bara en decimal.
Effektförbrukningen indikeras genom att en LED blinkar med en hastighet på 100 gånger per kWh.
Skulle en fas saknas indikeras detta med 'false' och berörd fas i displayen.

DSZ180CEE-32A Portabel 3-fas energimätare, med MID             E0900302

NYHET

Tekniska data se sidan 26.

PORTABEL 1-FAS ENERGIMÄTARE WSZ110CEE-16A+PRCD MID OCH

PORTABEL 3-FAS ENERGIMÄTARE DSZ180CEE-32A MID

WSZ110CEE-16A+PRCD MID
Portabel 1-fas energimätare med CEE-stickpropp och CEE-skarvuttag. Med jordfelsbrytare 

PRCD 30 mA. Lämplig för inomhus- och utomhusbruk. Maximal ström 16 A. 

Standby-förlust endast 0,4 watt.

Kapslingens mått 110 x 70 x 35 mm, anslutningskabel 1,5 m (inklusive stickpropp och skarvuttag).
Noggrannhetsklass B (1 %). 
Denna portabla 1-fas energimätare mäter aktiv energiförbrukning. Den interna energiförbrukningen på 
0,4 watt aktiv effekt varken mäts eller indikeras.
Var 30:e sekund växlar displayen i 5 sekunder från den ackumulerade aktiva energiförbrukningen 

i kWh till den momentana effektförbrukningen i watt.

Startströmmen är 20 mA.
Displayen kan bara läsas när strömförsörjningen är på. Emellertid sparas förbrukningen till ett minnet och 
visas omedelbart när strömförsörjning ansluts.
Den digitala displayen har 7 siffror.
Två decimaler anges upp till 99999,99 kWh.
Vid förbrukning över 100000,0 kWh fi nns det bara en decimal.
Effektförbrukningen indikeras genom att en LED blinkar med en hastighet på 2000 gånger per kWh.
Jordfelsbrytaren PRCD upptäcker jordfel, t.ex. när en felaktig produkt vidrörs, och bryter kretsen 
omedelbart så livshotande olyckor undviks. Den har även underspänningsutlösare, vilken bryter kretsen 
vid strömavbrott. Med indikering och testknapp.

WSZ110CEE-

16A+PRCD

Portabel 1-fas energimätare med jordfelsbrytare PRCD, 
med MID

E0900315
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PROGRAMVARA GFVS-ENERGY FÖR VISUALISERING OCH STYRNING 

ENERGIMÄTAR- OCH SÄNDARMODUL FSS12-12V DC

GFVS-Energy
Trådlös visualisering och styrning med programvaran GFVS-Energy, för upp till 100st energimätare 

med S0 gränssnitt tillsammans med FSS12 energimätar- och sändarmodul, 2-vägs energimätare 

med RS485-BUS, 3-fas energimätare med RS485-BUS samt 1-fas mätar- och sändarmoduler.

Programvaran GFVS 4.0 på Smarta hem servern SafeIV kan evaluera upp till 250st energimätare. 
Den trådlösa antennmodulen FAM-USB med USB anslutning krävs för att en PC ska ta emot de trådlösa 
telegrammen och kunna ställa in funktion för avlastningsrelä, avlastningsrelä ingår ej vid leverans från fabrik, 
samt licensiering sker via nätet.

FAM-USB Antennmodul med USB E1709428

med FAM-USB

FSS12-12V DC
Energimätar- och sändarmodul för anslutning till S0-gränssnittet som fi nns på fl era av Eltakos 1- och 

3-fas energimätare. 'Standby' förbrukning endast 0,5 watt. Med avlastningsrelä 1 NO-kontakt potentialfri

4 A/250 V. Med utbytbar antenn. Om det behövs, kan en antenn med magnet fot FA250 anslutas.

Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 
2 moduler = 36 mm bred, 58 mm djup.
Energimätar- och sändarmodulen FSS12 utvärderar signalerna från S0-gränssnittet på en 

energimätare och skickar meddelanden med förbrukningen och mätarställningen via Eltakos 

trådlösa nät, så att de kan utvärderas på en dator som har anslutit en FAM-USB och har installerat 

visnings- och styrningsprogrammet GFVS 4.0 eller GFVS-Energy. På 3-fas mätarna kan även 

information om högtariff HT och lågtariff NT skickas, om E1/E2-klämmorna på 3-fas mätaren är 

anslutna till E1/E2 på FSS12. Med justerbar puls.

GFVS-Energy stöder upp till 100st sändarmoduler och GFVS 4.0 upp till 250st sändarmoduler.
Driftspänning 12 V DC fås av ett switchat nätaggregat FSNT12-12V DC som endast är 1 modul bred. 
När reläet i FSS12 slås på, ökas effekten med 0,6 watt.
Inställnings- och visningsdisplayen är indelad i tre fält:

 Fält 1: I detta fält visas mät enheten på den nyss visade mätarställningen i fält 3. Den växlar var fjärde 
sekund mellan kilowattimmar kWh (visas KWH) eller megawattimmar MWh (visas MWH). Det som visas 
i fält 1 kompletteras med ett + om information om lågtariff har begärts på E1/E2.
 Fält 2: I detta fält visas momentan förbrukning (aktuell drift effekt) i watt (W) eller kilowatt (kW). 
Pilen till vänster i fält 1 visar den automatiska omkopplingen mellan 0 till 99 W och 0,1 till 65 kW.
Fält 3: I detta fält visas den totala mätarställningen. Var fjärde sekund växlar den mellan tre heltalssiffror 
och en decimal från 0,1 till 999,9 kWh och en till tre heltalssiffror från 0 till 999 MWh.

Trådlöst datameddelande: Högst var 130 sekund skickas ett effektmeddelande och visningen uppdateras. 
Annars skickas ett meddelande inom 20 sekunder om effekten ändras med minst 10 procent.
Även en växling mellan HT och NT skickas med en gång, liksom en ändring av mätarställningen. 
Ett gemensamt meddelande med mätarställning HT, mätarställning NT och effekt skickas 20 sekunder 
efter att strömmen slås på och därefter var 10 minut. För inställningar med knapparna MODE och SET, 
se bruksanvisningen.

FSS12-12V DC Energimätar- och sändarmodul E1709544

Anslutningsexempel

Den lilla antennen som följer 
med kan vid behov bytas ut mot 
antennen med magnetfot och 
som har 250 cm kabel FA250.

Med programvaran GFVS-Energy och USB-mottagaren FAM-USB 
kan en dator ta emot och visa trådlösa telegram som skickas från 
energimätar- och sändarmodulen FSS12 eller 1- och 3-fas 
energimätare med sändarmodul.

!  Obs ! Programvaran GFVS-Energy ingår även i programvaran 
GFVS 4.0, som är för visualisering och styrning av trådlösa enheter 
från Eltako, har man detta program behöver man inte installera 
GFVS-energy som komplettering. 

Fält 1

Fält 3

Fält 2

e
n

e
rg

i-

m
ä

ta
re



22

DIREKTVISNING MED TRÅDLÖS ENERGIDISPLAY FEA65D-wg

FEA65D-wg Energidisplay LCD glansvit E1710147

FEA65D-wg
Energidisplay med LCD display för individuell montering eller integrering i E-design65 ram. 

För upp till 20st trådlösa 1-fas energimätare, trådlösa 3-fas energimätare eller energimätar- 

och sändarmoduler. Belyst display. 'Standby' förbrukning endast 0,2 watt.

12 V DC strömförsörjning. En 20 cm lång röd/svart anslutningskabel fi nns baktill.
Före montage, ta bort hela displayen och montera den med skruvar.
Vi rekommenderar försänkta plåtskruvar 2,9 x 25 mm, DIN 7982 C, för skruvfastsättning med plugg 
5 x 25 mm. 2st skruvar med pluggar medlevereras från fabrik.
Energidisplay FEA65D utvärderar signalerna från trådlösa 1-fasmätar- och sändarmodul FWZ12 och 
FWZ61, 1-fasmätar- och sändarmodul FWZ14-65A för RS485- bus, trefas energimätare DSZ14DRS och 
DSZ14WDRS för RS485-bus samt trådlösa energimätar- och sändarmodul FSS12.
Inlärda energimätare numreras och visas från EM01 till EM20: Total energiförbrukningen visas i kWh med 
7 siffror, varav en decimal, och aktuell effektförbrukning från 15 W upp till 65 kW.
Information från energimätare- och sändarmodul FSS12 eller en 3-fas energimätare DSZ14DRS kan inne-
hålla värden för differerade tariffer, normaltariff (HT) och lågtariff (NT), som båda visas. 
Även aktuell effektförbrukning kan visas.
Om MODE-knappen hålls intryckt i mer än två sekunder återgår displayen till energimätare EM01.
För energimätare EM01, kan statistik visas för den totala energiförbrukningen under de senaste timmarna, 
dagarna, månaderna och åren. Detta visas genom att trycka på MODE-knappen. Statistic visas i displayen. 
Tryck MODE för att bläddra mellan de olika statistikvalen. consump (förbrukning), total (total), hour (timme), 
day (dag), month (månad) eller year (år).
Bläddra med SET-knappen inom varje statistikval. Varje knapptryckning stegar mellan intervallerna och 
det faktiska värdet visas i displayen. Den senaste hela mätta timme blir då den första timmen som visas 
som nummer 1, osv.
Hour 01 =  Visar förbrukningen under den senaste hela timmen, kan stegas upp till 24 = 24 timmar sedan.
Day 01  =  Visar förbrukningen den senaste hela dagen, kan stegas upp till 31 = 31 dagar sedan.
Month 01  =  Visar förbrukningen den senaste hela månaden, kan stegas upp till 12 = 12 månader sedan. 
Year 01  =  Visar förbrukningen det senaste hela året, kan stegas upp till 24 = 24 år sedan.
20 sekunder efter senaste knapptryckning på MODE- eller SET-knappen, eller om du trycker och håller in 
MODE-knappen i mer än 2 sekunder, återgår displayen till driftläge. 
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1-FAS ENERGIMÄTARE MED MÄTINSTRUMENT EVA12-32A

EVA12-32A
Max mätström 32A. Förbrukning i 'stand-by'-läge endast 0,5 W.

Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 
1 modul = bredd 18 mm, djup 58 mm.
Mätinstrument EVA12 mäter den aktiva strömmen mellan in- och utgång på samma sätt som en 1-fas 

energimätare. Den sparar förbrukningsparametrarna i ett minne.

Liksom alla energimätare utan Europeisk MID-certifi ering så har den ej godkännande för debitering och 
fakturering av energi.
Noggrannhetsklass B samt klass klass B vid MID (1%), samma som övriga energi mätare från Eltako. 
Inrusningsström ochså på 20mA.
Detta resulterar i mätaren visar ett exakt värde av förbrukningen på en energimätare installerad för 

övervakning och fakturering.

Displayen är indelad i tre fält.
Fält 1:

 Displayen visar det akumelerade värdet i tredje fältet.
 IIII Skrollar långsamt åt höger = Det tredje fältet visar det akumelerade värdet sedan mätaren sist 
 genomgick en nollställning.

H01 = Visar förbrukningen den sista timmen, upp till H24 = 24 timmar
D01  =  Visar förbrukningen för de senaste dagarna upp till D31 = 31 dagar
M01  =  Visar förbrukningen den sensate månaden upp till M12 = 12 månader
Y01  = Visar förbrukningen det senaste året upp till Y24 = 24 år
Fält 2:

 'Är' värdet på aktuell förbrukning. Visning i watt (W) alternativt kilowatt (kW). Visningspilarna till 
 vänster och höger anger automatisk växel mellan W och kW.

Fält 3:

 Akumelerat värde i kWh. Upp till 9,999 kWh visas tre decimaler. För värden från och med 10 kWh visas  
 1 decimal. Värden från och med 1000 kWh visas utan decimaler.
Tryck på MODE för att visa de olika alternativen i fält 1. 1: H01, D01, M01 samt Y01 enligt beskrivning ovan. 
Tryck på MODE en andra gång för att visa inställt språk: GB för engelska, D för tyska, F för franska.
Tryck SELECT en gång för att öka den visade siffran med 1. Aktuell siffra visas i fält 3. Den sista timmen 
blir då den näst sista timman o.s.v.
Om aktuellt språk valdes med MODE, tryck SELECT för att ändra till annat språk. Aktivera den nya 
inställningen och avsluta programmeringen genom att trycka på MODE.
Programmet återgår automatiskt till normal visning om MODE eller SELECT ej har blivit aktiverade på 20 
sekunder, alternativt om båda knapparna aktiveras samtidigt.
Nollställning

För att börja spara värden från den senaste timmen korrekt, rekommenderas att en nollställning genomförs 
i samband med installationen. Aktivera och håll ner MODE och SELECT samtidigt längre än 3 sekunder tills 
texten RES visas i displayen. Tryck därefter SELECT för att nollställa alla interna minnen. Programmet återgår 
därefter automatiskt till normal visning.

EVA12-32A 1-fas Energimätare med effektindikering E0900119

Anslutningsexempel

Fält 1

Fält 3

Fält 2

Fält 1

Fält 3

Fält 2

Tekniska data se sidan 26.
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TRÅDLÖS 1-FAS MÄTAR- OCH SÄNDARMODUL FWZ12-65A

PLUGIN ENERGIMÄTARE FASWZ-16A

FWZ12-65A
Trådlös 1-fas mätar- och sändarmodul, maximal ström 65 A. Stand-by-förbrukning endast 0,5 watt.

Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 
1 modul = bredd 18 mm, djup 58 mm. 
Denna 1-fasmätare mäter den aktiva energin med hjälp av strömmen som fl yter mellan ingången och 
utgången och överför aktiv effekt och mätarställningen till Eltakos trådlösa nät.
Noggrannhetsklass B (1%).
För utvärdering på dator med Eltako's GFVS programvara eller för energi-displayer FEA65D.

GFVS-Energy stöder upp till 100st sändarmoduler och GFVS 4.0 upp till 250st sändarmoduler.
Egenförbrukningen på maximalt 0,5 Watt aktiv effekt, mäts inte.
Liksom alla energimätare utan Europeisk MID-certifi ering så har den ej godkännande för debitering och 
fakturering av energi.
1st fasledare med en ström på upp till 65 A kan anslutas. 
Ifall den totala lasten överskrider 50 % av enhetens totala effekt måste ett ventilationsutrymme på ½ 
modul fi nnas till enheterna bredvid. Vi rekommenderar att distansstycke DS12 (E21 550 09) används.
Inrusningsströmmen är 40 mA. 
Förbrukningen lagras i ett e-prom minne och fi nns genast tillgänglig efter ett ström avbrott.
Trådlöst datameddelande: Ett meddelande sänds inom 60 sekunder om matnings spänningen ändras med 
minst 10 procent. En förändring i effektförbrukning sänds omedelbart. Ett fullständigt datameddelande 
bestående av effektförbrukning och spännings status överförs var 10 minuter.
När strömmen slås på, skickas ett inlärningsmeddelande till inkopplad energiförbrukningsindikator. 
Om L-ingången och L-utgång är förväxlade vid anslutning skickas under 20 sekunder ett normal-värdes 
(HT)/off-peak(NT)- telegram om växlingsfelet.

FWZ12-65A Trådlös 1-fas mätar- och sändarmodul E1710730

FASWZ-16A
Plugin energimätare med trådlös överföring, max mätström 16 A. 116 x 56 x 46 mm, svart. 

Lämplig för både inomhus och utomhus, IP44. Endast 0,4 watt standby-förlust. Smart Home uttag.

Avsedd för vägguttag av svensk standard. Med förstärkt petskydd.
Denna 1-fasenergimätare mäter aktiv energi i uttaget och överför förbrukning och mätarställning i Eltakos 
trådlösa nätverk. 
Noggrannhetsklass B (1 %).
Utvärdering och avläsning via en Smart Home-kontroller.

Visualisering av energiförbrukningen även med en FEA65D.

Den interna strömförbrukningen på max. 0,4 watt aktiv effekt mäts inte.
nrusningsströmmen är 20 mA.
Förbrukningen sparas i ett minne som är tillgängligt igen efter ett strömavbrott.
Ett trådlöst telegram sänds inom 30 sekunder om strömtillståndet ändras med minst 10 %. 
En förändring av mätarställningen överförs omedelbart. Ett fullständigt telegram med mätarställning och 
effektstatus sänds var 10:e minut.

FASWZ-16A Plugin energimätare   E1711685

NYHET

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319
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WEEE registreringsnummer DE 30298319

ARBETSSTRÖM-/IMPULSRELÄ MED ENERGIMÄTNING FSR61VA-10A OCH 

IMPULSRELÄAKTOR PLUGIN MED ENERGIMÄTNING FSVA-230V-10A 

FSR61VA-10A
1 NO-kontakt EJ potentialfri 10 A/250 V AC, glödlampslast upp till 2000 W, frånslagsfördröjning med 

frånslagsvarning och konstantljusfunktion. Med integrerad energimätning upp till 10 A. Krypterat 

trådlöst, med dubbelriktad- och med förstärkar-funktion. 'Standby' förbrukning endast 0,8 watt.

Enhet för inbyggnad. Längd 45 mm, bredd 45 mm, djup 33 mm. 
Drift och manöver-spänning 230 V. 
Vid strömavbrott bibehålls reläets läge. Vid upprepade strömavbrott stängs enheten av i en förutbestämd 
sekvens. Vänta tills den korta automatiska synkroniseringen har slutförts efter installationen innan de 
tillkopplade förbrukarna ansluts till nätet. 
Uttagen effekt mäts med integrerad strömmätning från ca 10 VA till 2300 VA när kontakten är stängd. 
Ett trådlöst telegram skickas inom 30 sekunder efter att lasten har anslutits eller efter en strömförändring 
med min 5 % och cykliskt var 10: e minut.
Mätvärdesuppsamling på datorn med Eltakos visualiserings- och kontrollprogramvara GFVS eller med 

energimätardisplay FEA65D.

GFVS-Energy stöder upp till 100st sändarmoduler och GFVS 4.0 upp till 250st sändarmoduler.
Krypterade sensorer kan också läras in.

Statustelegram och/eller repeaterfunktion kan aktiveras. För varje ändring i status skickas ett trådlöst 
statustelegram. Detta trådlösa telegram kan läras in i andra mottagare/aktorer, i GFVS-programvaran och 
i universella displayer.

FSR61VA-10A Arbetsström-/impulsrelä med energimätning E1709127

FSVA-230V-10A
Impulsreläaktor plugin 1 NO kontakt ej potentialfri 10 A/250 V AC, glödlampslast upp till 2000 W, 

LED och lågenergilampor ESL upp till 400 W. Med integrerad amperemätare upp till 10 A. 

Kryptering, dubbelriktad trådlös kommunikation samt förstärkarfunktion valbara. 

Endast 0,8 watt effektförbrukning i standbyläge. 

Avsedd för vägguttag av svensk standard, med förstärkt petskydd mot elstötar. Driftspänning 230 V.
Vid strömavbrott sparas reläets status, vid upprepade strömavbrott stängs reläet av enligt förbestämd 
procedur. Vid anslutning, vänta en kort stund för synkronisering och anslut sedan önskad last till enheten.
Denna trådlösa aktor har toppmoderna egenskaper med utvecklad hybridteknik. Här kombineras den 

slitagefria mottagaren med välutvecklad elektronik med bistabilt relä.

Effekt mäts med integrerad effektmätning från ca 10 VA till 2300 VA vid sluten kontakt. Ett trådlöst tele-
gram överförs till Eltakos trådlösa system inom 30 sekunder efter att lasten har startats eller efter en 
förändring i effekt med min 5 % och cykliskt var tionde minut.
Evaluering via datorn med Eltakos programvara för visualisering och styrning GFVS eller med 

energidisplay FEA65D. 

GFVS-Energy stöder upp till 100st energimätare och GFVS 4.0 upp till 250st energimätare. 
Krypterade sensorer kan också läras in. Statustelegram och/eller repeaterfunktion kan aktiveras. Varje 
förändring i tillstånd och inkommande styrtelegram bekräftas sedan av ett trådlöst statustelegram. Detta 
trådlösa telegram kan läras in i andra mottagare/aktorer, i GFVS-programvaran och i universella displayer.
Upp till 35 trådlösa tryckknappar läras in med vänster tryckknapp LRN, antingen som en universaltryckknapp,
riktningstryckknapp eller central tryckknapp. För styrning av frånluftshuvar eller liknande kan upp till 35 
trådlösa magnetkontakter FTK eller trådlös fönsterhandtagssensor FFG7B-rw läras in. Flera FTK- eller 
trådlös fönsterhandtagssensor FFG7B-rw blir ihoplänkade. Om en FTK eller trådlös fönsterhandtagssensor
FFG7B-rw lärs in, fungerar kontrollkommandon för tidigare inlärda tryckknappar inte längre.
Enheten kan slås på och av manuellt med höger tryckknapp. Lysdioden blinkar under inlärningsprocessen 
såsom beskrivs i bruksanvisningen. Under drift visas trådlösa telegram med korta blinkningar.

FSVA-230V-10A Impulsreläaktor plugin med effektmätning E1710053

Anslutningsexempel



26

EVA12-32A

WSZ15D-32A 

WSZ15DE-32A

WZR12-32A

WSZ110 

WSZ15D-65A DSZ15D-3x80A 

DSZ15DE-3x80A

DSZ15DM-3x80A 

DSZ14DRS-3x80A 

DSZ180CEE 

DSZ15WD-3x5A 

DSZ15WDM-3x5A 

DSZ14WDRS-3x5A 

Rekommenderad spänning
Spänningsomfång

230 V, 50 Hz 
- 2O%/+ 15%

230 V, 50 Hz 
- 2O%/+ 15%

3 x 230/400 V, 50 Hz 
- 2O%/+ 15%

3 x 230/400 V, 50 Hz 
- 2O%/+ 15%

Referens ström Iref 
(Max mätström Imax)

5 (32) A, WSZ110:
Märkström 16 A

10 (65) A
3x10 (80) A, DSZ180:
Märkström 32 A

3x5 (6) A

Intern effektförbrukning
Aktiv effekt

0,4 W 
EVA12, WZR12: 0,5 W

0,4 W
0,5 W per fas
DSZ14DRS: 0,8 W på L1

0,5 W per fas
DSZ14WDRS: 0,8 W på L1

Display
LCD-display med 7 siffror 
varav 1 eller 2 är decimal

LCD-display med 7 siffror 
varav 1 eller 2 är decimal

LCD-display med 7 siffror 
varav 1 eller 2 är decimal

LCD-display med 7 siffror 
varav 1 är decimal

Displayens olika värden

WSZ15D:
Med knappar kan välja att 
visa  effektförbrukning, 
spänning och ström
WSZ15DE, WSZ110:
Aktiv effektförbrukning 
visas i 5 sekunder var 30:e 
sekund.
EVA12, WZR12:
Aktiv effektförbrukning

Med knappar kan välja att 
visa  effektförbrukning, 
spänning och ström

Med knappar kan man välja 
att visa energiförbrukning, 
återställningsbar 
energiförbrukning samt 
effektför-brukning, 
spänning och ström per fas. 
Yttre omkopplingsstyrning 
för Tariff 1 och 2.
(ej DSZ180)

Med knappar kan välja att 
visa energiförbrukning, 
återställningsbar 
energiförbrukning samt 
effektförbrukning spänning 
och ström per fas.

Noggrannhetsklass  ± 1 % B B B B

Inrusningsström enligt 
noggrannhetsklass B

20 mA 40 mA 40 mA 10 mA

Omgivningstemperatur i drift
-25 /+55°C
EVA12, WZR12: -10/+55°C

-25 /+55°C -25 /+55°C -25 /+55°C

Interface
(inte EVA12, WZR12)

DSZ15DM och  DSZ15WDM med M-bus interface. DSZ14DRS och DSZ14WDRS med interface för Eltakos RS485-BUS.
Övriga med SO pulsutgång enligt DIN EN 62053-31, potentialfri genom optokopplare, max 30 V DC /20 mA samt min 5 V DC, 
impedans 100 ohm.

Pulslängd 30 ms Pulslängd 30 ms Pulslängd 30 ms Pulslängd 30 ms

2000 Imp./kWh 2000 Imp./kWh 1000 Imp./kWh 10 Imp./kWh

Plintars plomberbara lock

Med plomberingskapsling 
PK18. En plomberingskapsling 
krävs för anslutningarna för 
mätt energi (ej WSZ110)

Med plomberingskapsling 
PK18. En plomberingskapsling 
krävs för anslutningarna för 
mätt energi

Plintarnas beröringsskydd Plintarnas beröringsskydd

Kapslingsklass
IP50 för montage i kapsling 
med kapslingsklass IP51
WSZ110: IP54

IP50 för montage i kapsling 
med kapslingsklass IP51

IP50 för montage i kapsling 
med kapslingsklass IP51
DSZ180: IP54

IP50 för montage i kapsling 
med kapslingsklass IP51

Max anslutningsbar 
kabelarea

6 mm2 
WSZ15D, WSZ15DE: 
L plintar 16 mm2 

(ej WSZ110)

L plintar 16 mm2, 
N och S0 plintar 6 mm2

N och L plintar 16 mm2, 
S0, M-Bus och RS485BUS plintar 6 mm2

DSZ15D/DE/DM-3x80A och DSZ14DRS-3x80A: 
L plintar 25 mm2

N-plinten måste anslutas på 3-fas energimätarna annars kan den interna elektroniken förstöras.

TEKNISKA DATA 1-FAS OCH 3-FAS ENERGIMÄTARE OCH ENERGIDISPLAY

För att överensstämma med DIN VDE 0100-443 och DIN VDE 0100-534 måste ett överspänningsskydd (SPD) typ 1 och/eller 2 installeras.

Enligt norm: EN 50470
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CE-märkning

Metrologimärkning M + i bruks tagande årtal

Identifi eringsnummer på enhetens kapsling

CE  –   M21  –   1383

MÄTINSTRUMENTSDIREKTIVET MID

MÄTINSTRUMENTSDIREKTIVET MID

Den 31.04.2004 antog Europaparlamentet och Europarådet direktivet 
om europeiska mätinstrument (MID) 2004/22/EG. MID trädde i 
kraft i alla EU-länder och i Schweiz den 30.10.2006. De tio typerna 
av mätinstrument inkluderar också aktiva elektriska energimätare.

MID ersätter tidigare förordningar om nationellt godkännande 

och efterföljande kalibrering i inhemska, handels och 

lätta industrisektorer. En tillverkares försäkran om 

överensstämmelse producerades baserat på detta nya direktiv.

Det fi nns ett typundersökningscertifi kat eller mönsterundersök-
ningscertifi kat för varje typ.

MID reglerar följande:

 De tekniska kraven (standardserien DIN EN 50470-1/-3)
 Förfarandet för bedömning av överensstämmelse

Året efter att året tas i bruk defi nierar omkalibreringstiden.

Kalibreringsgiltighetstiden beror på den gällande nationella lagen. 
I Tyskland är detta åtta år och kan sedan förlängas ytterligare 8 år 
av ett statligt certifi erat kontrollorgan, dvs inte tillverkaren.

 Användning av mätinstrument
 Märkning av mätinstrumenten
 Marknadsövervakning

Nationell lag fortsätter att reglera följande:

 Omkalibrering
 Kalibreringsgiltighet
 Avgifter

När ett MID-instrument tas i bruk förklarar vi överensstämmelse med 
MID i bruksanvisningen. Numret för typundersökningscertifi katet 
anges också där. 

ENHETEN HAR MID-ÖVERENSSTÄMMELSEMÄRKET SOM BESTÅR AV:

MID-certifi erade energimätare från Eltako kräver ingen 

kalibrering per enhet med kalibreringsmärkning. Istället är 

hela tillverkningen av energimätare MID-certifi erad enligt 

EUs försäkran om överensstämmelse.
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INSTALLATIONSEXEMPEL FÖR INSTALLATÖRER
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OM NI HAR NÅGRA FRÅGOR, HÖR AV ER !

Lika professionella som våra produkter: 

Professionell support från Eltako.

Säljare Nord- och Mellan-Sverige: 

Patrick Savinainen
 070 9596906   

 patrick@eltako.com

Säljare Öst-Sverige: 

Dan Koril
 070 3201102   

 dan@eltako.com

Säljare Väst-Sverige: 

Glenn Johansson 073 5815692   
 glenn@eltako.com

Säljare Syd-Sverige: 

Magnus Ellemark 070 1702130   
 magnus@eltako.com

Säljare Stockholm: 

Niklas Lundell 070 4875003   
 niklas@eltako.com

eltako.se

02/2022


