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CHARAKTERISTIKA
Monitor vývodu MEg71 je určen k měření napětí, proudů, výkonů a energií nn vývodu
rozvaděče s pojistkovými nebo odpínačovými lištami.
Monitor v provedení MEg71D zobrazuje na osmimístném podsvíceném LCD displeji hodnoty fázových napětí, fázových proudů a činného i jalového výkonu vývodu.
Monitor v provedení úzkém – MEg71S indikuje pomocí LED diod U1, U2 a U3 přítomnost
napětí v dovolených nebo mimo dovolené tolerance.
Monitory vývodu MEg71 měří napětí a registrují události na napětí metodami deﬁnovanými
v ČSN EN 61000-4-30, ed. 2 bez přerušení a bez mezer.
Měření energií je čtyřkvadrantové se šesti registry pro každou fázi.
Všechny měřené a statisticky zpracované hodnoty jsou z monitorů MEg71 přenášeny přes
komunikační rozhraní RS485 i protokolem MODBUS do místního nebo vzdáleného nadřazeného měřicího systému. Parametrizaci a on line měření lze provádět na PC s programem
MERCI, k pohlížení a vyhodnocení změřených datových souborů slouží program prohlížeč
DVMEG a nad daty uloženými v databázi pracuje program WebDatOr.
Mechanicky se monitor vývodu MEg71skládá ze dvou konstrukčně oddělených částí, z měřicí
jednotky a z měřicí lišty se snímači. Snímače obsahují proudové transformátory s integrovanými
ochranami při rozpojení sekundárního obvodu a kontaktem s předřazenými odpory pro měření
napětí. Měřicí lišta o výšce cca 20 mm se instaluje mezi pojistkovou lištu a sběrny nn skříně.
Monitor vývodu MEg71 má interní zálohované hodiny, datovou paměť pro uchovávání statisticky vyhodnocených dat. Procesor monitoru MEg71 snímá a zpracovává i signál přerušení nn
pojistky a signál otevření táhla pojistkového odpínače. Na měřicí liště je přístupně přednastavena a při vyhodnocování procesorem zpracovávána jmenovitá hodnota použitých nn pojistek.
Měřicí jednotky v obou provedeních lze přemísťovat mezi jednotlivými lištami i za provozu.
Tak je možné jednu jednotku použít pro časově následná měření i na více nn vývodech. Před
odpojením od jedné lišty je třeba z jednotky vyčíst změřená data. Po připojení jednotky na
jinou lištu je automaticky změněn měřicí proudový rozsah podle jmenovité hodnoty v této
liště použitých nn pojistek.
Nízká výška měřicí lišty umožňuje dodatečnou montáž monitoru vývodu MEg71 do již provozovaných nn skříní s pojistkovými a odpínačovými lištami.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Měřené veličiny:
Napětí U, přímé měření, CAT IV
Ujm = 230 Vstř
Nejistota měření U:
0,1 % z měřené hodnoty ± 0,1 % Ujm
Měřicí rozsah U:
5 % až 120 % Ujm
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Proud I, přímé měření, CAT IV
Ijm = od 10 A do 1600 A,
(podle jmenovité hodnoty pojistek nastavené na konektoru měřicí lišty)
Nejistota měření I:
0,5 % z měřené hodnoty ± 0,2 % Ijm
Měřicí rozsah I:
0,05 Ijm až 10 Ijm
Činný výkon P
Nejistota měření P:

0,5 % z měřené hodnoty ± 0,5 % z Pjm

Jalový výkon Q
Nejistota měření Q:

0,5 % z měřené hodnoty ± 0,5% z Qjm

Činná energie Ačin
Nejistota měření Ačin:
Jalová energie Ajal
Nejistota měření Ajal:

v souladu s třídou A dle TPM 2440-08,
ČMI (ČSN EN 50470)
třída přesnosti 2 dle TPM 2440-08, ČMI (ČSN EN 62053-23)

Události na napětí, odchylky napětí
Třída S dle ČSN EN 61000-4-30, Ed. 2

Pracovní podmínky:
Pracovní teplota:
Relativní vlhkost:

-25 °C až +60 °C
měřicí jednotka
-25 °C až +100 °C měřicí lišta
10 % až 90 % při 40 °C

Obecné údaje:
Datová paměť:
Organizace datové paměti:
Sériové rozhraní:
Napájecí napětí:
Napájecí proud:
Stupeň krytí:

2 × 4 MB – ﬂash
lineární nebo kruhová
RS485 / 115,2 kbit/s
9 Vss až 16 Vss
do 100 mA
IP20

Konstrukční údaje:
Rozměry:
91 × 109 × 40 mm
měřicí jednotka MEg71D, bez rámečku
91 × 109 × 16 mm
měřicí jednotka MEg71S, bez rámečku
528 × 24 × 67,5 mm
měřicí lišta, průměr otvoru 12,5 mm
Maximální délka napájecích a komunikačních vodičů: 30 m

