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Souprava monitoru vývodu MEg71
1/ ÚVOD
Souprava monitoru vývodu MEg71 měří na trojfázovém vývodu s nn pojistkovou nebo
odpínačovou lištou skříně nebo stanice napětí, proudy, výkony a energie, registruje napěťové jevy i zkratové proudy a signalizuje stav pojistek nn lišty. Uvedené informace zaznamenává do nedestruktivní datové paměti, zobrazuje je na svých indikačních prvcích,
signalizuje svým kontaktem a při on-line připojení předává do nadřazených informačních systémů.
Souprava monitoru vývodu MEg71 se skládá z jednotky monitoru MEg71 a měřicí lišty
MEgML71. Podle volného prostoru nad nn lištami se jednotka monitoru MEg71 vyrábí
ve dvou provedeních. Nízké provedení MEg71S s indikačními LED diodami je navrženo
pro skříně s nízkým prostorem nad nn lištami, je-li prostor nad nn lištami dostatečný,
použije se provedení jednotky monitoru MEg71D s displejem.
Souprava monitoru MEg71 měří napětí na vývodu (za pojistkami) a na sběrnách (před
pojistkami) z nichž určuje stav pojistek. Proudy měří ve dvou rozsazích. V měřicím rozsahu měří do 1,2 násobku jmenovitého proudu instalovaných pojistek nn vývodu, zkratové
proudy měří nejméně do desetinásobku jmenovitého proudu. Souprava monitoru vývodu
MEg71 je napájena stejnosměrným napájecím napětím se jmenovitou hodnotou 12 V.
Pro místní i dálkovou komunikaci má sériové rozhraní RS485 s protokolem MODBUS
nebo efektivnější proprietální protokol.
Měřicí lišta MEgML71 je vybavena proudovými snímači s vysokým nadproudovým číslem a elektronickou ochranou při rozpojení jejich sekundárních obvodů. Z důvodu snížení ztrát má zmenšeny jmenovité hodnoty sekundárních proudů. Instaluje se mezi sběrny
a nn lištu skříně. Vyznačuje se nízkou výškou, takže ji lze i dodatečně instalovat do již
provozovaných nn skříní. Měřicí lišta MEgML71 je navržena pro nejnáročnější pracovní
podmínky s kategorií přepětí CAT IV.
Jednotku monitoru obou provedení lze i za provozu přepojovat k různým měřicím lištám
MEgML71 při zachování stanovené přesnosti měření a bez nebezpečí poruchy měřicí
lišty v důsledku rozpojení sekundárních obvodů jejích proudových snímačů.
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2/ TECHNICKÉ PARAMETRY
Referenční podmínky
Unapaj = 12 V DC, teplota okolí = 20 °C, relativní vlhkost = 40 % až 70 %
f = 50,0 Hz, měřená napětí i proudy se shodnou frekvencí tvoří trojfázový systém
Jednotka monitoru vývodu MEg71D nebo MEg71S
Napětí vývodu, napětí sběren (přímé měření, CAT IV / 300 V)
Jmenovitá hodnota Unom:

230 VAC

Rozsah měření:

5 % až 130 % Unom

Přesnost měření:

0,2 % Unom + 0,1 % M.H. 1)

Maximální napětí:

300 V

Měřené proudy (přímé měření)
Jmenovitá hodnota Inom2):

80 A AC, 160 A AC, 320 A AC, 640 A AC

Rozsah měření:

2 % až 120 % Inom

Přesnost měření, InomM = 80 A, 160 A: 0,5 % InomM + 0,1 % M.H. včetně snímače
InomM = 320 A, 640 A: 1,0 % InomM + 0,1 % M.H. včetně snímače
Činný výkon
Jmenovitá hodnota Pnom:

Unom ∙ InomM

Rozsah měření:

0,8 Unom ≤ U ≤ 1,3 Unom
0,02 InomM ≤ U ≤ 1,2 InomM
cos φ ≥ 0,5

Přesnost měření, InomM = 80 A, 160 A: 1,0 % Pnom, včetně snímače
InomM = 320 A, 640 A: 1,5 % Pnom, včetně snímače
Jalový výkon
Jmenovitá hodnota Qnom:

Unom ∙ InomM

Rozsah měření:

0,8 Unom ≤ U ≤ 1,3 Unom
0,02 InomM ≤ U ≤ 1,2 InomM
cos φ ≤ 0,707

Přesnost měření, InomM = 80 A, 160 A: 1,0 % Qnom, včetně snímače
InomM = 320 A, 640 A: 1,5 % Qnom, včetně snímače
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Činná energie
Rozsah měření:

0,8 Unom ≤ U ≤ 1,3 Unom
0,02 InomM ≤ U ≤ 1,2 InomM
cos φL ≥ 0,5

cos φC ≥ 0,8
Přesnost měření:

třída B, včetně snímače

Napěťové jevy 3), 4)
Jmenovitá hodnota Unom:

230 VAC

Rozsah měření URMS1/2:

0,05 Unom ≤ U ≤ 1,3 Unom

Přesnost měření URMS1/25):

0,5 % Unom + 0,1 % M.H.

Rozsah měření T

0,02 s < T ≤ 60 s

Přesnost měření T5):

± 20 ms

Zkratové proudy IZ 2), 6)
Jmenovitá hodnota InomZ:

2000 A AC, 6000 A AC

Rozsah měření IZ:

1,2 InomM až InomZ

Přesnost měření IZ:

10 % M.H. včetně snímače

Interní čas
Přesnost:

1,0 s / 24 hod. při referenční teplotě okolí

Přesnost při synchronizaci f sítě7):

T sítě ± 1 s

Frekvenční rozsah fázového závěsu8): 42,5 Hz až 57,5 Hz
Přetížitelnost proudových vstupů:

2 InomM / 1 min, 10 InomM / 1,5 s

Obecné údaje
Datová paměť:

4 MB + 4 MB (flash)

Organizace datové paměti:

kruhová

Sériové rozhraní:

RS485, 115,2 kbit/s

Interval záznamu:

od 1 s do 15 minut, nastavený SW

Maximální počet zaznamenaných událostí:

1024

Maximální délka průběhu zaznamenané události 9), 10): 125 period, 250 hodnot URMS1/2
Pevný pretriger:

10 period

Pevný postriger:

20 period
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Napájení
Jmenovité napětí:

12 V DC

Rozsah napájecího napětí:

8 V DC až 15 V DC

Napájecí proud při napětí 12 V DC:

MEg71D = 85 mA, MEg71S = 55 mA

při napětí 15 V DC:

MEg71D = 100 mA, MEg71S = 75 mA

Konstrukce jednotky
Provedení MEg71S:

97 × 107 × 17 mm

Provedení MEg71D:

97 × 107 × 40,5 mm

Hmotnost MEg71S:

110 g

Hmotnost MEg71D:

140 g

Vstup-výstupní konektor:

typ CAN 25V

Provozní údaje jednotky
Jednotka monitoru vývodu MEg71D a MEg71S
Pracovní teplota:

-20 °C až +60 °C		

Relativní vlhkost:

20 % až 90 % při 40 °C

Teplota skladování:

-25 °C až +80 °C

Stupeň krytí:

IP20 – přístupné části, IP00 – nepřístupné části)

Stupeň znečištění:

2

Bezpečnost:

ČSN EN 61010-1, ed. 2, ČSN EN 61010-2-030

Elektromagnetická kompatibilita
Odolnost proti působení skupiny rychlých impulzů:		ČSN EN 61000-4-4 ed. 2
Odolnost proti působení rázové napěťové vlny:		ČSN EN 61000-4-5 ed. 2
Odolnost proti rušení šířeným vedením,
indukovanými vysokofrekvenčními poli: 		ČSN EN 61000-4-6 ed. 3
Vyzařované emise v kmitočtovém
pásmu 30 MHz – 1 GHz:		ČSN EN 55011 ed. 3 čl. 6.2.1
Rušivé napětí na napájecích svorkách: 		ČSN EN 55011 ed. 3 čl. 6.2.2
Elektrické výboje (ESD): 		ČSN EN 61000-4-2 ed. 2
Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole: ČSN EN 61000-4-3 ed. 3
Krátké poklesy napětí, krátká přerušení
a pomalé změny napětí: 		ČSN EN 61000-4-11 ed. 2
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Měřicí lišta MEgML71
Proudový transformátor
Jmenovitý primární proud 11):

250 A AC, 400 A AC, 630 A AC

Nadproudové číslo:

10

Jmenovitý krátkodobý (tepelný) proud:

20 kA po dobu 1 s

Maximální napětí mezi
proudovými vstupy:

520 VAC

Jmenovitý kmitočet:

50 Hz

Kmitočtový rozsah:

40 Hz až 60 Hz

Sekundární obvod proudového transformátoru lze trvale rozpojit.
Jmenovitá hodnota napětí:

230 VAC

Vstupní odpor napěťových vstupů
snímače a trojfázového předřadníku
(napětí vývodu, napětí sběren):

3,37 MΩ ± 1 %

Maximální vstupní fázové napětí:

300 VAC

Úbytek napětí na spojce měřicí lišty 12)
při Inom = 640 A:

< 10 mV

při Imax = 6400 A:

< 100 mV

Rozměry 13):

540 × 79 × 26 mm (bez trojfáz. předřadníku)
560 × 79 × 26 mm (s trojfáz. předřadníkem)

Osová rozteč otvorů:

185 mm

Upínací šrouby 14):

M12×40 6HR hl., M12×65 6HR hl.		
podložka PLO 12, podložka pruž. 12

Předepsaný moment dotažení
upínacích šroubů:

28 Nm

Maximální průřez vodičů
svorkovnic X3, X4 a X5:

1,5 mm2

Teplotní rozsah:

-40 °C, +80 °C,
teplota sběren přechodně do 100 °C

Stupeň krytí:

IP 00

Maximální vlhkost:

95 %

Kategorie přepětí:

CAT IV / 300 V
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Poznámky:
1) M.H. – měřená hodnota.
2) Jen jedna z uvedených hodnot. Je odvozena od jmenovitého proudu pojistky nastaveného na spínači DIP.
3) Při zajištěném napájení.
4) Události s dobou trvání T delší než 1 s registruje s charakteristikami stanovenými ve
standardu ČSN EN 50160, ed. 3, tj. zbytkovým i maximálním napětím a dobou trvání napěťového jevu.
5) Splňuje třídu S standardu ČSN EN 61000-4-30, ed. 2.
6) Je odvozena od jmenovitého proudu pojistky nastaveného na spínači DIP. Pro měřicí
rozsah 80 A a 160 A platí rozsah zkratového proudu 2000 A, pro měřicí rozsah 320 A
a 640 A je rozsah zkratového proudu 6000 A.
Maximální doba trvání zkratového proudu je 1,5 s.
7) Je-li zavěšen fázový závěs.
8) Při frekvenci mimo frekvenční rozsah nebo při napětí sběrny L1 menším než 10 V se
frekvence nastaví na 50,00 Hz.
9) Zaznamenávají se všechna měřená napětí a všechny měřené proudy v hodnotách
URMS1/2 a IRMS1/2,
10) Při událostech delších než je maximální délka záznamu jsou po zaznamenaném pretrigeru a počátečním průběhu vyhodnocovány a zaznamenány údaje extrémní hodnoty
dle standardu ČSN EN 50160, ed. 3 a po ukončení události je zaznamenáván průběh
veličin po dobu trvání posttrigeru.
11) Jen jedna z uvedených hodnot, dle specifikace v objednávce.
12) Při předepsaném momentu dotažení upínacích šroubů.
13) Detaily viz obr. 1.
14) Podle provedení nn sběren, viz obr. 8a a obr. 8b.
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3/ POPIS ZAPOJENÍ A FUNKCE SOUPRAVY MONITORU VÝVODU MEg71
Základem soupravy monitoru vývodu MEg 71 je jednotka monitoru buď v provedení
s displejem MEg71D nebo v nízkém MEg71S, která se připojuje k měřící liště MEgML71.
Dvoje trojfázová napětí a jedny fázové proudy se převádí na nízkonapěťové signály přes
impregnované snímače a přes trojfázový předřadník 3-phase front end resistor, které jsou
umístěny na měřící liště. Přes tři snímače se měří fázové proudy a trojfázové napětí sběren
- před pojistkou. Přes volitelně instalovaný předřadník 3-phase front end resistor, se měří
trojfázové napětí na nn vývodu – za pojistkou.
Snímače na měřící liště jsou průvlekové a jsou navrženy k přesnému měření proudů do
1,2 násobku proudu pojistkových lišt se jmenovitými proudy 250 A, 400 A a 630 A. Průvlekové toroidy mají současně vysoké nadproudové číslo umožňující i měření průběhů
zkratových proudů. Součástí snímače jsou nízkoztrátové ochrany, které chrání vinutí
toroidů před účinky přepětí při rozpojení měřících proudových obvodů. Protože na nn
vývodech transformačních stanic se podle jejich jmenovité hodnoty (RI) obvykle používají pojistky v rozmezí od 40 A do 630 A, je tato jmenovitá hodnota (RI) nastavována
na přepínači DIP umístěném v koncovce konektoru CANNON měřící lišty. V koncovce
konektoru CANNON je rovněž paměť, v níž jsou vedle označení vývodu i další provozní
informace vztahující se k měřenému nn vývodu.
Po připojení jednotky monitoru vývodu na konektor CANNON měřící lišty vyčte procesor jednotky uvedené informace, modifikuje podle nich parametrizaci měření a i na jejich
základě generuje záhlaví nového datového souboru. Aby byla možná instalace měřících
lišt MEgML71 již při výrobě nn skříní a instalace jednotek monitoru až dodatečně, po
instalaci silových zařízení, ale i z důvodu možného přepojování jednotky monitoru vývodu na různé nn vývody s již při výrobě nn skříní instalovanými měřícími lištami, je konektor CANNON umístěn v koncovce na konci skládaného plochého kabelu. S pomocí
tohoto kabelu je konektor vyveden před panel nn skříně. Konektor CANNON je opatřen
přišroubovanou plastovou krytkou s raménky, která brání jeho propadnutí do prostoru
s živými částmi za panel nn skříně. Jednotka monitoru MEg71D i MEg71S se zasouvá
do sestavy vodících lišt s aretací, která se sestavuje podle polohy instalovaných měřicích
lišt. Sestava vodících lišt se vkládá do podélného výřezu, zhotoveného v panelu nn skříně
s pojistkovými lištami.
Na spodním konci měřící lišty je na kulatém čtyřžílovém a pro prostředí nn skříně vhodně napěťově dimenzovaném kabelu umístěna v plastovém krytu čtyřpólová zásuvka konektoru pro přivedení stejnosměrného napájecího napětí k jednotce monitoru vývodu
a její sériovou komunikaci RS485 s místním nebo vzdáleným informačním systémem.
Sériovou komunikací lze nejen vyčítat změřená data a parametrizovat měření, ale i aktualizovat řídící program procesoru monitoru vývodu. To umožňuje dálkovou i místní
aktualizaci měřících metod i při instalovaném monitoru vývodu.
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Z volitelně na měřící liště připojeného trojfázového předřadníku vychází na jeho vstupní
straně tři samostatné vysoce ohebné měřící napěťové vodiče s dvojitou izolací zakončené
očky, která se přišroubují pod šroubky upravených třmenů V svorek pojistkových nebo
odpínačových lišt.
Na měřící liště MEg71 je označena strana, která se přiloží na nn sběrny a strana k níž se
přiloží pojistková nebo odpínačová lišta. Je to nejen z důvodu zachování správného směru
měřeného proudu, ale především z důvodu bezpečné instalace.
Základem soupravy monitoru vývodu MEg71 je jednotka monitoru buď v provedení
s displejem MEg71D nebo v provedení nízkém MEg71S, která se připojuje k měřicí liště
MEgML71. Jednotka monitoru měří trojfázové napětí na vývodu nn lišty a trojfázové
napětí sběren přes předřadníky shodných hodnot. Instalace trojfázového předřadníku
na měřicí lištu pro měření napětí vývodu se použije ke zjištění stavu pojistek, kdy je
třeba měřit rozdíl napětí na nn vývodu a napětí na sběrnách. Předřadníky fázových napětí sběren jsou integrovány ve snímačích fázových proudů připevněných k měřicí liště
MEgML71.
Snímače fázových proudů obsahují průvlekové proudové transformátory, které jsou navrženy pro přesná měření proudů v rozsahu měřených proudů, současně mají vysoké nadproudové číslo umožňující i měření zkratových proudů. Sekundární proudy proudových
transformátorů jsou v jednotce monitoru měřeny ve dvou rozsazích, v rozsahu měřených
proudů a v rozsahu zkratových proudů.

4/ PRINCIP MĚŘENÍ
Vzorkování signálů obou trojfázových napětí a trojfázového proudu z měřicí lišty
MEgML71 se v jednotce monitoru MEg71 děje s kmitočtem 128krát vyšším než je
kmitočet napětí vývodu L1. Základem hodnot zaznamenávaných funkcí záznamníku
a funkcí elektroměru jsou pravé efektivní hodnoty spočítané ze vzorků za 10 period. Pro
zadaný interval záznamu se z nich počítají průměrné efektivní hodnoty a vyhodnocují
extrémní 10 periodové hodnoty napětí, proudů a činných výkonů, které se ukládají do
nedestruktivní datové paměti o velikosti 4 MB. Ze změřených napětí před a za pojistkami
a změřených proudů se vyhodnocuje stav pojistek nn lišty. Po ukončení každého intervalu
záznamu se do datové paměti jednotky monitoru vývodu zaznamenává přírůstek stavů
šesti čítačů energií. Jsou to čítače odběru a dodávky činné energie, odběru a dodávky
jalové energie induktivní, odběru a dodávky jalové energie kapacitní. Z těchto hodnot lze
bez omezení počtu tarifů vyhodnotit tarif odběru elektrické energie pro libovolnou dobu.
Události zahrnují zkraty, výpadky napájení a podle ČSN EN 50160, ed. 3 napěťové jevy
tj. poklesy, zvýšení a přerušení napětí. Uvedené události jsou zaznamenávány do ne-
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destruktivní datové paměti. Pro vyhodnocení napěťových jevů a zkratových proudů se
průběžně bez přerušení a bez mezer počítají hodnoty napětí URMS1/2 a hodnoty IRMS1/2
měřených napětí i proudů. Jakmile se kterékoliv z trojfázového napětí nebo kterýkoliv
z trojfázového proudu dostane mimo přednastavené hodnoty, je detekován vznik napěťového jevu nebo zkratového proudu. Při zkratovém proudu je to nad parametrizačním
programem nastavenou mez v % Ijm instalovaných pojistek, při poklesu napětí je to pod
90 % Ujm, při zvýšení napětí je to nad 110 % Ujm a při přerušení napětí je to ve stavu, kdy se
všechna tři měřená napětí dostanou pod 5 % Ujm podle ČSN EN 50160, ed. 3. Při vzniku
napěťového jevu nebo zkratového proudu se do nedestruktivní datové paměti zapíše čas
jeho začátku, průběh všech hodnot URMS1/2 a IRMS1/2 měřených napětí a proudů pretrigeru
délky 10 period a pokračuje se v záznamu do ukončení napěťového jevu nebo zkratového
proudu, nejdéle však v délce 125 period (2,5 s). Jestliže napěťový jev nebo zkratový proud
trvá déle než je nejdelší doba záznamu, pak se z následujících hodnot URMS1/2 a IRMS1/2
vyhodnocují extrémní hodnoty, které se spolu s okamžikem ukončení zapíší do datové
paměti. Okamžik ukončení napěťového jevu nastává, jestliže se napětí URMS1/2 při poklesu napětí vrátí nad (90 + 2) % Ujm nebo při zvýšení napětí klesne pod (110-2) % Ujm nebo
při přerušení napětí alespoň jedno z napětí vzroste nad 5 % Ujm. Zkratový proud končí,
jestliže hodnoty všech fázových proudů klesnou pod přednastavenou mez. Po okamžiku
ukončení se vždy zaznamenává průběh všech měřených napětí a proudů ještě po dobu
následujících 20 period – posttriger.
Výše popsaný postup měření zkratových proudů a napěťových jevů v soupravě monitoru
vývodu je podmíněn přítomností napájecího napětí. Měřené napětí bývá u soupravy monitoru vývodu MEg71 obvykle i napětím, které napájí napájející zdroj 12 V DC, z tohoto
důvodu je vhodné použít k napájení soupravy monitoru vývodu MEg71 zdroj zajištěného
napájení. Při výpadku napájecího napětí se do datové paměti jednotky monitoru vývodu
zaznamená čas začátku a čas ukončení výpadku napájení s rozlišením na jednotky sekund. Při obnovení napájení procesor nejprve kontroluje funkci HW, vyčte technologické
informace z připojené měřicí lišty a poté zahajuje měření. Součástí zaznamenávaných
dat jsou na začátku každého datového souboru i informace o měřicím rozsahu, označení
měřeného vývodu a další technologické a časové informace umožňující jednoznačné přiřazení změřených dat měřenému nn vývodu.
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5/ ZOBRAZENÍ, OVLÁDÁNÍ ZOBRAZENÍ
A NASTAVENÍ ROZSAHU MĚŘENÍ A ZÁZNAM
Ke zobrazení nebo indikaci měřených veličin se používají efektivní hodnoty spočítané
ze čtyř předchozích desetiperiodových hodnot. Zobrazování měřených veličin se tedy
aktualizuje po 0,8 s.
Jednotka monitoru MEg71S v nízkém provedení používá k indikaci napětí a fázových
proudů LED diody a pro ovládání indikace nemá žádný ovládací prvek. Jestliže se všechna tři měřená a zaznamenaná napětí nacházejí v toleranci zadané parametrizačním programem, obvykle Ujm ± 10 % Ujm, pak zelená LED dioda U svítí trvale. Jestliže se kterékoliv z trojice měřených a zaznamenávaných napětí nachází mimo tolerance, LED dioda
U svítí kmitavým svitem. Při poklesu všech tří napětí pod úroveň 5 % Ujm a zajištěném
napájení dioda nesvítí.
Pro indikaci každého z proudů I1, I2, I3 a indikaci stavu odpovídající nn pojistky jsou
použity tři žlutě a jedna červeně svítící LED dioda. Indikace proudů je odvozena od jmenovité hodnoty proudů pojistek instalovaných v nn liště, která je nastavena na šestipólovém spínači DIP nacházejícím se v krytce konektoru CANNON měřicí lišty.
První tři žlutě svítící diody indikují velikost proudu odpovídající fáze. Při zvyšování měřeného proudu do 1/3 Ijm instalované pojistky se rozbliká první vlevo se nacházející žlutá
dioda, přičemž se zvyšujícím se proudem se prodlužuje doba světelného impulsu až při
proudu 1/3 Ijm svítí první dioda trvalým svitem. Při dalším zvyšování proudu se vedle
trvale svítící první žluté diody rozbliká druhá žlutá LED dioda a obě svítí trvalým svitem
při proudu 2/3 Ijm. Všechny tři žluté LED diody svítí trvalým svitem při proudu dané fáze
o velikosti Ijm. Při zvýšení proudu nad 1,05 Ijm instalované pojistky se navíc trvale rozsvítí
i poslední červeně svítící dioda signalizující překročení jmenovitého proudu.
Přerušení pojistky fáze nn vývodu signalizuje odpovídající poslední červeně svítící LED
dioda kmitavým světlem, přičemž první tři žluté LED diody nesvítí.
Obě provedení jednotky monitoru MEg71S i MEg71D mají na panelu žlutou LED diodu
RUN, která se po připnutí napájecího napětí a úspěšné HW kontrole obvodů monitoru
rozsvítí trvalým svitem. Jestliže dioda RUN nesvítí, pak je zřejmě porucha napájení.
Provedení jednotky monitoru MEg71D používá pro zobrazení hodnot měřených veličin
8 místný alfanumerický LED displej s podsvícením a má jedno ovládací tlačítko. V základním zobrazovacím režimu cykluje na displeji hodnota napětí první, druhé a třetí fáze,
hodnota proudu první, druhé a třetí fáze, suma činného a suma jalového výkonu vývodu.
Doba zobrazení jednotlivých hodnot je 5 s, takže cyklus opakování zobrazování trvá 40 s.
Ve zhoršených světelných podmínkách se krátkým stiskem ovládacího tlačítka v režimu
cyklování aktivuje podsvícení displeje, které je možné dalším krátkým stiskem zhasnout,
jinak automaticky zhasne za 1 minutu.
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Tab. 1: Krokování zobrazovaných veličin na displeji monitoru MEg71D
Krok

Rozšířené zobrazení

Název

1

fázové napětí L1

2

fázové napětí L2

3

fázové napětí L3

4

sdružené napětí L1

5

sdružené napětí L2

6

sdružené napětí L3

7

fázový proud L1

Význam

2 2 8 , 6 V UL1 ve V je v toleranci
□
2
2 6 0 , 2 V UL2 ve V je nad mezí
1

3 □ 2 0 0 , 5 V UL3 ve V je pod mezí
1 2
3 9 8 V UL1, L2 ve V je v toleranci
□
2 3
4 5 0 V UL2, L3 ve V je nad mezí

8

fázový proud L2

3 1 □
3 5 0 V UL3, L1 ve V je pod mezí
1
8 8 , 6 A IL1 v A je pod Ijm pojistky
□
2
1 0 2 , 1 A IL2 v A je nad Ijm pojistky

9

fázový proud L3

3

9 5 , 6 A IL3 v A je pod Ijm pojistky

10

činný výkon L1

1 +

1 2 8 k W PL1 v kW; odběr

11

činný výkon L2

2 – 9 5 , 4 k W PL2 v kW; dodávka

12

činný výkon L3

3 + 1 , 4 5 k W PL3 v kW; odběr

13

součet činných výkonů

∑ + 2 2 , 8 k W Pvývodu v kW; odběr

14

jalový výkon L1

1 + L 1 2 8 k

r

QL1 v kVAr, odběr, induktivní

15

jalový výkon L2

2 – C

7 4 k

r

QL2 v kVAr, dodávka, kapacitní

16

jalový výkon L3

3 + L 2 , 8 k

r

QL3 v kVAr, odběr, induktivní

17

součet jalových výkonů ∑ – C

r

Qvývodu v kVAr, odběr,kapacitní

18

účiník L1

φ 1 + L 1 , 0 0 účiník L1, odběr, odporový

1 5 k

19

účiník L2

φ 2 – C 0 , 9 8 účiník L2, odběr, kapacitní

20

účiník L3

φ 3 + L 0 , 7 4 účiník L3, dodávka, induktivní

21

Stav pojistek

F u

22

Rozsah proudu

R

I

– X ?
2 2 4 A Hodnota pojistky = 224 A

Pozn.: U zobrazení položky Stav pojistek jsou použity symboly, kde znak – znamená
„dobrá pojistka“, znak X znamená „přerušená pojistka“ a znak ? znamená „stav
pojistky nebyl dosud rozpoznán“.
Rozsah proudu obvykle odpovídá jmenovitému proudu vývodu, tato hodnota by
měla být odpovídající jmenovitému proudu pojistek.
Dlouhým, 1 s trvajícím stiskem se přeruší režim cyklování a přejde se do režimu krokování, současně se rozsvítí podsvícení a na displeji se tlačítkem postupně krokuje k dalším
zobrazovaným veličinám rozšířeného zobrazení. Vybraná veličina se zobrazuje buď do
dalšího krátkého stisknutí, nebo po době 1 minuta se zobrazení vrací do režimu cyklování
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bez podsvícení. Trvalým stisknutím ovládacího tlačítka v režimu krokování se nahrazují
opakovaná krátká stisknutí a zobrazované veličiny se s rychlostí cca 0,5 s mění v následujícím pořadí dle tab. 1 od právě zobrazované veličiny.
Monitor MEg71 rozlišuje dva rozsahy a to rozsah měření a rozsah záznamu zkratů. Rozsah měření má čtyři stupně, a to 80 A, 160 A, 320 A a 640 A, dva stupně rozsahu záznamů
zkratů jsou 2000 A a 6000 A. Rozsah měření i rozsah záznamu zkratu je odvozen od jmenovité hodnoty pojistek instalovaných v pojistkové nebo odpínačové liště. Tuto hodnotu
je nutné přenést na posuvný šestipólový spímač DIP umístěný v koncovce konektoru
CANNON lišty.
Pro pojistkové nebo odpínačové lišty se jmenovitou hodnotou 250 A, 400 A a 630 A se
předpokládá použití pojistkových vložek PN se jmenovitou hodnotou: 40 A, 50 A, 63 A,
80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 350 A, 400 A, 500 A a 630 A. Podle hodnot pojistky se nastaví šestipólový posuvný spínač DIP, který je umístěn v koncovce
konektoru CANNON měřicí lišty, viz tab. 2.
Tab. 2: Nastavení pólů spínače DIP podle hodnoty proudu
Hodnota pojistky

Póly spínače DIP

[A]

1

2

3

4

5

6

40

–

–

ON

–

–

–

50

ON

–

ON

–

–

–

63

–

ON

ON

–

–

–

80

–

–

–

ON

–

–

100

–

ON

–

ON

–

–

125

–

–

ON

ON

–

–

160

–

–

–

–

ON

–

200

–

–

ON

–

ON

–

224

–

ON

ON

–

ON

–

250

ON

–

–

ON

ON

–

315

ON

ON

ON

ON

ON

–

350

ON

ON

–

–

–

ON

400

–

–

–

ON

–

ON

500

–

ON

–

–

ON

ON

630

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON poloha zapnuto, – poloha vypnuto
text pokračuje na str. 25
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
Obr. 1: Sestava měřicí lišty MEgML71
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Obr. 2: Výkonnostní štítek měřicí lišty MEgML71
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Obr. 3: Zapojení signalizačních kontaktů spínačové lišty na konektor X3 měřicí lišty
MEgML71
Signál pojistky Po3

K jednotce MEg71

Signál pojistky Po2
Signál pojistky Po1
Signál táhla

x3
8

1

Obr. 4: Detail horního konce
Obr. 5: Konektor CANNON
se spínači DIP
měřicí lišty MEgML71		
			
a krytkou s raménky
K jednotce MEg71
Ke spínačům

x3
ON

12 3
45 6

123456
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Obr. 6: Detail dolního konce měřicí lišty MEgML71
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Obr. 7: Štítek trojfázového předřadníku
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Obr.8a: Detail spojení sběrny se závitovou vložkou a kontaktu nn lišty
Kontakt pojistkové nebo
odpínačové lišty

Šroub M12x40

Podložka pružná 12
Podložka PLO 12
Kontaktní pružina

Spojka s osazením

Snímač
Sklolaminátová deska

Vložka závitová M12

Sběrna

Obr.8b: Detail spojení sběrny bez závitové vložky a kontaktu nn lišty
Kontakt pojistkové nebo
odpínačové lišty

Matice M12

Podložka pružná 12
Podložka PLO 12

Kontaktní pružina

Spojka s osazením

Snímač

Sklolaminátová deska

18

Šroub M12x65

Sběrna

Souprava monitoru vývodu MEg71 – uživatelský návod

2

16,9

15,8

Obr. 9: Rozměry nízkého provedení jednotky monitoru MEg71S
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Obr. 10: Rozměry provedení s displejem jednotky monitoru MEg71D
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Obr. 11: Štítky jednotek monitoru MEg71D a MEg71S
MEgA-Měřící Energetické Aparáty, a.s.
www.e-mega.cz

MEgA-Měřící Energetické Aparáty, a.s.
www.e-mega.cz
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Obr. 12: Konstrukce sestavy vodících lišt jednotek monitoru MEg71S a MEg71D
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Obr. 13: Zapojení obvodů napájení a komunikace souprav monitorů vývodů MEg71
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Obr. 14a: Rozložení komponent měřicí lišty MEgML71 na nn sběrně se závitovou vložkou

Obr. 14b: Rozložení komponent měřicí lišty MEgML71 na nn sběrně bez závitové vložky
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Obr. 15: Rozměry komunikační jednotky MEg202.3 a zdrojů MEg101.4, MEg101.5

60.5

Komunikace MEg202.3
Zdroj MEg101.5

89,8

53,7

60.5

Zdroj MEg101.4

107,8

89,8

Obr. 16: Příklad zodrazení vybrané události programem MEgA_Merci.

23

Měřící Energetické Aparáty
Obr.17: Uchycení konektoru X6 a kabelů sběrnice na izolované části kabelu nn vývodu

Měřící lišta MEgML71
spodní část

Vstupní kabel
L=300mm

min. 200mm

Izolované vodiče
kabelu nn vývodu

Skříňka s konektorem x6

Páska vázací
CV-200 AFR, 3.6

Kabel sběrnice
TBVFS 4x0.22

Kabel sběrnice
TBVFS 4x0.22
Odnímatelná část
konektoru x6

Páska vázací
CV-200 AFR, 3.6
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Podle na spínači DIP nastavené hodnoty nastaví procesor jednotky monitoru měřicí rozsah a rozsah záznamu zkratů, viz tab. 3. Při nastavené hodnotě do 80 A včetně, je měřicí
rozsah 80 A. Při nastavení hodnoty do 160 A včetně, je měřicí rozsah 160 A. Při nastavení
hodnoty do 320 A včetně, je měřicí rozsah 320 A a při nastavení hodnot nad 320 A je
měřicí rozsah 630 A. Rozsah záznamu zkratů je při nastavení hodnoty do 160 A včetně
2000 A a při nastavení hodnoty vyšší je rozsah záznamu zkratů 6000 A.
Tab. 3: Nastavení měřicího rozsahu a rozsahu záznamu zkratů podle jmen. proudu pojistky:
Ijm poj (A)
Rozsah měř.
Rozsah zázn.

40

50

63

80

80 A

100

125
160 A

2000 A

160

200

224

250

315

350

320 A

400

500

630

640 A
6000 A

Procesor jednotky monitoru kontroluje periodicky každou vteřinu stav spínače DIP. Při
zjištění trvání změny stavu po dalších 30 s iniciuje restart přístroje.
Při náběhu napájení monitoru nebo náběhu napětí na nn vývodu je sejmut stav spínače
DIP a podle něj je nastaven rozsah měření proudů. Ten je zároveň zaznamenán do paměti
a zobrazen u typu MEg71D na displeji a u MEg71S na diodách LED.
Nastavenou hodnotu pojistky lze u provedení monitoru s displejem MEg71D kdykoliv
zkontrolovat nakrokováním na 22. krok s označením Hod, viz tab. 1. U nízkého provedení monitoru MEg71S s LED diodami je nastavená hodnota pojistky indikována po dobu
1 minuty svitem druhé a třetí trojice žlutě svítících LED diod, které kopírují stav pólů
spínače DIP dle tab. 2. Tato indikace se na LED diodách zobrazuje pouze při obnovení
napájení nebo obnovení napětí na nn vývodu.
Jsou-li všechny póly spínače DIP v poloze OFF, zobrazí se na displeji monitoru vývodu
MEg71D oznámení ERROR a monitor vývodu v provedení MEg71S tento chybný stav
indikuje běžící svítivou diodou přes všechny proudové diody z leva doprava.
Záznam průběhu zkratových proudů se provádí do více než desetinásobku měřicího rozsahu proudů.
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6/ KONSTRUKCE
Měřicí lišta MEgML71
Základem měřící lišty MEgML71 na obr. 1 je sklolaminátová deska, na níž jsou připevněny tři snímače s označením L1, L2, L3 pro měření tří fázových proudů IL1, IL2 a IL3
nn vývodu a tří fázových napětí US1, US2 a US3 sběren. Každý snímač obsahuje průvlekový proudový transformátor s ochranou proti působení přepětí při rozpojení sekundáru
a předřazené odpory pro měření napětí zajišťující kategorii měření CAT IV / 300 V. Na
nn sběrny se měřící lišta přikládá stranou snímačů, ke straně s plošnými spoji se přikládá
pojistková nebo odpínačová lišta. Správné umístění měřící lišty je vyznačeno popisy na
snímačích.
Identifikační informace o měřící liště MEgML71 jsou uvedeny na výkonnostním štítku
umístěném mezi snímačem L1 a L2. Příklad výkonnostního štítku je na obr. 2. Na horním konci měřící lišty, viz obr. 3, je umístěn osmipólový konektor X3, k němuž se připojují kontakty spínačů signalizujících přerušení vlákna jednotlivých pojistek a kontakt
signalizující manipulaci s táhlem odpínačové lišty. Na horním konci měřící lišty je rovněž
připojen skládaný plochý kabel zakončený konektorem CANNON připojovaný k jednotce monitoru vývodu. Detail konektoru CANNON s posuvným šestipólovým spínačem
DIP pro nastavení měřicího rozsahu podle jmenovité hodnoty instalovaných pojistek je
na obr. 4. Ke koncovce konektoru CANNON je přišroubována krytka s raménky, která
brání propadnutí konektoru CANNON otvorem v panelu nn skříně do prostoru s živými
částmi, viz obr. 5.
K dolnímu konci měřící lišty je podle obr. 6 přes čtyřžílový napěťově dimenzovaný kulatý
kabel připojen konektor X6 umístěný v plastovém krytu. Konektor X6 má odnímatelnou
část se dvěma čtveřicemi pružinových kontaktů umožňujícími sériové zřetězení jednotlivých měřících lišt v nn skříni. Při potřebě měření napětí na nn vývodu se na spodní konec
měřící lišty do svorek X4 a X5 zapojí trojfázový předřadník a k měřící liště se mechanicky
připevní vázací páskou. Trojfázový předřadník má na svém vstupu v mrazu ohebné červené napěťové šňůry s očky přišroubovanými do upravených třmenů V svorek. Na vstup
U V1 trojfázového předřadníku se připojuje napětí fáze L1 nn vývodu, na vstup U V2 napětí
fáze L2 a na vstup U V3 napětí fáze L3. Popis štítku trojfázového předřadníku je na obr. 7.
K výkonovému propojení nn sběrny a kontaktu pojistkové nebo odpínačové lišty slouží
spojka s osazením a šroub M12 s podložkami, viz obr. 8a a obr. 8b. Sestava na obr. 8a platí
pro nn sběrny opatřené závitovanou vložkou, zatímco sestava na obr. 8b s delším šroubem
M12 a matkou se použije při instalaci měřící lišty na sběrny, které nemají zabudovánu
závitovou vložku. Rozložení komponent je vidět na obr. 14a a obr. 14b.
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Jednotka monitoru vývodu
Konstrukční rozměry jednotky monitoru vývodu v nízkém provedení MEg71S jsou
na obr. 9. Konstrukční rozměry jednotky monitoru vývodu v provedení s displejem
MEg71D jsou na obr. 10. Základem obou provedení je tělo jednotky šířky 93 mm, výšky
15,8 mm a hloubky 107 mm s vodítky a aretačním detailem na bocích. Vodítka se při instalaci jednotky monitoru vývodu zasouvají do vodících lišt. Na zadní straně jednotky je
umístěna dvouřadá 25pólová nástrčka konektoru CANNON pro připojení k měřící liště
MEgML71. Příklad výkonnostních štítků obou provedení jednotek monitorů vývodu je
na obr. 11.
Provedení jednotek monitorů vývodu MEg71S a MEg71D se liší předním panelem. Nízké provedení MEg71S má v řadě umístěné signalizační LED diodu U, tři čtveřice LED
diod I1, I2 a I3 a LED diodu RUN. Indikace jednotlivých LED diod je popsána v předchozí kapitole 5. Panel provedení monitoru vývodu MEg71D používá osmimístný alfanumerický LCD displej s řízeným podsvícením pro zobrazení měřených veličin, signalizační LED diodu RUN a proti působení prostředí odolné foliové tlačítko s mechanickou
odezvou označené SET.
Volitelnou součástí konstrukce soupravy monitoru vývodu MEg71 je sestava plastových
vodících lišt na obr. 12 určená pro dodatečnou instalaci monitoru vývodu MEg71 do
provozovaných nn skříní s pojistkovými nebo odpínačovými lištami. Sestava vodících lišt
se instaluje do úzkého podélného výřezu, výšky 18 mm, zhotoveného v panelu nn skříně
nad pojistkovými nebo odpínačovými lištami. Šířka výřezu a počet mezilehlých vodících
lišt je určen počtem instalovaných měřících lišt normované šířky 100 mm. Spojovacím
prvkem soustavy vodících lišt je krycí úhelník, ke kterému jsou zespodu přišroubovány
plastové vodící lišty s aretací (levá, mezilehlé a pravá). Sestava vodících lišt je shodná pro
obě provedení jednotek monitoru vývodu. Do panelu nn skříně se připevňuje samořeznými šrouby M4 umístěnými nad vodícími lištami.
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7/ NAPÁJENÍ, KOMUNIKACE A PROGRAMY
Při požadavku měření a záznamu průběhu poklesů a přerušení napětí je nutné k napájení
soupravy monitoru vývodu MEg71 a k napájení komunikační jednotky použít stejnosměrný zdroj zajištěného napájení napětím 12 V. Lze použít zdroj zajištěného napájení
MEg101.4 (kategorie přepětí CAT IV / 300 V) s externím akumulátorem a výkonem 30 W
nebo zdroj zajištěného napájení MEg101.5 (kategorie přepětí CAT IV / 300 V) se superkapacitory a výkonem 10 W. Zdroj MEg101.5 lze použít k napájení až 14 ks MEg71S nebo
10 ks MEg71D bez komunikační jednotky. Zdroj MEg101.4 lze použít k napájení více
než 25 ks MEg71S nebo 15 ks MEg71D spolu s komunikační jednotkou. Pro dálkovou
komunikaci sítí GSM 3G se službou GPRS lze použít komunikační jednotku MEg202.3.
Bližší popis zdrojů a komunikační jednotky lze najít na www.e-mega.cz.
Příklad zapojení měřících lišt, zdroje zajištěného napájení a komunikační jednotky je na
obr. 13. Výše uvedené zdroje zajištěného napájení i komunikační jednotka se instalují na
DIN lištu ve vodorovné nebo svislé poloze. Lze je instalovat i odděleně. Jejich rozměry
jsou na obr. 15. Při instalaci vedle sebe lze pro jejich propojení s výhodou použít H-BUS.
Komunikační jednotka řady MEg202.3 má procesor realizující základní RTU funkce
(vstupní a výstupní signály) s možností komprese a šifrování přenášených dat.
Komunikační rozhraní monitoru vývodu MEg71 je RS485 se signálovými vodiči a, b.
Na displeji nebo indikačních LED diodách jednotky monitoru vývodu MEg71 jsou zobrazovány nebo indikovány základní měřené veličiny, další veličiny jsou k dispozici přes
rozhraní RS485 s protokolem MODBUS nebo efektivnějším proprietálním protokolem.
Přes rozhraní RS485 lze soupravu monitoru vývodu připojit do místních i dálkových
měřicích systémů.
Souprava monitoru vývodu obsahuje i CD s programy Merci a Data Viewer. Program
Merci umožňuje parametrizaci měření včetně záznamu a vyčtení uživatelských informací
o nn vývodu. Dále umožňuje online měření napětí a proudů, vizualizaci stavu pojistek nn
vývodu a vyčtení naměřených dat. Naměřená data uloží k dalšímu zpracování ve formátu
MDAT. Monitor vývodu MEg71 má oddělena data periodického měření a data událostí.
Z dat událostí lze programem Merci zobrazit vybrané události, viz obr. 16.
Program Data Viewer vyhodnocuje a zobrazuje data jednoho nebo více za sebou následujících datových souborů formátů .MDAT téhož měřicího přístroje. Programem Data
Viewer lze změřená data exportovat do textového souboru. Uživatelské popisy uvedených
programů jsou na CD a jejich aktualizace jsou na stránkách www.e-mega.cz.
Nad více datovými soubory formátu .MDAT různých přístrojů i různých typů pracuje
databázový program WebDatOr.
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8/ INSTALACE
Bezpečnostní informace. Těmto informacím je nutné věnovat maximální pozornost.
Varování upozorňuje na skutečnosti, které představují bezpečnostní rizika pro obsluhu.
Upozornění uvádějí podmínky a skutečnosti, které mohou poškodit soupravu monitoru vývodu MEg71.
Význam symbolů použitých v uživatelské příručce a popisech soupravy monitoru vývodu
MEg71:
Výstraha, riziko úrazu elektrickým proudem
Poznámka v dokumentaci / Výstraha, riziko nebezpečí
CAT IV

Kategorie přepětí charakterizující stav přechodného přepětí a měřicí kategorie určující úsek nn sítě. CAT IV platí pro distribuční nn síť od transformační stanice po pojistky u elektroměru.
Bezpečnostní třída II, dvojitá nebo zesílená izolace
Zem, zemnící svorka

IP kód

Stupeň ochrany krytem
Výrobek je určen k recyklaci a pro sběrná místa
Prohlášení o shodě – Evropské společenství

Varování
• Pozor, obsluha provádějící instalaci musí být vybavena a při instalaci musí
používat osobní ochranné pomůcky a další bezpečnostní prostředky.
• Použití soupravy monitoru vývodu MEg71 způsobem, pro nějž není výrobcem určena, může být ochrana poskytovaná soupravou monitoru vývodu
MEg71 narušena.
• Monitor MEg71 je výrobek třídy A. V domácím prostředí může monitor
MEg71 způsobovat vysokofrekvenční interferenci.
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• Obsluha provádějící instalaci a demontáž soupravy monitoru vývodu MEg71
musí mít kvalifikaci pro práci pod a v blízkosti nebezpečných napětí. Rovněž
musí být vyškolena pro poskytnutí první pomoci.
• Obsluhu soupravy monitoru vývodu MEg71 mohou provádět pouze kvalifikované osoby vybavené prostředky osobní ochrany proti úrazu elektrickým proudem.
• V nn sítích mezi transformátory vn/nn a elektroměry zákazníků charakterizovaných kategorií přepětí CAT IV / 300 V není dovoleno připojovat soupravu monitoru vývodu MEg71 na fázová napětí vyšší než 300 Vstř, jinak hrozí úraz elektrickým proudem.
• Údržbu a opravy soupravy monitoru vývodu MEg71 smí provádět pouze výrobce
nebo jím vyškolené servisní organizace.
• Základní komponenty soupravy monitoru vývodu MEg71 lze použít jen dle seznamu uvedeného v kap. 9.
• Napájecí zdroj a případně i komunikační jednotka musí splňovat požadavky kategorie přepětí v místě instalace.
Upozornění
• Instalace soupravy monitoru vývodu MEg71 se provádí vždy v beznapěťovém
stavu. Instalaci soupravy monitoru vývodu MEg71 lze uskutečnit do nových skříní při jejich výrobě nebo i do skříní již provozovaných. Měřicí lišta MEgML71
soupravy monitoru vývodu MEg71 se instaluje mezi nn sběrnu a pojistkovou nebo
odpínačovou lištu, jednotka monitoru MEg71 se umísťuje do prostoru nad pojistkovou nebo odpínačovou lištou.
• Instalaci soupravy monitoru vývodu MEg71 lze provádět i dodatečně do již provozované nn skříně s pojistkovými nebo odpínačovými lištami, pokud budou
dodrženy bezpečné vzdálenosti živých částí uvedených nn lišt od vodivých konstrukčních částí nn skříní. Zvýšení polohy pojistkové nebo odpínačové lišty po
montáži měřicí lišty MEgML71 je o 26 mm.
• Zkontroluje se shoda jmenovitého proudu na štítku měřicí lišty MEgML71 se
jmenovitou hodnotou proudu pojistkové nebo odpínačové lišty.
• K instalaci měřicí jednotky MEg71S nebo MEg71D do provozovaných nn skříní
se použije sestava vodících lišt dle obr. 12 nebo v nových nn skříních funkčně
a bezpečnostně ekvivalentní provedení.
• Při potřebě měření napětí vývodu se k měřicí liště MEgML71 připojí trojfázový
předřadník (3-phase front end resistor) se třemi upravenými třmeny V svorek.
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1. Před instalací měřicí lišty MEgML71 do již provozované nn skříně se odpojí
V svorky pojistkové nebo odpínačové lišty od vodičů nn vývodu, vyjmou se pojistky a demontují se instalované pojistkové nebo odpínačové lišty od sběren skříně.
2. Do panelu nn skříně nad pojistkovými nebo odpínačovými lištami nn vývodů, které budou osazeny soupravou monitoru vývodu MEg71, se vyřízne podélný 18 mm
vysoký výřez pro umístění jednotek monitorů vývodu.
3. Podle obr. 12 se použije nebo zkompletuje sestava plastových vodicích lišt, která
se zasune do vyříznutého otvoru a na panelu nn skříně se vyznačí body, v nichž se
vyvrtají otvory pro samořezné šrouby připevňující sestavu k panelu.
4. Jestliže jsou na odpínačové liště signalizační kontakty přerušení pojistek a případně
i kontakt manipulace s táhlem, pak se na vodiče kontaktů připojí protikus osmipolového konektoru X3 měřicí lišty MEgML71 podle obr. 3.
5. Není-li pojistková nebo odpínačová lišta opatřena signalizačními kontakty, přišroubují se výstupní kontakty U V1, společný vodič, U V2 , U V3, trojfázového předřadníku do dvojsvorek X4 a X5 měřicí lišty MEgML71 a trojfázový předřadník
se podle obr. 6 mechanicky připevní k měřicí liště stahovací páskou o rozměrech
300 × 3,6 mm. Na vodiče jeho napěťových vstupů UV1, UV2 a UV3 se přišroubují
upravené třmeny V svorek, viz obr. 6.
6. Podle provedení nn sběren (bez anebo se závitovou vložkou) se připraví jednotlivé
montážní prvky měřicí a pojistkové nebo spínačové lišty a provede se jejich instalace. Pořadí nn sběren shora dolů se pro účely měření předpokládá L1, L2 a L3.
a) sběrna bez závitové vložky, viz obr. 8a a obr. 14a.
• do sběrny se zezadu zašroubuje šroub M12×65
• na šrouby všech tří sběren se svisle v pořadí L1, L2 a L3 nasune stranou se
snímači měřicí lišta MEgML71
• na spojku s osazením se nasune kontaktní pružina a spojka se nasadí na
šroub M12 a zasune do otvoru snímače měřicí lišty, to se provede postupně
ve fázi L1, L2 a L3
• na šrouby M12 s měřicí lištou a spojkami s osazením se nasunou kontakty
základní části odpínačové nebo pojistkové lišty
• postupně se na jednotlivé šrouby M12 za pojistkovou lištu nasune plochá
a pružná podložka a vše se stáhne maticí předepsaným mechanickým momentem.
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b) sběrna se závitovou vložkou, viz obr. 8b a obr. 14b.
• pod hlavy všech tří šroubů M12×40 se umístí nejprve pružná a poté plochá
podložka
• šrouby M12 s podložkami se vloží zepředu do otvorů kontaktů základní
části odpínačové nebo pojistkové lišty, kde se zajistí proti vypadnutí
• do měřicí lišty se ze strany plošného spoje zasunou spojky s osazením s nasunutými kontaktními pružinami
• na šrouby M12 vyčnívající z kompletované pojistkové nebo odpínačové lišty
se nasune měřicí lišta se spojkami, nahoře je snímač fáze L1
• komplet pojistkové nebo odpínačové lišty a měřicí lišty se částí se snímači
přišroubuje šrouby M12 ke sběrnám se závitovými vložkami. Utažení šroubů spojujících sběrnu, měřicí lištu a pojistkovou nebo odpínačovou lištu se
provede předepsaným mechanickým momentem.
7. Po instalaci odpínačové lišty se na její základní část připevní plastové díly.
8. Na jednotlivé vodiče kabelu nn vývodu se podle označení fází nasunou upravené
třmeny s ohebnými vodiči od trojfázového předřadníku. Vodiče nn kabelu se umístí do V svorek pojistkové nebo odpínačové lišty a upravenými třmeny se V svorky
spojí.
9. Podélným výřezem v panelu nn skříně se před něj vytáhnou konektory CANNON
všech instalovaných měřicích lišt. Raménka krytek brání propadnutí konektorů za
panel.
Není-li v místě instalace možné zabránit propadnutí konektoru CANNON do prostoru s živými částmi navrženým způsobem, je nutné použít jiný bezpečný způsob.
10. Do podélného výřezu se nasune sestava plastových vodicích lišt s aretací, která se
k panelu přišroubuje samořeznými šrouby.
11. Do jednotlivých pojistkových nebo odpínačových lišt se zasunou nožové pojistky
definovaného jmenovitého proudu.
12. Podle jmenovitého proudu pojistek jednotlivých pojistkových nebo odpínačových
lišt se na jim odpovídajících konektorech CANNON nastaví na posuvných spínačích DIP tytéž hodnoty. Tab. 2 nastavení jednotlivých hodnot proudů na spínači
DIP je uvedena v kap. 5.
13. Z konektoru CANNON se odšroubuje krytka s raménky a konektor se zasune na
CANNON nástrčku umístěnou na zadní straně jednotky monitoru vývodu. Obě
části konektoru CANNON se sešroubují.
14. Jednotka monitoru vývodu se zasune do vodicích lišt s aretací.
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15. Krytka s oběma částmi konektoru X6 se připoutá podle obr. 17 dvěma vázacími
pásky DV-200AFR, 3.6 k izolované části prostředního silového vodiče kabelu nn
vývodu. Všechny části konektoru X6 musí mít od živých částí povrchovou i vzdušnou vzdálenost větší než 11 mm.
16. Po instalaci všech krytek s konektory X6 na izolované části fázových vodičů se podle jejich vzdálenosti připraví čtyřžilové propojovací kabely sběrnice. Jednotlivé žíly
se zakončí dutinkami a zasunou se do vyjmutých odnímatelných částí konektorů
X6. Kabely musí vyhovět bezpečnostním požadavkům pro instalaci do nn skříní.
17. Odnímatelné části konektorů X6 se zasunou do částí konektorů X6 umístěných
v plastových krytkách a kabely sběrnice se přiváží vázacími pásky ke krajním fázovým vodičům kabelu nn vývodu, podle obr. 17.
18. Napájecí zdroj a případně komunikační jednotka se připojí na kabely sběrnice propojené soupravy monitorů vývodu MEg71 podle obr. 13. Pokud je délka propojovacího kabelu větší než 1 m, pak je nutné použít stíněný čtyřžilový kabel, jehož stínění
se na straně komunikační jednotky uzemní.
19. Obvody síťového napájení zdroje 12 V se připojí na síťové napájecí napětí při dodržení předepsaných bezpečnostních požadavků.
20. Po zkontrolování všech částí instalace souprav monitorů vývodu MEg71 se předepsaným postupem pro místo instalace přivede síťové napětí.
21. Po zapnutí napájecího zdroje se zkontroluje trvalý svit signalizačních LED diod
RUN. Dále se podle kapitoly 5 zkontroluje stav zobrazovacích případně indikačních prvků.
22. Pomocí počítače s rozhraním RS485 nebo přes konvertor RS485/USB se programem Merci ověří funkčnost místní komunikace se sériovým rozhraním RS485.
Popis vlastností a obsluhy programu Merci je na CD obsaženém v příslušenství
soupravy monitoru vývodu MEg71.
23. Při použití dálkové komunikace se postupem předepsaným v uživatelských instrukcích komunikační jednotky nastaví a zprovozní funkce dálkové komunikace.
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Změna proudového měřicího rozsahu
při změně jmenovité hodnoty pojistky
Pozor! Při manipulaci s konektorem CANNON bez krytky s raménky hrozí propadnutí konektoru CANNON do prostoru za panel nn skříně s nebezpečnými živými částmi.
Se změnou hodnot pojistek se musí změnit i rozsah měření provozních a poruchových proudů a proto je nutné změnit hodnotu nastavenou na spínači DIP v koncovce konektoru CANNON. Do jednotky monitoru se změna zapíše automaticky.
1. Z vodících lišt se dopředu vysune jednotka monitoru vývodu, k jejíž zadní straně je
do nástrčky konektoru přišroubován konektor CANNON.
2. Na šestipólovém spínači DIP v koncovce konektoru CANNON se podle tab. 2,
kap. 5, nastaví jmenovitá hodnota nově instalovaných pojistek dané nn lišty.
3. Jednotka monitoru vývodu s přišroubovaným konektorem CANNON se zasune
zpět do vodících lišt s aretací.
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9/ SEZNAM KOMPONENT SOUPRAVY MONITORŮ VÝVODŮ MEg71
Základní
1 ks jednotka monitoru vývodu v provedení MEg71/D nebo MEg71/S
1 ks měřicí lišta MEgML71 s konektorem CANNON a krytkou s raménky
3 ks spojek s osazením
3 ks kontaktních pružin pod osazení spojky
3 ks šroubů M12×40 6HR HL
3 ks šroubů M12×65 6HR HL
3 ks matic M12
3 ks plochých podložek pod hlavy šroubů M12
3 ks pružných podložek pod hlavy šroubů M12
4 ks páska vázací černá CV-200 AFR, 3.6,
1 ks CD s uživatelským popisem a programem Merci a programem Data Viewer
Volitelné
trojfázový předřadník 3-phase front end resisor
stahovací páska GT-300 ICB (292 × 3,6 mm)
sestava vodicích lišt s aretací
vodící lišta pravá
vodící lišta mezilehlá
vodící lišta levá
komunikační jednotka GPRS MEg202.3
propojovací sběrna HBUS
konvertor protokolů USB/RS485
zdroj zajištěného napájení MEg101.4
zdroj zajištěného napájení MEg101.5
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10/ ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ
A ks souprav monitorů vývodu MEg71S
B ks souprav monitorů vývodu MEg71D
(A + B) ks měřicích lišt MEgML71 (Ijm = 250 A / 400 A / 630 A)
N ks trojfázových předřadníků 3-phase front end resistors
C sestav vodicích lišt s aretací (počet pozic v jednotlivých sestavách)
C ks vodících lišt pravých
(A + B - C) ks vodících lišt mezilehlých
C ks vodících lišt levých
N ks komunikačních jednotek GPRS MEg202.3
N ks konvertorů protokolů USB/RS485
N ks zdrojů zajištěného napájení MEg101.4
N ks zdrojů zajištěného napájení MEg101.5
N ks propojovacích sběren HBUS

11/ VÝROBCE
MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s.
664 31 Česká 390, Česká republika
Tel. +420 545 214 988
e-mail: mega@e-mega.cz
web: www.e-mega.cz
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