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Měřicí lišta MEgML

1/ ÚčEL a použití

Měřicí lišta MEgML se instaluje mezi sběrny a pojistkové nebo odpínačové lišty nn skříní. 
Umožňuje měření fázových proudů vývodu a fázových napětí sběren a volitelně i napětí 
vývodu. To umožňuje identifikaci stavu pojistek. Volitelné měření napětí na vývodu se děje 
přes trojfázový předřadník připojený na napětí za pojistkami.

Je-li odpínačová lišta vybavena signalizací přerušení pojistek a signalizací manipulace s táh-
lem, lze tyto signalizace převést přes měřicí lištu. 

Měřicí lišta MEgML je vybavena proudovými snímači s vysokým nadproudovým číslem 
a  elektronickou ochranou při rozpojení jejich sekundárních obvodů. Měřicí lišta se vy-
značuje nízkou výškou, takže ji lze i dodatečně instalovat do provozovaných nn skříní. Je 
navržena pro nejnáročnější pracovní podmínky s kategorií přepětí CAT IV.

2/ KonstruKcE

Základem měřicí lišty MEgML na obr. 1 je sklolaminátová deska s maskovaným motivem 
plošného spoje, na němž jsou připájeny tři snímače S1, S2 a S3 pro měření fázových proudů 
IL1, IL2 a IL3 a fázových napětí US1, US2 a US3 sběren. Snímače jsou označeny štítky 
L1, L2 a L3 umístěnými na sklolaminátové desce na které je rovněž štítek lišty MEgML se 
základními identifikačními údaji.

Snímač obsahuje průvlekový proudový transformátor s velkým rozsahem měřeného proudu 
do desetinásobku jmenovité hodnoty opatřený ochranou i při trvalém rozpojení sekundár-
ního obvodu. Snímač rovněž obsahuje napěťový předřadník tvořený řadou odporů. Plášť 
snímače tvoří plast odolný proti působení vysokých teplot okolí, v němž jsou uloženy a za-
lity popsané komponenty. 

Na horním konci měřicí lišty MEgML, viz obr. 2, jsou umístěny konektory X1, X2 a X3 
a jejich vodiče jsou vyvedeny přímým (X1) a úhlovými (X2 a X3) konektory rovnoběžně 
a mimoúrovňově. 
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Při potřebě měření napětí na nn vývodu pojistkové nebo odpínačové lišty se ke svorkám 
X4 a X5 přišroubuje trojfázový předřadník, který se podle obr. 3 připevní ke sklolaminátové 
desce vázacím páskem. Trojfázový předřadník se zalitými řadami předřazených odporů 
se přes v mrazu ohebné červené napěťové šňůry s dvojitou izolací délky 25 cm zakončené 
upínacími mechanismy připojí na kabelové vývody fáze L1, L2 a L3.

K propojení sběren a výkonových kontaktů pojistkových nebo odpínačových lišt slouží 
spojka se šroubem M12, viz obr. 4. Přívod napětí sběren na vstup napěťového předřadníku 
zajišťují kontaktní pružiny. 

Obr. 1: Sestava MEgML
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Obr. 4 Detail sestavy spojky MEgML
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Elektrické propojení nn sběren a pojistkových nebo odpínačových lišt bez signalizačních 
kontaktů přes měřicí lištu je schematicky zobrazeno na obr. 5. V tomto případě jsou na vý-
stupních konektorech X1 a X2 k dispozici signály proudových transformátorů a bezpečné 
napěťové signály odvozené od fázových napětí na vývodech UV a na sběrnách US. Má-li 
odpínačová lišta signalizační kontakty stavu pojistek a kontakt manipulace s táhlem, pak 
jsou podle obr. 6 tyto kontakty přivedeny na konektor X3 měřicí lišty. Na jejím výstupním 
konektoru X1 jsou signály proudových transformátorů a  bezpečné napěťové signály odvo-
zené od fázových napětí na vývodech UV.  Na výstupním konektoru X2 jsou pak sdruženy 
signály přerušení pojistek a manipulace s táhlem odpojovače.

Obr. 5 Schéma zapojení MEgML bez signalizačních kontaktů
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Obr. 6 Schéma zapojení MEgML se signalizačními kontakty
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Význam značení v obr. 5 a obr. 6:
IL1, IL2, IL3 fázové proudy L1, L2, L3
IZ1, IK1 začáteční a koncová svorka sekundárního proudu fáze L1
IZ2, IK2 začáteční a koncová svorka sekundárního proudu fáze L2
IZ3, IK3 začáteční a koncová svorka sekundárního proudu fáze L3
UV1, UV2, UV3 fázová napětí L1, L2, L3 na kabelovém vývodu (za pojistkou)
UV1, UV2, UV3 bezpečná fázová napětí L1, L2, L3 za předřadníkem 3,36 MΩ
US1, US2, US3 fázová napětí sběren L1, L2, L3 (před pojistkou)
US1, US2, US3 bezpečná fázová napětí sběren L1, L2, L3 za předřadníkem 3,36 MΩ
Poj1, Poj2, Poj3 pojistky fáze L1, L2, L3
Po1, Po2, Po3 svorky spínacích kontaktů pojistek POJ1, POJ2, POJ3
Po společná svorka spínacích kontaktů Po1, Po2, Po3
T1, T2 svorky spínacího kontaktu táhla odpínačové lišty

3/ instaLacE

Bezpečnostní informace. Těmto informacím je nutné věnovat maximální pozornost.

  Varování upozorňuje na skutečnosti, které představují bezpečnostní rizika pro ob-
sluhu.

  Upozornění uvádějí podmínky a skutečnosti, které mohou poškodit měřicí lištu.
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Význam symbolů použitých v uživatelské příručce a v popisech měřicí lišty MEgML:

Výstraha, riziko úrazu elektrickým proudem

Poznámka v dokumentaci / Výstraha, riziko nebezpečí

CAT IV Kategorie přepětí, charakterizující stav přechodného přepětí. Obecně 
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 měřicí lišty MEgML způsobem, pro nějž není výrobcem určena, může 
být ochrana poskytovaná měřicí lištou MEgML narušena.

• Obsluha provádějící instalaci a demontáž měřicí lišty MEgML musí mít kvalifikaci 
pro práci pod a v blízkosti nebezpečných napětí. Rovněž musí být vyškolena pro 
poskytnutí první pomoci.

• Obsluhu měřicí lišty mohou provádět pouze kvalifikované osoby vybavené pro-
středky osobní ochrany proti úrazu elektrickým proudem.

• V nn sítích mezi transformátory vn/nn a elektroměry zákazníků charakterizova-
ných kategorií přepětí CATIV není dovoleno připojovat měřicí lištu na fázová na-
pětí vyšší než 300 Vstř, jinak hrozí úraz elektrickým proudem.

• Údržbu a opravy měřicí lišty smí provádět pouze výrobce nebo jím vyškolené ser-
visní organizace.

• Není dovoleno používat jiné příslušenství než je součástí dodávky měřicí lišty.

  Upozornění

• Instalace měřicí lišty se provádí vždy v beznapěťovém stavu. Instalaci měřicí lišty 
lze uskutečnit do nových skříní před jejich montáží nebo i do skříní již provozova-
ných. Měřicí lišta se instaluje mezi nn sběrnu a pojistkovou nebo odpínačovou lištu. 
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• Instalaci měřicí lišty lze provádět i dodatečně do již provozované nn skříně s pojist-
kovými nebo odpínačovými lištami, pokud budou dodrženy bezpečné vzdálenosti 
živých částí od vodivých konstrukčních částí nn skříní. Zvýšení polohy pojistkové 
nebo odpínačové lišty je o 25,5 mm.

• Zkontroluje se shoda jmenovitého proudu měřicí lišty se jmenovitou hodnotou 
proudu pojistkové nebo odpínačové lišty. 

1. Instalaci měřicí lišty do již provozované nn skříně předchází odpojení V svorek od 
nn vývodu a vyjmutí instalované pojistkové nebo odpínačové lišty ze skříně. 

2. Je-li odpínačová lišta vyrobena i k dodatečné montáži signalizačních kontaktů pře-
rušení pojistek a manipulace s táhlem, pak lze tyto kontakty na odpínačovou lištu 
instalovat. 

3. Pro měření fázových napětí na nn vývodu nebo pro identifikaci stavu pojistky, 
jestliže pojistková nebo odpínačová lišta není opatřena signalizačními kontakty, 
se do dvojsvorek X4 a X5 měřicí lišty přišroubují výstupní kontakty trojfázového 
předřadníku a trojfázový předřadník se podle obr. 1 mechanicky připevní k měřicí 
liště stahovací páskou o rozměrech 300 × 3,6 mm.

4. Z měřicí lišty se sejmou volné protikusy konektorů X1, X2 a X3.
5. Na spojky se nasunou kontaktní pružiny. Na šrouby M12×40 se nasunou nejprve 

pružné a poté i ploché podložky. Z pojistkových nebo odpínačových lišt se případ-
ně vyjmou pojistky.

6. Spojky s kontaktní pružinou se vloží do oválných otvorů měřicí lišty ze strany sklo-
laminátové desky s odizolovanými kontaktními plochami, viz obr. 4.

7. Spojky s kontaktními pružinami se vloží do měřicí lišty ze strany plošného spoje 
sklolaminátové desky. Na spojky v měřicí liště se umístí kontakty pojistkové lišty 
a do otvorů kontaktů pojistkové  lišty se vloží šrouby s podložkami.

8. Složená sestava měřicí a pojistkové lišty se přišroubuje ke sběrnám.
9. Na měřicí lištu přiloženou ke sběrnám přiloží pojistková nebo odpínačová lišta bez 

instalovaných pojistek a šrouby M12×40 s nasazenými podložkami se spojí sběrny, 
měřicí lišta se spojkami a pojistková nebo odpínačová lišta. 

10. Do V svorek pojistkových nebo odpínačových lišt se připojí síťové vodiče nn vývodu. 
11. Na odpovídající kontakty třmenů V svorek L1, L2, L3 se připojí ohebné šňůry L1, 

L2, L3 měřicí lišty.
12. Není-li měřicí lišta opatřena trojfázovým předřadníkem a na připojené odpínačo-

vé liště jsou k dispozici indikační kontakty přerušení pojistek případně i kontakt 
manipulace s táhlem, připojí se tyto kontakty dle obr. 6 na vstupní konektor X3 
měřicí lišty. 

13. Volné protistrany výstupních konektorů X1 a X2 se připojí podle obr. 5 nebo obr. 6 
na instalaci měřicích přístrojů a zasunou se do konektorů X1 a X2.
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Obr. 7: Sestavení komponent MEgML

4/ sEznaM KoMponEnt Měřicí Lišty

– 1 ks Měřicí lišta MEgML
– po 1 ks protikusu konektorů X1, X2, X3
– 3 ks spojek
– 3 ks kontaktních pružin pod spojky
– 3 ks šroubů M12×40 6HR hl.
– 3 ks podložek PLO 12
– 3 ks podložek pruž. 12

Volitelné
– 1 ks trojfázový předřadník k MEgML
– 1 ks stahovací páska GT-300 ICB (292×3,6 mm)

5/ ÚdajE pro objEdnání

Počet ks měřicích lišt MEgML s příslušenstvím
• In = 250 A nebo In = 400 A nebo In = 630 A
• pro trojfázový převodník  

(pojistková lišta nebo odpínačová lišta bez pojistkových kontaktů)
• bez trojfázového předřadníku (odpínačová lišta s pojistkovými kontakty)

6/ VýrobcE

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

Sběrna se závitem
Kontakt  
pojistkové lišty
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7/  záKLadní tEchnicKé ÚdajE

Měřicí lišta
Jmenovitá hodnota napětí: 230 VAC, 50 Hz
Rozměry4): 540 × 79 × 25,5 mm (bez trojfázového předřadníku)
 560 × 79 × 25,5 mm (s trojfázovým předřadníkem)
Osová rozteč otvorů: 185 mm
Upínací šrouby: M12×40 6HR hl., podložka PLO 12, podložka pruž. 12  
Maximální průřez vodičů svorkovnice: 1,5 mm2 
Teplotní rozsah: -25 °C, +100 °C
Stupeň krytí: IP 00
Maximální vlhkost: 95 %
Kategorie přepětí: CAT IV

Proudový transformátor
Jmenovitý primární proud In

1): 250 AAC, 400 AAC, 630 AAC

Jmenovitý sekundární proud: 1 AAC

Jmenovitá zátěž: 0,25 Ω
Nadproudové číslo: 10
Chyba proudu2) rozsah 0,02 In až 1,2 In: ± 0,3 % M.H.3) ± 0,2 % In

 rozsah 1,2 In až 5 In: ± 2 % M.H.3)

 rozsah 5 In až 10 In: ± 5 % M.H.3) 
  (maximální doba průchodu proudu je 3 s)
Chyba úhlu v rozsahu 0,02 In až 1,2 In: ± 0,5 °
Jmenovitý krátkodobý (tepelný) proud: 20 In po dobu 1 s
Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
Kmitočtový rozsah: 40 Hz až 60 Hz
Sekundární obvod proudového transformátoru lze trvale rozpojit.

Napěťové předřadníky (trojfázový - vývod UV, ve snímačích - sběrny US)
Jmenovitá hodnota odporu Rn: 3,36 MΩ
Přesnost odporu: ± 1 % Rn

Jmenovitá hodnota napětí Un:  230 VAC

Měřicí rozsah: 1,2 Un

Jmenovitý kmitočet: 50 Hz 

Maximální napětí: 4 kVAC

Teplotní rozsah: -25 °C, +70 °C

1) Jedna z uvedených hodnot 3) M.H. – měřená hodnota
2) Při teplotě okolí 23 °C 4) Detaily viz obr. 1 až obr. 4.





MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s.
664 31 Česká 390
Česká republika
www.e-mega.cz

Edice: 8a/2014

Měřicí lišta MEgML
Uživatelský návod


