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Elektromě r třífá zový  statický  pro č innou energii třídy 2 
s impulsním vý stupem v provedení na liš tu DIN 35 mm 

 
Použ ití :  
 

Elektromě ry typové řady ETS 429 jsou urč eny pro podružná mě ření v podnikové energetice, 
domovních instalacích a všude tam, kde jsou potřebné údaje o dílč ích spotřebách elektrické 
energie a jejich přenos pro centrální poč ítač ové zpracování. 
 
Vyrábě né verze elektromě rů                           

 ETS 429 S1L pro přímé mě ření 
 

 ETS 429 S1M pro nepřímé mě ření sekundá rní   
 s mě ř icími transformá tory proudu 
 

 ETS 429 S1N pro nepřímé mě ření primá rní 
s mě ř icími transformá tory proudu a napě tí 

        
Základní elektrické parametry 
 

 napě ťový rozsah 3×230/400 V     50 –  60 Hz 
3×  58/100 V 
3×110/190 V 
3×290/500 V 

 proudový rozsah přímé mě ření 5 - 60 A   
 nepřímé mě ření  X/5 A, X/1 A 

 
Charakteristické vlastnosti 
 

 Jednotarifní provedení s elektromechanickým č íselníkem 
 Impulsní výstup S0 s galvanickým oddě lením napájený z připojeného zařízení 
 Na přání reléový výstup s volitelnou frekvencí a délkou výstupního impulsu 
 Na přání komunikač ní výstup s rozhraním RS-485 
 Svorkovnice se standardním uspořádáním svorek 
 Svorkovnice s otvory pro vodič e průřezu do 10 mm2  
 Elektromě r je urč en jako vnitřní pro montáž  na liš tu DIN 35 
 Se zasunutými spodními příchytkami může být namontován na klasický elektromě rový kříž  
 Montážní poloha je libovolná 
 Mě ření nezávisí na smě ru protékajícího proudu, což  vyluč uje vliv nesprávného připojení a případně  zamezuje 

č ernému odbě ru úmyslným přepólováním proudových svorek 
 Mě ření není závislé na sledu fází, protože mě řicí obvod vyhodnocuje odbě r každé fáze samostatně  
 Nesymetrické zatížení fází nemá vliv na výsledek mě ření 
 Elektronika je napájena ze všech tří fází ze samostatných transformátorků, což  zajišťuje správnou č innost 

přístroje i při výpadku dvou libovolných fázových napě tí 
 Elektronika má vnitřní ochranu charakteristiky D proti napě ťovým špič kám přicházejícím po síťovém rozvodu  
 Proudové snímač e jsou tvořeny miniaturními proudovými transformátory 
 Š iroký rozsah pracovních teplot od –40 do +60 oC 
 Elektromě r nevyžaduje bě hem provozu žádnou údržbu (mimo periodické kalibrace dle ČSN) 
 Certifikát o magnetické kompatibilitě  a typové zkoušce byl vydán zkušebnou VTÚ PV Vyškov dne 23.11.2001 

 pod označ ením  VÚ TP – 022/2001. 



ELVIS Ostrava              Technický  popis statického elektroměru ETS 429…     V.7/04/03           strana :  2 z 7 

Blokové schéma elektromě ru ETS 429…  
Legenda :  

1. přepě ťová  ochrana  

2. napá jení elektroniky 

3. napě ťové vstup 

4. proudové vstupy   

5. převodník mě řicí energii  

6. mikroprocesor   

7. nastavovací propojky 

8. optický  zkušební vý stup 

9. impulsní vý stup galvanicky oddě lený  

10. elektromechanické počítadlo 

 
 
 
 
 
 
 

 
Popis funkčních bloků 
 
Napěť ové  vstupy s přepěť ovou ochranou (1 a 3) 

 Napě ťový  obvod se skládá  z   - přepě ťový ch ochran 
    - tří dě ličů napě tí 
    - napá jecího obvodu 
 

 Vstupní napě tí je pro mě řicí část upraveno přesný m napě ťový m dě ličem a zavedeno do analogový ch vstupů mě řicího prvku. 
 

Napá jení elektroniky (2) 
 Pomocné obvody napá jející procesory a pohonu počítadla vyžadují napě tí +5 V a – 5 V. 
 Napá jecí napě tí jsou vytvá řena třífázový m obvodem zdroje. Proud je po transformaci usmě rňován a stabilizován. 
 K vyhlazování napě tí slouží filtrační kondenzá tory. 
 Elektromě r mě ří, pokud je alespoň na jedné ze tří fází jmenovité napě tí. 

 

Proudové  vstupy (4) 
 Mě řicí prvek, který m protéká  mě řený  (primá rní) proud, je miniaturní návlečný  proudový  transformá tor 60A / 30mA třídy 0,5. Vý stupní 

(sekundá rní) proud je po ú pravě  přiveden do analogový ch vstupů mě řicího prvku. Vysoká  kvalita použitého mě ř icího transformá toru 
zaručuje velmi dobrou linearitu mě ření v celém proudovém rozsahu elektromě ru (25 mA …  60 A). 
 

Převodník měřicí energii (5)  
 Pro část elektromě ru, který  svý mi analogový ch vstupy snímá  napě ťové a proudové signá ly vstupů všech tří fází, vytvá řející vý stupní 

impulsy, jejichž kmitočet je ú mě rný  dané energii, je použit speciá lní procesor fy SAMES. Impulsy z jeho vý stupu jsou matematicky 
upraveny pro daný  typ elektromechanického počítadla procesorem typu PIC, obsahující zákaznický  firmware. Procesor PIC má  i vý vod 
pro S0 vý stup s lineá rní charakteristikou –  časová  mezera mezi jednotlivý mi impulsy je přímo ú mě rná  velikosti odebírané energie. 
 

Procesor (6)  
 Mikroprocesor provádí matematickou ú pravu vý stupní frekvence mě řicích pulsů na vstupní frekvenci pro daný  typ počítadla a impulsní 

vý stup elektromě ru. 
 

Nastavovací propojky (7)  
 Slouží pro nastavení volby konfigurace určitý ch parametrů při vý robě . 

 

Optický  zkušební vý stup a indiká tor měření (8) 
 Pro zkoušení elektromě ru je určena indikační LED dioda umístěna v prostoru elektromě rového štítku. 

- Časová  vzdá lenost mezi indikovaný mi impulsy je přímo ú mě rná  odebíranému množství energie. 
- Optická  indikace je synchronní s pulsním vý stupem S0. 
 

 Konstanta u verze 5-60 A  =      500 imp. / kWh (četnost imp. při max. zatížení = 5,750 za sec.) 
 Konstanta u verze X/5 A  =      500 imp. / kWh (četnost imp. při max. zatížení = 0,479 za sec.) 
 Konstanta u verze X/100 V, X/5 A =   5 000 imp. / kWh (četnost imp. při max. zatížení = 3,000 za sec.) 
 Konstanta u verze X/100 V, X/1 A = 10 000 imp. / kWh (četnost imp. při max. zatížení = 1,200 za sec.) 

 
- Funkci přístroje indikuje LED dioda ve vý řezu čelního štítku. Časová  mezera mezi jednotlivý mi impulsy je přímo ú mě rný       
velikosti odbě ru a je synchronní s S0 vý stupem. 
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Impulsní vý stup galvanicky oddělený  S0 (9) 
Elektromě r má  pro možnost dá lkového zpracování odbě ru pulsní vý stup. Vý stup je galvanicky oddě len od vnitřních obvodů 
přístroje. Je osazen tranzistorem PNP, paralelní diodou je chráněn proti přepólování. 

 

 Pulsní vý stup podle   DIN 43864          Zapojení výstupního obvodu   
 Max. napě tí    27 V DC     
 Max. proud smyčky   27 mA     
 Typická  délka impulsu   80 ms 
 Konstanta vý stupu   500, 5 000, 10 000 imp. / kWh 
 Test AC napě tím    4 kV 
 Test napě ťový m impulsem   6 kV 

 

Reléový výstupu lze na přání doplnit do všech typů elektromě rů ETS 429. . . 
Modul poskytuje možnost volby dě lení základní vý stupní frekvence : 1 : 5, 10, 50, 100 
a volbu délky vý stupního impulsu :    250, 800 ms. 
K tomuto přídavnému vý stupu zůstává  zachován standardní tranzistorový  vý stup.  
Vý stup relé je vyveden na svorku č. 19. S vý stupem tranzistorový m má  společný  COM na svorce č. 21. 
Modul se osazuje a parametrizuje ve vý robním závodě . Parametry jsou vyznačeny na vý robním štítku. 
V typovém označení je v poli pro subverze značka  r –  vzor :  ETS 429S1Lr,   ETS 420 S1Mr,   ETS 429S1Nr 
 
Komunikač ní výstup RS-485 lze na přání osadit do všech typů 
elektromě rů ETS 429 (jen při vý robě  –  nutno předem specifikovat !) 
 
Vý stup má  standardní Mod –  BUS protokol, ve kterém poskytujeme 
informaci o adrese odbě rného místa, stavu pamě ti číselníku, okamžizý  
vý kon v kW, časová  vzdá lenost mezi posledními pulsy v ms. 
Vý stup je uživatelsky programovatelný  za pomocí parametrizačního 
programu (viz obrázek). 
Volitelná  je adresa odbě rného místa, lze nastavit vý chozí stav 
elektronického počítadla (například shodně  s elelktromechanický m  
číselníkem), konstanta převodu u nepřímého mě ření nebo jiná  
uživatelská  konstanta, konstanta pro vý počet okamžitého vý konu, 
přenosová  rychlost.  
Takto lze komunikovat po dvouvodičovém vedení s 256 elektromě ry. 
Vý stup je vyveden na horní straně  elektromě ru na zdvojený  konektor 
typu RJ 12. 
V typovém označení je v poli pro subverze značka  c4 
vzor :  ETS 429S1Lc4,   ETS 420 S1Mc4,   ETS 429S1Nc4 
 

 

Zobrazení naměřené  hodnoty (10) 
Elektromě r má  instalované elektromechanické počitadlo se šesti bubínky, z nichž šestý  v pořadí zobrazuje desetiny kWh. Desetinný  
bubínek má  červenou barvu. Jeho pravý  okraj je ještě  vodorovný mi značkami rozdě len na setiny kWh. Rámeček na čelním štítku 
elektromě ru oddě luje tento bubínek desetinnou čá rkou. 

 Počítadlo je poháněné krokový m motorkem, funguje jako počítadlo s mechanickou pamě tí. 
 Celkový  rozsah registru je 99 999,9 kWh. 
 Odečtová  (primá rní) konstanta číselníku elektromě ru pro mě ření přímé je Xp = 1. 

- Stav číselníku u přímého elektromě ru tedy bez přepočtu odpovídá  odebranému množství kWh. 
- U elektromě rů s nepřímý m mě řením je odečtová  konstanta Xp rovna převodu mě řicích transformá torů ! 

 Mechanická  část počítadla slouží jako energeticky nezávislá  pamě ť . 
 
 
Popis mechanických prvků 
 
Určení prostředí 

Elektromě ry řady ETS 429 jsou vnitřní elektromě ry. Konstrukce pouzdra je navržena pro instalace do rozvaděčové 
zástavby (modulá rní systém), která  řeší přídavnou ochranu proti vlivům venkovního prostředí. 
 

Pouzdro s čelním krytem a štítkem 
Pouzdro slouží ke krytí všech živý ch i funkčních částí elektromě ru před nahodilý m dotekem a před neoprávněnou manipulací 
s nastavovacími prvky. V čelní části horního krytu je umístěno okénko, přes které lze sledovat :  

 indiká tor mě ření - LED diodu 
 počítadlo 
 štítkové ú daje elektromě ru 

Se spodním krytem je kryt vrchní ve čtyřech rozích spojen prolisovaný mi západkami. 
Proti nežádoucím zásahům jsou oba kryty v horní části elektromě ru zajištěny průběžný m šroubem. 
Hlava šroubu je kryta uzavíratelný m plastový m pouzdrem s otvorem pro navlečení plombovacího drá tu. 
Závit šroubu je uchycen v matici nalisované ve spodním krytu. 
Vrchní a spodní kryt spolu tvoří pouzdro elektromě ru. 
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Dno se spodními příchytkami 
Zadní čá st pouzdra - spodní kryt elektromě ru, tvoří nosnou část všech funkčních prvků (svorkovnice a plošného spoje 
s počítadlem). 
S deskou plošného spoje je spodní kryt pevně  fixován. Spodní kryt má  prolisován ú chyt a záklapku určenou k uchycení na 
lištu DIN 35 mm. 

 

Svorkovnice s krytem svorek a štítkem 
Svorkovnice je tě leso vylisované z izolačního, samozhášivého materiá lu. V otvorech jsou zasunuty vstupní svorky. 
Shora svorek jsou připojovací šrouby. Ve svorkovnici jsou soustředěny všechny připojovací body elektromě ru. 
Svorkovnice je vybavena třemi derivačními propojkami pro možnost oddě lení proudový ch a napě ťový ch obvodů (nutné pro kalibraci na 
cejchovních stanicích). 
 

Kryty přívodů 
K elektromě rům řady ETS 429 jsou v základní sadě  dodávány dva kryty svorkovnice. 
V případě  nedostatku prostoru v rozváděčové zástavbě  lze pro zamezení přístupu k živý m částem použít krycí štítek KSE 31. 
Pro krytí celé svorkovnice včetně  připojovacích vodičů  (až do ú rovně  montážní základny) lze použít kryt KSE 32. 
Pokud je využita možnost plombování, není možno kryty odejmout a manipulovat s připojený mi vodiči a s derivačními propojkami. 
Plombovací sada je rovněž součástí dodávky. 

 
Nastavovací prvky 

 

 Pá jecí propojky A, B slouží pro volbu konstanty impulsního vý stupu a pro přizpůsobení elektroniky typu osazeného 
elektromechanického počítadla. 

 Pá jecí propojky PG1, PG2 určují vý stupní kmitočet převodníku mě řicímu energii. 
 Pro kalibraci elektromě ru jsou v horní části elektromě ru tři víceobrá tkové dostavovací potenciometry. První zleva slouží ke kalibraci 

fáze L2, druhý  ke kalibraci fáze L3 a třetí ke korekci celkového zisku všech fází.  
 
Kalibrace elektromě ru 
 

 Kalibrace se provádí porovnáním chyby elektromě ru proti přesnému etalonovému elektromě ru (třídy 0,1%) s vysokou četností 
vý stupních impulsů. Porovnání a zobrazení relativní chyby provádí vyhodnocovací zařízení. Nastavitelný m zdrojem proudů a napě tí je 
cejchovní stanice, ke které se zkoušený  i etalonový  elektromě r př ipojují. Kalibrace se provádí při předepsaný ch průchozích proudech, 
snížený ch a zvý šený ch fázový ch napě tích a cosinu fí 1 a 0,5 v souladu s normou ČSN EN 61036. 

 Nejprve se kalibruje fáze L1 pomocí dostavovacího potenciometru R103 (ovlivňuje celkový  zisk obvodu mě řicího energii) na 
požadovanou hodnotu. 

 Pak je kalibrována fáze L2 dostavovacím potenciometrem R101 (mění dě licí pomě r tohoto napě ťového vstupu) tak, aby se jeho chyba 
co nejvíce přibližovala chybě  fáze L1. 

 Obdobně  kalibrujeme fázi L3 dostavovacím potenciometrem R102 (mění dě licí pomě r napě ťového vstupu fáze L3). 
 Nakonec kalibrujeme zisk elektro-mě ru 

jako celku dostavovacím 
potenciometrem R103. 

 Elektromě r po kalibraci uzavřeme 
horním krytem a opatříme plombou. 

 V případě  ú ředního ově ření se takto 
připravený  elektromě r ještě  ově ří 
kalibračním střediskem - cejchovnou a 
opatří její plombou. Průběh zkoušky a 
namě řené hodnoty jsou zapsány do 
zkušebního listu –  protokolu. 
Kalibrační list je zkušebnou 
archivován.  

 
 

Metrologické požadavky 
 

Norma 
 Elektromě r ETS 429 je navržen v souladu s normou IEC 1036 (ČSN EN 61036) 

 

Třída přesnosti 
 Třída přesnosti 2 pro činnou energii. 
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Certifikace 
 

 Elektromě ry řady ETS 429 proš ly náročnými testy elektromagnetické kompatibility a bezpeč nosti dle platných norem pro EU. 
Na základě  výsledků tě chto zkoušek bylo vydáno prohlášení o shodě . 

 

 
 
Instalace elektromě rů řady ETS 429 a bezpečnost při práci 
 

 Instalaci elektromě ru smí provádě t jen osoba s elektrotechnickou kvalifikací ! 
 Instalaci lze provádě t pouze při vypnutém přívodu rozvadě č e ! 
 Elektromě r instalujte vždy za hlavní jistič  mě řeného vývodu! 
 Hlavní vypínač  rozvadě č e nezapínejte, pokud není rozvadě č  zakrytován ! 

 
Technické parametry elektromě ru 
 

Referenční napětí a kmitočet 
 Un = 3x230/400V (58/100, 110/ 190, 290/500 V), 50 Hz 
 Rozsah mě ření : od – 20 % do + 15 % Un 

 

Proud 
 Základní proud In  =  5 A 
 Maximá lní proud Imax  =  60 A 
 Náběhový  proud : (0.5) 0.4 % In   = 25 mA 
 Tepelný  proud  Ith  =  60A 

 

Konstanta elektroměru 
 500, 1000, 5000 nebo 10 000 imp/kWh je indikový n červenou LED diodou v čelním štítku přístroje, označenou imp/kWh  
 S0 vý stup na svorkách 20 a 21 je s touto indikací synchronní. 

 

Příkon 
 Napě ťový  obvod :  5.5 VA kap., 0.5 W 
 Proudový  obvod :  0.05 VA 

 

Hmotnost 
 690 g 
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Typové označ ení 
 

Pro rozlišení různých možností mě ření 
elektromě ry řady ETS 429 …  je uvedena 
následující tabulka: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zapojení  
 
Schéma zapojení elektroměru ETS 429S1L 
 pro přímé  měření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma zapojení elektroměru ETS 429S1M 
pro nepřímé  měření 
s proudový mi transformá tory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma zapojení elektroměru ETS 429S1N  
pro nepřímé  měření 
s proudový mi a napěť ový mi transformá tory 
 
 
 
 
 
 
 
 

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

W
W

W

k       l

k       l

k       l

L1
L2
L3
N

W
W

W

k       l

k       l

k       l

E T S x x x x x x x

Ná zev Elektroměr

Statický
Jalový Q

Funkce Č tyřvodičová  síť 4
Třívodičová  síť 3

Třída Třída přesnosti 2 % 2
Třída přesnosti 1 % 1

Konstrukce Provedení na lištu DIN 9
Tarifní zařízení Jedna sazba S

Dvě sazby D
Elektronické sazbové zařízení M

Typ zobrazovací Jen vysílač impulsů 0
jednotky Elektromechanické počítadlo 1

LCD displej 2
Způsob připojení Přímé L

Přes proudové transformá tory M
Proudové a napěťové transformá tory N

Varianty Subverze

Třífá zový

             Označ ení typu  
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Základní rozmě ry elektromě ru ETS 429 
 
 
Umístění přívodů    
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Umístění úchytný ch prvků při montá ž i 
na elektroměrový  kříž  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroba a distribuce 
 
   Drahomír Kusá k – ELVIS Adresa :   28. října 249, 709 00  OSTRAVA 
       Telefon, fax :  59 662 4415, 59 662 5164 
       E-mail :   info@dk-elvis.cz  
 
 
 
Aktuá lní infornace na stránkách internetu : 
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