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1 BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI
Podczas eksploatacji licznika EABM zawsze należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

 wszystkie prace montażowe wykonywać po wyłączeniu i sprawdzeniu braku obecności napięć pomiarowych 
i pomocniczych,

 w układach półpośrednich i pośrednich należy zewrzeć obwody wtórne przekładników prądowych poprzez 
zwarcie mostków w skrzynce SKa,

 podłączenia licznika dokonywać zgodnie z instrukcją obsługi i schematem połączeń,

 po zakończeniu prac montażowych załączyć napięcia, a w układach półpośrednich i pośrednich załączyć 
obwody prądowe poprzez rozwarcie mostków w skrzynce SKa,

 wszystkie prace w układzie pomiarowym muszą być wykonywane przez wykwalifikowany technicznie 
i odpowiednio przeszkolony personel, zgodnie z przepisami BHP. 

2 INFORMACJE PODSTAWOWE

Elektroniczny licznik typu EABM służy do pomiaru energii czynnej i biernej w 4 kwadrantach prądu 
trójfazowego w sieciach o jednokierunkowym lub dwukierunkowym przepływie energii w układach bezpośrednich, 
półpośrednich i pośrednich.

EABM to licznik wielotaryfowy z wewnętrznym przełączaniem stref czasowych, wyposażony 
w podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego oraz pamięci nieulotne FRAM i Flash do zapisu 
zmierzonych wielkości, nastaw i parametrów. Licznik wyposażony jest w dedykowany wyświetlacz typu LCD 
pozwalający na wyświetlanie większości rejestrowanych stanów i wielkości. Licznik posiada możliwość 
komunikowania się z urządzeniami zewnętrznymi za pośrednictwem zaimplementowanego sprzętowo 
i programowo podstawowego interfejsu komunikacyjnego OPTO (optycznego, zgodnego ze standardem
PN-EN 62056-21). W zakresie lokalnego i zdalnego odczytu danych oraz ich prezentacji na wyświetlaczu LCD, 
licznik jest zgodny ze standardem OBIS (PN-EN 62056-6-1). 
Licznik posiada certyfikat badania typu UE nr TCM 221/10-4731 oraz oznakowanie CE.

UWAGA: Wszystkie liczniki natablicowe produkowane przez ZEUP Pozyton od 04.04.2005 r. są odporne na 
działanie podwyższonego pola magnetycznego pochodzącego od magnesu neodymowego.

2.1 Podstawowe funkcje licznika EABM
2.1.1 Pomiar i rejestracja energii
 pomiar energii elektrycznej trójfazowej czynnej w czterech strefach czasowych dla kierunków pobór 

i oddawanie, zgodnie z rocznym programem podziału doby na strefy czasowe,
 pomiar energii elektrycznej trójfazowej biernej w czterech strefach czasowych dla poszczególnych 

kwadrantów pomiarowych, zgodnie z rocznym programem podziału doby na strefy czasowe,
 pomiar energii elektrycznej trójfazowej czynnej sumarycznej dla kierunku pobór i oddawanie,
 pomiar energii elektrycznej trójfazowej biernej sumarycznej dla poszczególnych kwadrantów pomiarowych,
 rejestracja strat I2t oraz strat U2t sumarycznie,
 rejestracja strefowych i sumarycznych stanów liczydeł energii czynnej dla kierunku pobór i oddawanie 

z 31 ostatnich okresów rozliczeniowych,
 rejestracja strefowych i sumarycznych stanów liczydeł energii biernej dla poszczególnych kwadrantów 

pomiarowych z 31 ostatnich okresów rozliczeniowych,
 rejestracja stanów sumarycznych liczydeł strat I2t oraz strat U2t z 31 ostatnich okresów rozliczeniowych,
 rejestracja w pamięci licznika 9216 (lub 21504 w wykonaniu specjalnym) ostatnio zarejestrowanych stanów 

sumarycznych liczydeł energii czynnej dla kierunku pobór i oddawanie oraz biernej dla poszczególnych 
kwadrantów pomiarowych w cyklach 15, 30 lub 60 minutowych (tzw. profil energii).

2.1.2 Pomiar i rejestracja mocy
 pomiar w 15, 30 lub 60 minutowych cyklach uśredniania mocy czynnej dla kierunku pobór i oddawanie,
 rejestracja 10 najwyższych wartości uśrednionych mocy czynnych dla kierunku pobór, z podaniem daty 

i czasu ich wystąpienia w bieżącym okresie rozliczeniowym zgodnie z zaprogramowanym algorytmem 
wybierania (punkt 6.3),

 rejestracja 10 najwyższych wartości uśrednionych mocy czynnych dla kierunku oddawanie, z podaniem daty 
i czasu ich wystąpienia w bieżącym okresie rozliczeniowym zgodnie z zaprogramowanym algorytmem 
wybierania (punkt 6.3),

 rejestracja 10 najwyższych wartości uśrednionych mocy czynnych dla kierunku pobór, z podaniem daty 
i czasu ich wystąpienia dla każdego z 31 ostatnich okresów rozliczeniowych,
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 rejestracja 10 najwyższych wartości uśrednionych mocy czynnych dla kierunku oddawanie, z podaniem daty 
i czasu ich wystąpienia dla każdego z 31 ostatnich okresów rozliczeniowych,

 rejestracja tzw. nadwyżki mocy czynnej dla kierunku pobór w bieżącym okresie rozliczeniowym (punkt 6.5),
 rejestracja ilości przekroczeń wprowadzonej do pamięci licznika mocy umownej czynnej (rejestracja dla 

kierunku pobór) w bieżącym okresie rozliczeniowym (punkt 6.6),
 rejestracja tzw. nadwyżki mocy czynnej dla kierunku pobór wyznaczonej z 10 mocy maksymalnych 

w bieżącym okresie rozliczeniowym (punkt 6.7),
 rejestracja tzw. nadwyżki mocy czynnej dla kierunku pobór w każdym z 31 ostatnich okresów rozliczeniowych,
 rejestracja ilości przekroczeń wprowadzonej do pamięci licznika mocy umownej czynnej (rejestracja dla 

kierunku pobór) w każdym z 31 ostatnich okresów rozliczeniowych,
 rejestracja tzw. nadwyżki mocy czynnej dla kierunku pobór wyznaczonej z 10 mocy maksymalnych w każdym 

z 31 ostatnich okresów rozliczeniowych,
 prezentacja na LCD aktualnej narastającej uśrednionej mocy czynnej dla kierunku pobór, z bieżącą minutą 

cyklu,
 prezentacja na LCD aktualnej narastającej uśrednionej mocy czynnej dla kierunku oddawanie, z bieżącą 

minutą cyklu,
 prezentacja na LCD aktualnych wartości narastającej uśrednionej mocy biernej dla poszczególnych 

kwadrantów pomiarowych, z bieżącą minutą cyklu,
 rejestracja w pamięci licznika 9216 (lub 21504 w wykonaniu specjalnym) ostatnio zarejestrowanych 

uśrednionych mocy czynnych dla kierunku pobór i oddawanie oraz biernych dla poszczególnych kwadrantów 
pomiarowych w cyklach 15, 30 lub 60 minutowych (tzw. profil mocy).

2.2 Pomiar czasu
 wyświetlanie i rejestracja czasu letnio-zimowego,
 wymienna bateria CR2032 podtrzymująca pracę zegara RTC (bez konieczności zrywania plomb 

legalizacyjnych),
 możliwość zablokowania funkcji zmiany czasu zima-lato, lato-zima,
 synchronizacja wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego impulsem zewnętrznym,
 edycja daty i czasu poprzez interfejsy komunikacyjne (w przypadku interfejsu optycznego dla modułów 

dodatkowych, RS485 lub pętli prądowej CLO z zastosowaniem kodu zdalnej synchronizacji czasu, 
patrz pkt.10).

2.3 Podział doby na strefy czasowe
 zapis do pamięci rocznego programu podziału doby na strefy czasowe:

✔ 4 strefy czasowe,
✔ 15 minutowa rozdzielczość przełączania stref.

 możliwość selektywnego rozpoznawania dni powszednich, sobót, niedziel i świąt (w tym ruchomych przez  
programowalny kalendarz świąt).

2.4 Okresy rozliczeniowe i ich obsługa
 rejestracja w pamięci licznika wielkości rozliczeniowych z 31 ostatnich okresów rozliczeniowych,
 automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego w programowo określonym dniu wybranych miesięcy 

w roku,
 ręczne zamykanie okresu rozliczeniowego przez operatora:

✔ poprzez wysterowanie (ok. 5 s) przełącznika ekranów,
✔ za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego (z wykorzystaniem oprogramowania np. „SOLEN”).

2.5 Inne funkcje
 pomiar i wyświetlanie chwilowych wartości napięcia, prądu, częstotliwości i mocy,
 sygnalizacja obecności napięć pomiarowych oraz niewłaściwego kierunku wirowania faz,
 rejestracja w pamięci licznika 320 ostatnich 1 minutowych cykli zawierających wystąpienie następujących 

zdarzeń: programowanie licznika, ustawianie daty i czasu, oddziaływanie na licznik silnym polem 
magnetycznym i zaniki napięć pomiarowych,

 rejestracja zdarzeń i pomiar energii czynnej dla kierunku pobór zliczanej w obecności zewnętrznego pola 
magnetycznego,

 realizacja dwukierunkowej komunikacji poprzez interfejsy komunikacyjne, umożliwiające odczyt danych 
zarejestrowanych przez licznik oraz programowanie wybranych funkcji i parametrów,

 pomiar przy odkształconych przebiegach prądu i napięcia,
 możliwość odczytu wyłączonego licznika (zasilanie bateryjne do odczytu licznika z wyświetlacza LCD),
 możliwość pracy w rozproszonym systemie pomiarów i rozliczeń energii elektrycznej,
 dowolna pozycja pracy, szeroki zakres temperatur pracy oraz odporność na wstrząsy.
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2.6 Standardowe wyposażenie licznika EABM
 wyjścia kontrolne – diody impulsujące z określoną stałą wyrażoną w imp./kWh i imp./kvarh,
 dedykowany, ośmiopozycyjny wyświetlacz, pozwalający na wyświetlanie większości rejestrowanych stanów 

i wielkości,
 mechaniczny przełącznik z możliwością plombowania do sterowania pracą wyświetlacza oraz ręcznego 

zamykania okresów rozliczeniowych,
 optyczny interfejs komunikacyjny (zgodny z normą PN-EN 62056-21),
 optyczny interfejs komunikacyjny dla modułów dodatkowych umieszczanych w osłonie skrzynki zaciskowej,
 interfejs komunikacyjny – RS485,
 mechaniczny czujnik otwarcia osłony skrzynki zaciskowej,
 przełącznik blokady zdalnej konfiguracji licznika,
 bateria LR6 / 1,5 V – energia z baterii umożliwia odczyt zarejestrowanych danych z LCD licznika przy braku 

napięcia pomiarowego.

2.7 Opcjonalne wyposażenie licznika EABM

 wejście lub wyjście synchronizacji czasu,
 wyjście przekaźnikowe,
 pętla prądowa CLO 20 mA (zamiennie z interfejsem komunikacyjnym RS485),
 moduł dodatkowy montowany w osłonie skrzynki zaciskowej (patrz pkt. 4.5),
 zasilanie pomocnicze.

Konstrukcja licznika zapewnia odporność na wpływ zewnętrznych pól magnetycznych, pochodzących od 
magnesów o indukcji pola do 150 mT mierzonej w odległości 30 mm od jego powierzchni.

2.8 Technologia pomiaru

Pomiar energii wykonywany jest przez niezależne próbkowanie z częstotliwością 2,5 kHz napięcia i prądu 
poprzez przetwornik analogowo–cyfrowy ADC. Wielkości próbkowane przesyłane są do cyfrowego procesora 
sygnałowego DSP, który wylicza energię i przesyła wynik do mikrokontrolera. Mikrokontroler przetwarza otrzymany 
wynik i zapisuje dane do pamięci.

Chwilową wartość mocy czynnej uzyskuje się przez mnożenie chwilowych wartości napięcia i prądu, 
natomiast chwilową wartość mocy biernej uzyskuje się przez obrót chwilowej wartości napięcia o 90° przed 
mnożeniem.

Rysunek 1. Schemat blokowy licznika EABM
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3 DANE TECHNICZNE

Pomiar bezpośredni Pomiar półpośredni i pośredni

Klasa pomiaru energii

czynnej A wg PN-EN 50470-3 B lub C wg PN-EN 50470-3

biernej
1 wg PN-EN 62053-24 0,5 S wg PN-EN 62053-24

2 wg PN-EN 62053-23 oraz Q: 0,5 wg ZN/LB/T/08/11

Napięcie odniesienia Un 3 x 230/400 V 3 x 57,7/100 V … 3 x 230/400 V

Napięcie pracy 0,9 ... 1,1 Un

Graniczne napięcie pracy 0,8 ... 1,15 Un

Prąd odniesienia Iref 5 A 5 A

Prąd maksymalny Imax 100 A 6 A 10 A

Prąd rozruchu Ist / Prąd minimalny Imin 20 mA / 150 mA 5 mA / 50 mA

Prąd przejścia Itr 500 mA 250 mA

Prąd zwarciowy zgodnie z normą PN-EN 50470-3

Częstotliwość odniesienia 50 Hz

Zakres częstotliwości pracy 49 Hz ÷ 51 Hz

Pobór mocy przez tor napięciowy < 1,8 VA / < 1 W na fazę < 1,8 VA / < 1 W na fazę

Pobór mocy przez tor napięciowy przy podłączonym 
do licznika zasilaniu pomocniczym

< 1,5 VA / < 0,8 W na fazę < 1,5 VA / < 0,8 W na fazę

Pobór mocy przez tor prądowy < 0,01 VA na fazę < 0,03 VA na fazę

Wyjścia kontrolne

pomiar bezpośredni pomiar półpośredni i pośredni

Typ wyjścia kontrolnego LED umieszczona na płycie czołowej licznika

Stała impulsowa wyjścia kontrolnego 800 imp./kWh (kvarh) 4000 imp./kWh (kvarh)

Zasilanie pomocnicze (opcjonalnie)

pomiar bezpośredni pomiar półpośredni i pośredni

Zakres napięcia 80 – 230 V AC, 120 – 320 V DC

Pobór mocy przez obwód zasilania pomocniczego < 4,5 VA
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Wyjścia (opcjonalnie)

pomiar bezpośredni pomiar półpośredni i pośredni

Wyjście przekaźnikowe

Funkcja:

- sygnalizacja obowiązywania ustalonej strefy czasowej
- sygnalizacja zaniku/spadku wartości napięcia pomiarowego
- sygnalizacja wskazanych programowo zdarzeń
- sygnalizacja przekroczenia mocy progowej (strażnik mocy)

Obciążalność zestyków przekaźnika: maksymalnie 30 VA

Wartość napięcia zewnętrznego: maksymalnie 280 V AC / 24 V DC

Wyjście synchronizacji czasu
(zamienne z wejściem synchronizacji)

Typ Transoptorowe typu otwarty kolektor

Napięcie maksymalne Umax: 38 V DC

Prąd maksymalny Imax: 20 mA

Napięcie nominalne Unom: 24 V DC

Prąd nominalny Inom: 10 mA

Parametry wyjść ustalane programowo: Polaryzacja impulsu: negatywna (przerwa w przepływie prądu) lub pozytywna (przepływ prądu)

Wejścia (opcjonalnie)

pomiar bezpośredni pomiar półpośredni i pośredni

Wejście synchronizacji czasu
(zamienne z wyjściem synchronizacji)

Typ Transoptorowe

Napięcie maksymalne Umax: 38 V DC

Prąd maksymalny Imax: 20 mA

Napięcie nominalne Unom: 24 V DC

Prąd nominalny Inom: 10 mA

Parametry wyjść ustalane programowo: Polaryzacja impulsu: negatywna (przerwa w przepływie prądu) lub pozytywna (przepływ prądu)

Interfejsy komunikacyjne

pomiar bezpośredni pomiar półpośredni i pośredni

Interfejs komunikacyjny optyczny zgodny z PN-EN 62056-21 Funkcje: odczyt danych pomiarowych, parametryzacja, ustawianie

Interfejs komunikacyjny optyczny Funkcja: komunikacja z modułem dodatkowym

Interfejs do transmisji szeregowej RS485
lub
Interfejs do transmisji szeregowej CLO 20 mA

Funkcja: programowanie , odczyt danych pomiarowych, ustawianie daty i czasu (tylko z aktywnym kodem zdalnej synchronizacji czasu)
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Pole odczytowe – wyświetlacz

pomiar bezpośredni pomiar półpośredni i pośredni

Typ wyświetlacza LCD dedykowany

Wymiary 23 x 79 mm

Zegar czasu rzeczywistego

pomiar bezpośredni pomiar półpośredni i pośredni

Dokładność wyjściowa Lepsza niż ±0,5 s / dobę

Podtrzymanie pracy zegara RTC Bateria CR2032 (możliwość wymiany), 10 lat pracy

Ustawianie daty i czasu

Programowe:
✔ optyczny interfejs komunikacyjny (zgodny z normą PN-EN 62056-21)
✔ optyczny interfejs komunikacyjny dla modułów dodatkowych, RS485, pętla prądowa CLO

(tylko z aktywnym kodem zdalnej synchronizacji czasu)

Parametry mechaniczne obudowy

pomiar bezpośredni pomiar półpośredni i pośredni

Materiał obudowy
Poliwęglan PC

wysokoudarowy, trudnopalny, samogasnący, powtórnie przetwarzalny
wg normy DIN 43 857

Klasa ochronności II

Ochrona przed wnikaniem pyłu i wody IP51 wg PN-EN 60529

Masa ~ 2,2 kg ~ 1,7 kg

Zakresy temperaturowe

pomiar bezpośredni pomiar półpośredni i pośredni

Określony zakres pracy (PN-EN 60721-3-3) -40 °C ... +70 °C (klasa 3K7) – wyświetlacz -35 °C ... +70 °C

Graniczny zakres pracy (PN-EN 60721-3-3) -40 °C ... +70 °C (klasa 3K7) – wyświetlacz -35 °C ... +70 °C

Graniczny zakres składowania (PN-EN 60721-3-1) -40 °C ... +70 °C (klasa 1K5)

Graniczny zakres transportu (PN-EN 60721-3-2) -40 °C ... +70 °C (klasa 2K4)

Warunki pracy

pomiar bezpośredni pomiar półpośredni i pośredni

Wilgotność 95% przy 25 °C ... +40 °C, bez kondensacji

Środowisko mechaniczne M1

Środowisko elektromagnetyczne E2
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Stabilność elektryczna

pomiar bezpośredni pomiar półpośredni i pośredni

Test izolacji wg PN-EN 50470-1

Test udarowy wg PN-EN 50470-1

Kompatybilność elektromagnetyczna

pomiar bezpośredni pomiar półpośredni i pośredni

Zgodnie z normami PN-EN 61000-4 i PN-EN 50470-1

Normalna pozycja pracy

pomiar bezpośredni pomiar półpośredni i pośredni

Pionowa

Przewody przyłączeniowe

pomiar bezpośredni pomiar półpośredni i pośredni

Maksymalna średnica przewodów przyłączeniowych
bez izolacji

Dla torów prądowych (średnica otworu zacisku):

Ø = 9,5 mm Ø = 4,7 mm

Dla torów napięciowych (średnica otworu zacisku):

Ø = 3 mm Ø = 4,7 mm

Dla obwodów pomocniczych (średnica otworu zacisku):

Ø = 3 mm Ø = 3 mm

Maksymalna długość końcówek przewodów przyłączeniowych
bez izolacji

Dla torów prądowych (głębokość otworu zacisku):

20 mm 17 mm

Dla torów napięciowych (głębokość otworu zacisku):

7,5 mm 17 mm

Dla obwodów pomocniczych (głębokość otworu zacisku):

7 mm 7 mm
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Taryfikacja

pomiar bezpośredni pomiar półpośredni i pośredni

Strefy czasowe 4 strefy czasowe programowalne z rozdzielczością 15 minut

Czas uśredniania cyklu pomiaru mocy 15, 30 lub 60 minut

Kalendarz dni świątecznych Programowalny

Zamykanie okresu rozliczeniowego Automatyczne (w określonym dniu wybranych miesięcy w roku) lub ręczne (na żądanie przez użytkownika)

Rejestracja profilu

pomiar bezpośredni pomiar półpośredni i pośredni

Czas uśredniania cyklu profilowego 15, 30 lub 60 minut

Rejestrowane wielkości P+, P–, Q1, Q2, Q3, Q4, EP+, EP–, EQ1, EQ2, EQ3, EQ4

wykonanie: standardowe / specjalne

15 minut 96 dni / 224 dni

Pojemność pamięci dla cyklu 30 minut 192 dni / 448 dni

60 minut 384 dni / 896 dni

Formaty danych prezentowanych w polu odczytowym i odczytanych przez wybrany interfejs komunikacyjny

pomiar bezpośredni pomiar półpośredni i pośredni

Liczydła energii / jednostka 000000.00 kWh (kvarh) 00000.000 kWh (kvarh)

Liczydła strat U2t / jednostka 0000.0000 kV2h

Liczydła strat I2t / jednostka 000.00000 kA2h 000000.00 A2h

Mocy maksymalna / jednostka 000.00 kW 00.000 kW

Nadwyżka mocy / jednostka 000000.00 kW 00000.000 kW

Nadwyżka mocy z 10 mocy maksymalnych / jednostka 000000.00 kW 00000.000 kW

Licznik przekroczeń 0000

Uwaga:
Stosowanie zasilaczy UPS jako źródeł zasilania pomocniczego, może powodować zakłócenia w pracy liczników.
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Typowe charakterystyki metrologiczne dla obciążenia symetrycznego

a) charakterystyki błędu pomiaru energii czynnej w funkcji prądu obciążenia:

dla licznika EABM 3*230/400 V 0,15–5(100) A przy cos φ = 1

dla licznika EABM 3*230/400 V 0,15–5(100) A przy cos φ = 0,5
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dla licznika EABM 3*57,7/100 V … 3*230/400 V 0,05–5(6) A / 0,05–5(10) A przy cos φ = 1

dla licznika EABM 3*57,7/100 V … 3*230/400 V 0,05–5(6) A / 0,05–5(10) A przy cos φ = 0,5
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b) charakterystyki błędu pomiaru energii czynnej w funkcji temperatury (przy prądzie obciążenia 5 A):

dla licznika EABM 3*230/400 V 0,15–5(100) A przy cos φ = 1

dla licznika EABM 3*230/400 V 0,15–5(100) A przy cos φ = 0,5
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dla licznika EABM 3*57,7/100 V ... 3*230/400 V 0,05–5(6) A / 0,05–5(10) A przy cos φ = 1

dla licznika EABM 3*57,7/100 V ... 3*230/400 V 0,05–5(6) A / 0,05–5(10) A przy cos φ = 0,5

Rysunek 2. Typowe charakterystyki błędu pomiaru energii czynnej dla licznika EABM
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4 BUDOWA LICZNIKA EABM

4.1 Tabliczka znamionowa licznika EABM

Rysunek 3. Wygląd tabliczki znamionowej licznika EABM
(przykład tabliczki z aktywnym kodem zdalnej synchronizacji czasu, patrz pkt. 10)

Opis symboli na płycie czołowej licznika:

1  Pole odczytowe – wyświetlacz typu LCD, służy do wizualizacji danych rejestrowanych 
przez licznik,

2  Przełącznik ekranów –

monostabilny przełącznik mechaniczny z możliwością plombowania, 
służy do przełączania informacji na wyświetlaczu licznika oraz 
ręcznego zamykania okresów rozliczeniowych (po wcześniejszym 
ustaleniu programowym),

3  Interfejs komunikacyjny
(OPTO) –

optyczny zgodny z normą PN-EN 62056-21, służący do komunikacji 
licznika z urządzeniami zewnętrznymi np. czytniki danych, przenośne 
komputery (odczyt danych, programowanie, zamykanie okresu 
rozliczeniowego),

4  Wyjścia kontrolne – czerwone diody świecące, które impulsują zgodnie ze stałą podaną na 
tabliczce znamionowej licznika.
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4.2 Wymiary licznika EABM

Rysunek 4. Wymiary licznika typu EABM

4.3 Montaż licznika

Konstrukcja mechaniczna zastosowanego w obudowie górnego mocowania (element M widoczny 
na rysunku 4), umożliwia dwa sposoby mocowania licznika. Zmianę sposobu montażu licznika należy wykonać 
poprzez wykręcenie wkrętów W (dwa wkręty o łbach stożkowych z wgłębieniami krzyżowymi widoczne na 
rysunkach 4, 5a i 5b) i ponowne przykręcenie elementu M w wymaganej pozycji:

pozycja A elementu M (rysunek 5a) – górny punkt mocowania licznika poniżej górnej krawędzi obudowy, 
trzy punkty mocowania licznika zawierają się w trójkącie równoramiennym o wymiarach (rysunek 4):

✔ 143 mm odległości pomiędzy dolnymi punktami mocowania (pozioma podstawa trójkąta),
✔ 197,5 mm odległości pomiędzy dolnymi punktami a górnym punktem mocowania (wysokość trójkąta).

pozycja B elementu M (rysunek 5b) – górny punkt mocowania licznika powyżej górnej krawędzi obudowy, 
trzy punkty mocowania licznika zawierają się w trójkącie równoramiennym o wymiarach (rysunek 4):

✔ 143 mm odległości pomiędzy dolnymi punktami mocowania (pozioma podstawa trójkąta),
✔ 224 mm odległości pomiędzy dolnymi punktami a górnym punktem mocowania (wysokość trójkąta).
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a) pozycja A elementu M b) pozycja B elementu M

Rysunek 5. Montaż licznika EABM

4.4 Skrzynka zaciskowa – schematy podłączenia licznika EABM
a) licznik EABM bezpośredni 3x230/400 V 0,15-5(100) A

Opis wyprowadzeń wyposażenia opcjonalnego:
14–15 – wyjście przekaźnikowe;
20–21 – interfejs komunikacyjny RS485 lub interfejs komunikacyjny CLO;
18–19 – wejście synchronizacji czasu (SE) lub wyjście synchronizacji czasu (SO).

Uwaga:
Dla uzyskania pomiaru w skrzynce zaciskowej należy połączyć zaciski 1 z 2, 4 z 5 i 7 z 8 odpowiednim mostkiem

b) licznik EABM półpośredni/pośredni  3x57,7/100 V ... 3x230/400 V 0,05-5(6) A / 0,05-5(10) A

Opis wyprowadzeń wyposażenia opcjonalnego:
18–33 – wyjście przekaźnikowe;
14–16 – interfejs komunikacyjny RS485 lub interfejs komunikacyjny CLO;
20–21 – wejście synchronizacji czasu (SE) lub wyjście synchronizacji czasu (SO);
22–23 – zasilanie pomocnicze.

Rysunek 6. Schematy podłączenia licznika EABM
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4.5 Budowa osłony skrzynki zaciskowej

Rysunek 7. Osłona skrzynki zaciskowej

Osłona skrzynki zaciskowej licznika EABM jest przystosowana do zabudowy modułu dodatkowego. Sposób 
zamocowania modułu dodatkowego we wnętrzu osłony skrzynki zaciskowej pokazany został na rysunku powyżej 
(patrz rysunek 7). Widoczny interfejs optyczny modułu dodatkowego służy do komunikacji z licznikiem.

4.6 Wymiana baterii LR6 i CR2032

Rysunek 8. Montaż baterii LR6 i CR2032
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Licznik EABM wyposażony jest w wymienne baterie umieszczone w specjalnych zasobnikach wsuwanych 
do licznika: litową 3 V typu CR2032 oraz alkaliczną 1,5 V typu LR6. Bateria LR6 jest źródłem energii podczas 
przeglądania stanów liczydeł i innych wielkości przy braku napięcia pomiarowego (opis pracy pola odczytowego 
w tym trybie patrz punkt 5.4). Do podtrzymania pracy zegara RTC służy bateria litowa 3 V typu CR2032.
Obie baterie ulokowane są w korpusie licznika i mogą być wymieniane bez konieczności zrywania plomb 
legalizacyjnych w miejscu instalacji licznika. Po wymianie baterii CR2032 należy sprawdzić poprawność daty 
i czasu.

W celu wymiany baterii należy uprzednio zdjąć osłonę skrzynki zaciskowej (element 1 na rysunku 8). Wyjąć 
odpowiedni zasobnik:

● dla baterii CR2032 (element 2 na rysunku 8) – odchylając zaczep zasobnika w kierunku B pokazanym na 
rysunku 8

● dla baterii LR6 (element 3 na rysunku 8) – należy ścisnąć boczne zaczepy zasobnika w kierunku A 
pokazanym na rysunku 8

Podczas wymiany baterii należy zwrócić uwagę na ich biegunowość. Odpowiednie oznaczenia polaryzacji zostały 
zawarte na zasobnikach (patrz rysunek 9).

a) bateria CR2032 b) bateria LR6

Rysunek 9. Wymiana baterii

4.7 Przełącznik blokady zdalnej konfiguracji
Licznik EABM posiada możliwość konfiguracji poprzez dodatkowe interfejsy komunikacyjne (RS485 lub pętla

prądowa CLO) oraz zewnętrzny moduł komunikacyjny. Do odblokowania lub zablokowania zdalnej konfiguracji 
licznika służy mechaniczny przełącznik umieszczony pod zasobnikiem baterii LR6. Odpowiednie ustawienie 
przełącznika oznacza zablokowanie lub odblokowanie zdalnej konfiguracji (zgodnie z rysunkiem zamieszczonym 
poniżej):

● położenie a) zdalna konfiguracja odblokowana (wyświetlenie symbolu na wyświetlaczu LCD),
● położenie b) zdalna konfiguracja zablokowana (brak symbolu na wyświetlaczu LCD).

Rysunek 10. Przełącznik blokady zdalnej konfiguracji
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4.8 Przełącznik blokady interfejsu optycznego
Licznik EABM posiada możliwość zablokowania / odblokowania interfejsu optycznego OPTO. Do tego celu 

służy mechaniczny przełącznik umieszczony pod zasobnikiem baterii LR6 (patrz rysunek 11). Transmisja danych 
pomiarowych jak również konfiguracja licznika możliwe są wyłącznie przy ustawieniu przełącznika w pozycji 
„odblokowany”.

Rysunek 11. Przełącznik blokady interfejsu optycznego

5 POLE ODCZYTOWE LICZNIKA EABM

5.1 Charakterystyka pola odczytowego

Polem odczytowym licznika EABM jest dedykowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny, umieszczony na płycie 
czołowej urządzenia. Służy on do wyświetlania informacji o stanie pracy i pomiarach.

Elementy główne pola odczytowego

Symbole nr 1:
Osiem symboli do wyświetlania wartości kodów w standardzie OBIS.
Symbole nr 2:
Symbole do sygnalizacji kwadrantów pomiarowych.
Symbole nr 3:
Symbole do sygnalizacji obecności napięć fazowych.
Wersja instrukcji: TK/3001/031/014 Strona 20 z 52
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Symbole nr 4:
Symbole jednostek pomiarowych wyświetlanych wielkości.
Symbole nr 5:

Dwanaście uniwersalnych symboli sygnalizacyjnych – znaczenie symboli jest opisane na tabliczce znamionowej 
licznika (wykorzystano 11 symboli).
Symbole nr 6:
Osiem symboli do wyświetlania wartości wielkości mierzonych, rozliczeniowych i konfiguracyjnych.
Symbol nr 7:
Symbol do sygnalizacji komunikacji poprzez złącze optyczne podstawowe.
Symbole nr 8:
Symbole do sygnalizacji stanu baterii (niewykorzystany).
Symbol nr 9:
Symbol do sygnalizacji zadziałania zewnętrznym polem magnetycznym na licznik.
Symbol nr 10:
14 – segmentowy symbol specjalny (niewykorzystany).

5.2 Praca pola odczytowego
Istnieje możliwość programowej konfiguracji pracy wyświetlacza w dwóch niezależnych trybach (ilość oraz 

kolejność prezentowanych ekranów ustalana jest programowo dla poszczególnych trybów):

● statycznym (ekrany statyczne) – zmiana wyświetlanego ekranu wymuszana jest ręcznie przez 
wysterowanie przełącznika ekranów (przez czas ok. 1[s]);

● dynamicznym (ekrany dynamiczne) – ekrany wyświetlane są automatycznie zgodnie z wcześniej 
programowo ustalonym czasem, użycie przełącznika ekranów powoduje przejście w tryb pracy statycznej, 
a po upływie zaprogramowanego czasu powrotu od ostatniego użycia przełącznika ekranów, pole 
odczytowe wraca do trybu pracy dynamicznej.

5.3 Ręczne przeglądanie ekranów

Rysunek 12. Przeglądanie ekranów
Wersja instrukcji: TK/3001/031/014 Strona 21 z 52
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Powyższy diagram przedstawia sposób poruszania się po ekranach pola odczytowego w celu odczytu  
bieżących oraz archiwalnych danych zgromadzonych przez licznik. Strzałki prezentują kierunek przeglądania oraz 
czas wysterowania przełącznika ekranów w celu wyświetlenia wybranych danych.

5.4 Wyświetlanie ekranów przy braku napięć pomiarowych
Licznik EABM wyposażono w zasilanie bateryjne umożliwiające przeglądanie danych zarejestrowanych 

przez licznik przy braku napięć pomiarowych. Zainicjowanie pracy licznika zasilanego z baterii odbywa się przez 
naciśnięcie przełącznika ekranów. W trybie tym funkcje pomiarowe i komunikacyjne są nieaktywne, a pole 
odczytowe pracuje wtedy w trybie statycznym – zmiana wyświetlanego ekranu wymuszona jest wysterowaniem 
przełącznika ekranów. Po upływie ok. 20 sekund od ostatniego użycia przełącznika ekranów licznik zostaje 
automatycznie wyłączony. Powrót napięć pomiarowych w trakcie przeglądania danych z wykorzystaniem zasilania 
bateryjnego powoduje wyłączenie i ponowne włączenie licznika z aktywnymi wszystkimi funkcjami (zasilanie 
z zasilacza sieciowego).

5.5 Ręczne zamykanie okresu rozliczeniowego

Ręcznego zamknięcia okresu rozliczeniowego dokonuje
się poprzez długie wysterowanie (ok. 5 s) przełącznika ekranów
(element 4 na rysunku 8). Poprawność przyjęcia tego rozkazu
licznik sygnalizuje wyświetlając ekran pokazany obok.
Zamykanie okresu rozliczeniowego przy użyciu przełącznika
ekranów wymaga wcześniejszego programowego określenia
ilości dozwolonych zamknięć w miesiącu kalendarzowym za 
pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego (z wykorzystaniem
oprogramowania np. „SOLEN”). Zaprogramowanie wartości '0' oznacza zablokowanie ręcznych zamknięć okresu 
rozliczeniowego. Rozkaz ręcznego zamknięcia okresu rozliczeniowego jest akceptowany przez licznik tylko raz 
w ciągu doby.

5.6 Wielkości prezentowane na wyświetlaczu licznika wraz z kodami OBIS

Kod OBIS Opis ekranu

0.9.2 Data

0.9.1 Czas

1.8.1 Stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór w pierwszej strefie czasowej

1.8.2 Stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór w drugiej strefie czasowej

1.8.3 Stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór w trzeciej strefie czasowej

1.8.4 Stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór w czwartej strefie czasowej

1.8.0 Stan liczydła sumarycznego energii czynnej dla kierunku pobór

2.8.1 Stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie w pierwszej strefie czasowej

2.8.2 Stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie w drugiej strefie czasowej

2.8.3 Stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie w trzeciej strefie czasowej

2.8.4 Stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie w czwartej strefie czasowej

2.8.0 Stan liczydła sumarycznego energii czynnej dla kierunku oddawanie

5.8.1 Stan liczydła energii biernej EQ1 w pierwszej strefie czasowej (dla pierwszego kwadrantu)

5.8.2 Stan liczydła energii biernej EQ1 w drugiej strefie czasowej (dla pierwszego kwadrantu)

5.8.3 Stan liczydła energii biernej EQ1 w trzeciej strefie czasowej (dla pierwszego kwadrantu)

5.8.4 Stan liczydła energii biernej EQ1 w czwartej strefie czasowej (dla pierwszego kwadrantu)

5.8.0 Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ1  (dla pierwszego kwadrantu)

6.8.1 Stan liczydła energii biernej EQ2 w pierwszej strefie czasowej (dla drugiego kwadrantu)

6.8.2 Stan liczydła energii biernej EQ2 w drugiej strefie czasowej (dla drugiego kwadrantu)

6.8.3 Stan liczydła energii biernej EQ2 w trzeciej strefie czasowej (dla drugiego kwadrantu)

6.8.4 Stan liczydła energii biernej EQ2 w czwartej strefie czasowej(dla drugiego kwadrantu)
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6.8.0 Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ2 (dla drugiego kwadrantu)

7.8.1 Stan liczydła energii biernej EQ3 w pierwszej strefie czasowej (dla trzeciego kwadrantu)

7.8.2 Stan liczydła energii biernej EQ3 w drugiej strefie czasowej (dla trzeciego kwadrantu)

7.8.3 Stan liczydła energii biernej EQ3 w trzeciej strefie czasowej (dla trzeciego kwadrantu)

7.8.4 Stan liczydła energii biernej EQ3 w czwartej strefie czasowej (dla trzeciego kwadrantu)

7.8.0 Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ3 (dla trzeciego kwadrantu)

8.8.1 Stan liczydła energii biernej EQ4 w pierwszej strefie czasowej (dla czwartego kwadrantu)

8.8.2 Stan liczydła energii biernej EQ4 w drugiej strefie czasowej (dla czwartego kwadrantu)

8.8.3 Stan liczydła energii biernej EQ4 w trzeciej strefie czasowej (dla czwartego kwadrantu)

8.8.4 Stan liczydła energii biernej EQ4 w czwartej strefie czasowej(dla czwartego kwadrantu)

8.8.0 Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ4 (dla czwartego kwadrantu)

89.8.0 Stan liczydła sumarycznego strat U2t

88.8.0 Stan liczydła sumarycznego strat I2t

Wartość pierwszej najwyższej mocy czynnej pobranej

1.6.0 Data wystąpienia pierwszej najwyższej mocy czynnej pobranej

Czas wystąpienia pierwszej najwyższej mocy czynnej pobranej

Wartość drugiej najwyższej mocy czynnej pobranej

1.16.0 Data wystąpienia drugiej najwyższej mocy czynnej pobranej

Czas wystąpienia drugiej najwyższej mocy czynnej pobranej

Wartość trzeciej najwyższej mocy czynnej pobranej

1.26.0 Data wystąpienia trzeciej najwyższej mocy czynnej pobranej

Czas wystąpienia trzeciej najwyższej mocy czynnej pobranej

Wartość czwartej najwyższej mocy czynnej pobranej

1.136.0 Data wystąpienia czwartej najwyższej mocy czynnej pobranej

Czas wystąpienia czwartej najwyższej mocy czynnej pobranej

Wartość piątej najwyższej mocy czynnej pobranej

1.146.0 Data wystąpienia piątej najwyższej mocy czynnej pobranej

Czas wystąpienia piątej najwyższej mocy czynnej pobranej

Wartość szóstej najwyższej mocy czynnej pobranej

1.156.0 Data wystąpienia szóstej najwyższej mocy czynnej pobranej

Czas wystąpienia szóstej najwyższej mocy czynnej pobranej

Wartość siódmej najwyższej mocy czynnej pobranej

1.166.0 Data wystąpienia siódmej najwyższej mocy czynnej pobranej

Czas wystąpienia siódmej najwyższej mocy czynnej pobranej

Wartość ósmej najwyższej mocy czynnej pobranej

1.176.0 Data wystąpienia ósmej najwyższej mocy czynnej pobranej

Czas wystąpienia ósmej najwyższej mocy czynnej pobranej

Wartość dziewiątej najwyższej mocy czynnej pobranej

1.186.0 Data wystąpienia dziewiątej najwyższej mocy czynnej pobranej

Czas wystąpienia dziewiątej najwyższej mocy czynnej pobranej
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Wartość dziesiątej najwyższej mocy czynnej pobranej

1.196.0 Data wystąpienia dziesiątej najwyższej mocy czynnej pobranej

Czas wystąpienia dziesiątej najwyższej mocy czynnej pobranej

1.2.0 Wartość nadwyżki mocy czynnej pobranej

1.36.0 Ilość przekroczeń wprowadzonej do licznika wartości mocy umownej

1.12.0 Wartość nadwyżki mocy czynnej pobranej wyznaczonej z dziesięciu mocy maksymalnych

Wartość pierwszej najwyższej mocy czynnej oddanej

2.6.0 Data wystąpienia pierwszej najwyższej mocy czynnej oddanej

Czas wystąpienia pierwszej najwyższej mocy czynnej oddanej

Wartość drugiej najwyższej mocy czynnej oddanej

2.16.0 Data wystąpienia drugiej najwyższej mocy czynnej oddanej

Czas wystąpienia drugiej najwyższej mocy czynnej oddanej

Wartość trzeciej najwyższej mocy czynnej oddanej

2.26.0 Data wystąpienia trzeciej najwyższej mocy czynnej oddanej

Czas wystąpienia trzeciej najwyższej mocy czynnej oddanej

Wartość czwartej najwyższej mocy czynnej oddanej

2.136.0 Data wystąpienia czwartej najwyższej mocy czynnej oddanej

Czas wystąpienia czwartej najwyższej mocy czynnej oddanej

Wartość piątej najwyższej mocy czynnej oddanej

2.146.0 Data wystąpienia piątej najwyższej mocy czynnej oddanej

Czas wystąpienia piątej najwyższej mocy czynnej oddanej

Wartość szóstej najwyższej mocy czynnej oddanej

2.156.0 Data wystąpienia szóstej najwyższej mocy czynnej oddanej

Czas wystąpienia szóstej najwyższej mocy czynnej oddanej

Wartość siódmej najwyższej mocy czynnej oddanej

2.166.0 Data wystąpienia siódmej najwyższej mocy czynnej oddanej

Czas wystąpienia siódmej najwyższej mocy czynnej oddanej

Wartość ósmej najwyższej mocy czynnej oddanej

2.176.0 Data wystąpienia ósmej najwyższej mocy czynnej oddanej

Czas wystąpienia ósmej najwyższej mocy czynnej oddanej

Wartość dziewiątej najwyższej mocy czynnej oddanej

2.186.0 Data wystąpienia dziewiątej najwyższej mocy czynnej oddanej

Czas wystąpienia dziewiątej najwyższej mocy czynnej oddanej

Wartość dziesiątej najwyższej mocy czynnej oddanej

2.196.0 Data wystąpienia dziesiątej najwyższej mocy czynnej oddanej

Czas wystąpienia dziesiątej najwyższej mocy czynnej oddanej

1.4.0 Wartość narastającej mocy czynnej pobieranej z aktualną minutą cyklu pomiaru mocy

2.4.0 Wartość narastającej mocy czynnej oddawanej z aktualną minutą cyklu pomiaru mocy

5.4.0 Wartość narastającej mocy biernej dla 1-go kwadrantu z aktualną minutą cyklu pomiaru mocy

6.4.0 Wartość narastającej mocy biernej dla 2-go kwadrantu z aktualną minutą cyklu pomiaru mocy

7.4.0 Wartość narastającej mocy biernej dla 3-go kwadrantu z aktualną minutą cyklu pomiaru mocy
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8.4.0 Wartość narastającej mocy biernej dla 4-go kwadrantu z aktualną minutą cyklu pomiaru mocy

1.7.0 / 2.7.0 Wartość chwilowa mocy czynnej pobieranej / oddawanej sumarycznej

21.7.0 / 22.7.0 Wartość chwilowa mocy czynnej pobieranej / oddawanej w fazie L1

41.7.0 / 42.7.0 Wartość chwilowa mocy czynnej pobieranej / oddawanej w fazie L2

61.7.0 / 62.7.0 Wartość chwilowa mocy czynnej pobieranej / oddawanej w fazie L3

3.7.0 / 4.7.0 Wartość chwilowa mocy biernej pobieranej / oddawanej sumarycznej

23.7.0 / 24.7.0 Wartość chwilowa mocy biernej pobieranej / oddawanej w fazie L1

43.7.0 / 44.7.0 Wartość chwilowa mocy biernej pobieranej / oddawanej w fazie L2

63.7.0 / 64.7.0 Wartość chwilowa mocy biernej pobieranej / oddawanej w fazie L3

32.7.0 Wartość chwilowa napięcia w fazie L1

52.7.0 Wartość chwilowa napięcia w fazie L2

72.7.0 Wartość chwilowa napięcia w fazie L3

31.7.0 Wartość chwilowa prądu w fazie L1

51.7.0 Wartość chwilowa prądu w fazie L2

71.7.0 Wartość chwilowa prądu w fazie L3

14.7.0 Wartość chwilowa częstotliwości

0.1.2.xx (*) 
Data zamknięcia okresu rozliczeniowego

Czas zamknięcia okresu rozliczeniowego

1.8.1.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór w pierwszej strefie czasowej

1.8.2.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór w drugiej strefie czasowej

1.8.3.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór w trzeciej strefie czasowej

1.8.4.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór w czwartej strefie czasowej

1.8.0.xx (*) Archiwalny stan liczydła sumarycznego energii czynnej dla kierunku pobór

2.8.1.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie w pierwszej strefie czasowej

2.8.2.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie w drugiej strefie czasowej

2.8.3.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie w trzeciej strefie czasowej

2.8.4.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie w czwartej strefie czasowej

2.8.0.xx (*) Archiwalny stan liczydła sumarycznego energii czynnej dla kierunku oddawanie

5.8.1.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii biernej EQ1 w pierwszej strefie czasowej

5.8.2.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii biernej EQ1 w drugiej strefie czasowej

5.8.3.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii biernej EQ1 w trzeciej strefie czasowej

5.8.4.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii biernej EQ1 w czwartej strefie czasowej

5.8.0.xx (*) Archiwalny stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ1

6.8.1.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii biernej EQ2 w pierwszej strefie czasowej

6.8.2.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii biernej EQ2 w drugiej strefie czasowej

6.8.3.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii biernej EQ2 w trzeciej strefie czasowej

6.8.4.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii biernej EQ2 w czwartej strefie czasowej

6.8.0.xx (*) Archiwalny stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ2

7.8.1.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii biernej EQ3 w pierwszej strefie czasowej

7.8.2.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii biernej EQ3 w drugiej strefie czasowej

7.8.3.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii biernej EQ3 w trzeciej strefie czasowej
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7.8.4.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii biernej EQ3 w czwartej strefie czasowej

7.8.0.xx (*) Archiwalny stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ3

8.8.1.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii biernej EQ4 w pierwszej strefie czasowej

8.8.2.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii biernej EQ4 w drugiej strefie czasowej

8.8.3.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii biernej EQ4 w trzeciej strefie czasowej

8.8.4.xx (*) Archiwalny stan liczydła energii biernej EQ4 w czwartej strefie czasowej

8.8.0.xx (*) Archiwalny stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ4

89.8.0.xx (*) Archiwalny stan liczydła sumarycznego strat U2t

88.8.0.xx (*) Archiwalny stan liczydła sumarycznego strat I2t

Wartość pierwszej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

1.6.0.xx (*) Data wystąpienia pierwszej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

Czas wystąpienia pierwszej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

Wartość drugiej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

1.16.0.xx (*) Data wystąpienia drugiej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

Czas wystąpienia drugiej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

Wartość trzeciej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

1.26.0.xx (*) Data wystąpienia trzeciej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

Czas wystąpienia trzeciej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

Wartość czwartej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

1.136.0.xx (*) Data wystąpienia czwartej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

Czas wystąpienia czwartej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

Wartość piątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

1.146.0.xx (*) Data wystąpienia piątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

Czas wystąpienia piątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

Wartość szóstej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

1.156.0.xx (*) Data wystąpienia szóstej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

Czas wystąpienia szóstej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

Wartość siódmej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

1.166.0.xx (*) Data wystąpienia siódmej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

Czas wystąpienia siódmej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

Wartość ósmej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

1.176.0.xx (*) Data wystąpienia ósmej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

Czas wystąpienia ósmej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

Wartość dziewiątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

1.186.0.xx (*) Data wystąpienia dziewiątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

Czas wystąpienia dziewiątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

Wartość dziesiątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

1.196.0.xx (*) Data wystąpienia dziesiątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

Czas wystąpienia dziesiątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

1.2.0.xx (*) Wartość archiwalnej nadwyżki mocy czynnej pobranej

1.36.0.xx (*) Archiwalna ilość przekroczeń wprowadzonej do licznika wartości mocy umownej
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1.12.0.xx (*) 
Wartość archiwalnej nadwyżki mocy czynnej pobranej wyznaczonej
z dziesięciu mocy maksymalnych

Wartość pierwszej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

2.6.0.xx (*) Data wystąpienia pierwszej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

Czas wystąpienia pierwszej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

Wartość drugiej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

2.16.0.xx (*) Data wystąpienia drugiej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

Czas wystąpienia drugiej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

Wartość trzeciej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

2.26.0.xx (*) Data wystąpienia trzeciej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

Czas wystąpienia trzeciej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

Wartość czwartej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

2.136.0.xx (*) Data wystąpienia czwartej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

Czas wystąpienia czwartej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

Wartość piątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

2.146.0.xx (*) Data wystąpienia piątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

Czas wystąpienia piątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

Wartość szóstej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

2.156.0.xx (*) Data wystąpienia szóstej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

Czas wystąpienia szóstej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

Wartość siódmej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

2.166.0.xx (*) Data wystąpienia siódmej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

Czas wystąpienia siódmej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

Wartość ósmej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

2.176.0.xx (*) Data wystąpienia ósmej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

Czas wystąpienia ósmej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

Wartość dziewiątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

2.186.0.xx (*) Data wystąpienia dziewiątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

Czas wystąpienia dziewiątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

Wartość dziesiątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

2.196.0.xx (*) Data wystąpienia dziesiątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

Czas wystąpienia dziesiątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej oddanej

1.35.0 Wartość mocy umownej wprowadzonej do pamięci licznika

1.128.0 Wartość mocy progowej wprowadzonej do pamięci licznika dla „strażnika mocy”

0.2.2 Identyfikator grupy taryfowej (np. C12a, G11, itp.)

0.2.0 Wersja programu

0.2.8 Sygnatura programu

C.51.1 Czas uśredniania cyklu mocowego

C.51.2 Czas uśredniania cyklu profilowego

F.F.0 Ekran komunikatu o błędach

(*) xx – oznacza numer archiwum (00÷99)
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5.7 Prezentacja wielkości pomiarowych i konfiguracyjnych oraz stanów pracy licznika

Na rysunkach obrazujących poszczególne ekrany pokazany jest dodatkowo fragment tabliczki znamionowej 
licznika zawierający opis do uniwersalnych symboli sygnalizacyjnych.

5.7.1 Sygnalizacja stanu pracy licznika

Poniższe rysunki przedstawiają sposoby sygnalizacji stanu pracy licznika za pomocą specjalnych symboli 
graficznych wyświetlacza LCD.

● obecność napięć fazowych – symbole 'L1', 'L2' i 'L3' są wyświetlane w przypadku gdy chwilowa wartość 
napięcia na danej fazie przekroczy zaprogramowany próg, dodatkowo impulsowa prezentacja wszystkich 
trzech symboli graficznych informuje o niewłaściwym kierunku wirowania faz (tylko w przypadku 
obecności wszystkich trzech faz).

● strefa czasowa – aktualna strefa czasowa sygnalizowana jest przez wyświetlenie jednego z symboli 
uniwersalnych nad odpowiednim opisem na tabliczce znamionowej licznika: „T1”, „T2”, „T3” lub „T4”.

● kwadranty pomiarowe – sygnalizowane są przez wyświetlenie odpowiednich segmentów graficznych: 
'P+', 'P–', 'Q+' i 'Q–'.

poniżej przedstawiono kwadranty pomiarowe: 

kwadrant 1
(P+) > 0, (P–) = 0, (Q+) > 0 i (Q–) = 0

kwadrant 1 lub 4
(P+) > 0, (P–) = 0, (Q+) = 0 i (Q–) = 0

kwadrant 2
(P+) = 0, (P–) > 0, (Q+) > 0 i (Q–) = 0

kwadrant 1 lub 2
(P+) = 0, (P–) = 0, (Q+) > 0 i (Q–) = 0

kwadrant 3
(P+) = 0, (P–) > 0, (Q+) = 0 i (Q–) > 0

kwadrant 3 lub 2
(P+) = 0, (P–) > 0, (Q+) = 0 i (Q–) = 0

kwadrant 4
(P+) > 0, (P–) = 0, (Q+) = 0 i (Q–) > 0

kwadrant 3 lub 4
(P+) = 0, (P–) = 0, (Q+) = 0 i (Q–) > 0

brak zdefiniowanego kwadrantu
(P+) = 0, (P–) = 0, (Q+) = 0 i (Q–) = 0

● komunikacja po łączach szeregowych – aktywność poszczególnych interfejsów komunikacyjnych 
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sygnalizowana jest przez wyświetlenie odpowiedniego symbolu:

Interfejs optyczny zgodny ze standardem 
PN-EN 62056-21

– symbol        na wyświetlaczu LCD

Dodatkowy interfejs komunikacyjny:
RS485 lub pętla prądowa CLO

– symbol uniwersalny opisany jako „TRX1”

Optyczny interfejs komunikacyjny dla 
modułów dodatkowych

– symbol uniwersalny opisany jako „TRX2”

Symbol łącza szeregowego zostaje wyświetlony podczas wysyłania identyfikatora licznika i jest aktywny na czas 
połączenia licznika z urządzeniem odczytowym;

● stan czujnika zewnętrznego pola magnetycznego – wykrycie przez licznik zewnętrznego pola 
magnetycznego sygnalizowane jest przez wyświetlenie symbolu graficznego wyróżnionego na rysunku, 
natomiast impulsowa prezentacja tego symbolu informuje o aktywności flagi czujnika zewnętrznego pola 
magnetycznego (na licznik zadziałano w przeszłości polem magnetycznym).

● sygnalizacja synchronizacji czasu w liczniku za pomocą impulsowego wejścia synchronizacji (aktywny 
tylko w liczniku wyposażonym w impulsowe wejście synchronizacji) – symbol uniwersalny (wyróżniony na
rysunku poniżej i opisany jako „Synch.”) zostaje wyświetlony po każdym przyjęciu impulsu synchronizacji
przez licznik i podtrzymywany jest do czasu kolejnej synchronizacji (11:59:00 następnego dnia).

● dane okresu archiwalnego – symbol uniwersalny opisany jako „Arch.” zostaje wyświetlony podczas 
przeglądania danych archiwalnych okresów rozliczeniowych (Uwaga: tylko dla danych udostępnionych 
poprzez ekran tytułowy „Arch”).
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● sygnalizacja otwarcia / zdjęcia osłony skrzynki zaciskowej – symbol uniwersalny wyróżniony na rysunku 
poniżej i opisany jako „Otw.” wyświetlany jest na czas otwarcia / zdjęcia osłony skrzynki zaciskowej.

● stan przełącznika blokady zdalnej konfiguracji – symbol uniwersalny wyróżniony na rysunku poniżej 
i opisany graficznym symbolem '   ' wyświetlany jest na czas odblokowania dostępu do licznika dla 
zdalnej konfiguracji (patrz pkt. 4.7).

● stan mechanicznego przełącznika ekranów – wysterowanie przełącznika powoduje wyświetlenie 
odpowiedniego symbolu uniwersalnego opisanego jako „Ekr.”

5.7.2 Prezentacja wielkości na ekranach LCD
Na rysunkach zamieszczonych poniżej przedstawiono przykładowe ekrany wybranych wielkości.

Do prezentacji danych przyjęto format licznika bezpośredniego. Stan pracy licznika określono przez wyświetlenie 
odpowiednich symboli odpowiadających pomiarowi w pierwszej strefie czasowej 'T1', w pierwszym kwadrancie 
pomiarowym 'P+'/'Q+' i obecności wszystkich napięć pomiarowych 'L1'/'L2'/'L3' (wyjątkowe przypadki opisano 
przy poszczególnych ekranach).

Opis wielkości wyświetlanej Opis informacji prezentowanych na danym ekranie

Bieżąca data w liczniku (rok.miesiąc.dzień)
w formacie RRRR.MM.DD

Bieżący czas w liczniku (godzina:minuta:sekunda)
w formacie GG:MM:SS
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Opis wielkości wyświetlanej Opis informacji prezentowanych na danym ekranie

Bieżący stan liczydła energii czynnej pobranej
w pierwszej strefie czasowej (*)

Bieżący stan liczydła sumarycznego
energii czynnej pobranej
(suma wartości energii czynnej pobranej naliczonej 
w czterech strefach czasowych)

Bieżący stan liczydła energii czynnej oddanej
w pierwszej strefie czasowej (*)

Bieżący stan liczydła sumarycznego
energii czynnej oddanej
(suma wartości energii czynnej oddanej naliczonej 
w czterech strefach czasowych)

Bieżący stan liczydła energii biernej EQ1
w pierwszej strefie czasowej (*)

Bieżący stan liczydła sumarycznego
energii biernej EQ1
(suma wartości energii biernej EQ1 naliczonej w czterech
strefach czasowych)

Bieżący stan liczydła energii biernej EQ2
w pierwszej strefie czasowej (*)

Bieżący stan liczydła sumarycznego
energii biernej EQ2
(suma wartości energii biernej EQ2 naliczonej w czterech
strefach czasowych)
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Opis wielkości wyświetlanej Opis informacji prezentowanych na danym ekranie

Bieżący stan liczydła energii biernej EQ3
w pierwszej strefie czasowej (*)

Bieżący stan liczydła sumarycznego
energii biernej EQ3
(suma wartości energii biernej EQ3 naliczonej w czterech
strefach czasowych)

Bieżący stan liczydła energii biernej EQ4
w pierwszej strefie czasowej (*)

Bieżący stan liczydła sumarycznego
energii biernej EQ4
(suma wartości energii biernej EQ4 naliczonej w czterech
strefach czasowych)

Bieżący stan liczydła strat U2t

Bieżący stan liczydła strat I2t

Wartość pierwszej najwyższej mocy czynnej pobranej, 
zarejestrowanej w bieżącym okresie rozliczeniowym

(**)

Data wystąpienia pierwszej najwyższej mocy czynnej 
pobranej, zarejestrowanej w bieżącym okresie 
rozliczeniowym (rok.miesiąc.dzień – w formacie 
RR.MM.DD)

(**)
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Opis wielkości wyświetlanej Opis informacji prezentowanych na danym ekranie

Czas wystąpienia pierwszej najwyższej mocy czynnej 
pobranej, zarejestrowanej w bieżącym okresie 
rozliczeniowym (godzina:minuta – w formacie GG:MM)

(**)

Wartość nadwyżki mocy czynnej pobranej, 
zarejestrowanej w bieżącym okresie rozliczeniowym

Ilość przekroczeń mocy umownej,
rejestrowana dla energii czynnej pobieranej
w bieżącym okresie rozliczeniowym

Wartość nadwyżki mocy czynnej pobranej,
wyznaczonej z dziesięciu mocy maksymalnych 
bieżącego okresu rozliczeniowego

Wartość dziesiątej najwyższej mocy czynnej oddanej, 
zarejestrowanej w bieżącym okresie rozliczeniowym

(**)

Data wystąpienia dziesiątej najwyższej mocy czynnej 
oddanej, zarejestrowanej w bieżącym okresie 
rozliczeniowym (rok.miesiąc.dzień – w formacie 
RR.MM.DD)

(**)

Czas wystąpienia dziesiątej najwyższej mocy czynnej 
oddanej,  zarejestrowanej w bieżącym okresie 
rozliczeniowym (godzina:minuta – w formacie GG:MM)

(**)

Wartość narastającej mocy czynnej pobranej,  
prezentowana wraz z minutą cyklu pomiaru mocy
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Opis wielkości wyświetlanej Opis informacji prezentowanych na danym ekranie

Wartość narastającej mocy czynnej oddanej,  
prezentowana wraz z minutą cyklu pomiaru mocy

Wartość narastającej mocy biernej EQ1, prezentowana 
wraz z minutą cyklu pomiaru mocy

Wartość narastającej mocy biernej EQ2, prezentowana 
wraz z minutą cyklu pomiaru mocy

Wartość narastającej mocy biernej EQ3, prezentowana 
wraz z minutą cyklu pomiaru mocy

Wartość narastającej mocy biernej EQ4, prezentowana 
wraz z minutą cyklu pomiaru mocy

Wartość chwilowa częstotliwości w jednej z faz

Wartość chwilowa napięcia w fazie L1

Wartość chwilowa napięcia w fazie L2
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Opis wielkości wyświetlanej Opis informacji prezentowanych na danym ekranie

Wartość chwilowa napięcia w fazie L3

Wartość chwilowa prądu w fazie L1

Wartość chwilowa prądu w fazie L2

Wartość chwilowa prądu w fazie L3

Wartość sumaryczna chwilowej mocy czynnej,
kod OBIS zmienia swoją wartość w zależności 
od kierunku mocy: 1.7.0 dla mocy czynnej pobranej 
oraz 2.7.0 dla mocy czynnej oddanej (sygnalizacja 
pomiaru w trzecim kwadrancie – wyświetlone symbole 
'P–'/'Q–')

Wartość chwilowej mocy czynnej w fazie L1,
kod OBIS zmienia swoją wartość w zależności 
od kierunku mocy: 21.7.0 dla mocy czynnej pobranej
oraz 22.7.0 dla mocy czynnej oddanej (sygnalizacja 
pomiaru w trzecim kwadrancie – wyświetlone symbole 
'P–'/'Q–')

Wersja instrukcji: TK/3001/031/014 Strona 35 z 52



Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EABM

Opis wielkości wyświetlanej Opis informacji prezentowanych na danym ekranie

Wartość chwilowej mocy czynnej w fazie L2,
kod OBIS zmienia swoją wartość w zależności 
od kierunku mocy: 41.7.0 dla mocy czynnej pobranej
oraz 42.7.0 dla mocy czynnej oddanej (sygnalizacja 
pomiaru w trzecim kwadrancie – wyświetlone symbole 
'P–'/'Q–')

Wartość chwilowej mocy czynnej w fazie L3,
kod OBIS zmienia swoją wartość w zależności 
od kierunku mocy: 61.7.0 dla mocy czynnej pobranej
oraz 62.7.0 dla mocy czynnej oddanej (sygnalizacja 
pomiaru w trzecim kwadrancie – wyświetlone symbole 
'P–'/'Q–')

Wartość sumaryczna chwilowej mocy biernej,
kod OBIS zmienia swoją wartość w zależności 
od kierunku mocy: 3.7.0 dla mocy biernej pobranej 
oraz 4.7.0 dla mocy biernej oddanej (sygnalizacja 
pomiaru w trzecim kwadrancie – wyświetlone symbole 
'P–'/'Q–')

Wartość chwilowej mocy biernej w fazie L1,
kod OBIS zmienia swoją wartość w zależności 
od kierunku mocy: 23.7.0 dla mocy biernej pobranej 
oraz 24.7.0 dla mocy biernej oddanej (sygnalizacja 
pomiaru w trzecim kwadrancie – wyświetlone symbole 
'P–'/'Q–')
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Opis wielkości wyświetlanej Opis informacji prezentowanych na danym ekranie

Wartość chwilowej mocy biernej w fazie L2,
kod OBIS zmienia swoją wartość w zależności 
od kierunku mocy: 43.7.0 dla mocy biernej pobranej 
oraz 44.7.0 dla mocy biernej oddanej (sygnalizacja 
pomiaru w trzecim kwadrancie – wyświetlone symbole 
'P–'/'Q–')

Wartość chwilowej mocy biernej w fazie L3,
kod OBIS zmienia swoją wartość w zależności 
od kierunku mocy: 63.7.0 dla mocy biernej pobranej 
oraz 64.7.0 dla mocy biernej oddanej (sygnalizacja 
pomiaru w trzecim kwadrancie – wyświetlone symbole 
'P–'/'Q–')

Data zamknięcia okresu rozliczeniowego 
(rok.miesiąc.dzień – w formacie RR.MM.DD)

Czas zamknięcia okresu rozliczeniowego 
(godzina:minuta – w formacie GG:MM)

Archiwalny stan liczydła energii czynnej pobranej
w pierwszej strefie czasowej (*)
(zapamiętany przy zamknięciu okresu rozliczeniowego)

Archiwalny stan liczydła sumarycznego
energii czynnej pobranej
(suma wartości energii czynnej pobranej naliczonej 
w czterech strefach czasowych i zapamiętanych 
przy zamknięciu okresu rozliczeniowego)
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Opis wielkości wyświetlanej Opis informacji prezentowanych na danym ekranie

Archiwalny stan liczydła energii czynnej oddanej
w pierwszej strefie czasowej (*)
(zapamiętany przy zamknięciu okresu rozliczeniowego)

Archiwalny stan liczydła sumarycznego
energii czynnej oddanej
(suma wartości energii czynnej oddanej naliczonej 
w czterech strefach czasowych i zapamiętanych 
przy zamknięciu okresu rozliczeniowego)

Archiwalny stan liczydła energii biernej EQ1
w pierwszej strefie czasowej (*)
(zapamiętany przy zamknięciu okresu rozliczeniowego)

Archiwalny stan liczydła sumarycznego
energii biernej EQ1
(suma wartości energii biernej EQ1 naliczonej w czterech
strefach czasowych i zapamiętanych przy zamknięciu 
okresu rozliczeniowego)

Archiwalny stan liczydła energii biernej EQ2
w pierwszej strefie czasowej (*)
(zapamiętany przy zamknięciu okresu rozliczeniowego)

Archiwalny stan liczydła sumarycznego
energii biernej EQ2
(suma wartości energii biernej EQ2 naliczonej w czterech
strefach czasowych i zapamiętanych przy zamknięciu 
okresu rozliczeniowego)

Archiwalny stan liczydła energii biernej EQ3
w pierwszej strefie czasowej (*)
(zapamiętany przy zamknięciu okresu rozliczeniowego)

Archiwalny stan liczydła sumarycznego
energii biernej EQ3
(suma wartości energii biernej EQ3 naliczonej w czterech
strefach czasowych i zapamiętanych przy zamknięciu 
okresu rozliczeniowego)
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Opis wielkości wyświetlanej Opis informacji prezentowanych na danym ekranie

Archiwalny stan liczydła energii biernej EQ4
w pierwszej strefie czasowej (*)
(zapamiętany przy zamknięciu okresu rozliczeniowego)

Archiwalny stan liczydła sumarycznego
energii biernej EQ4
(suma wartości energii biernej EQ4 naliczonej w czterech
strefach czasowych i zapamiętanych przy zamknięciu 
okresu rozliczeniowego)

Archiwalny stan liczydła strat U2t

Archiwalny stan liczydła strat I2t

Wartość pierwszej najwyższej mocy czynnej pobranej, 
zarejestrowanej w archiwalnym okresie rozliczeniowym

(**)

Data wystąpienia pierwszej najwyższej mocy czynnej 
pobranej, zarejestrowanej w archiwalnym okresie 
rozliczeniowym (rok.miesiąc.dzień – w formacie 
RR.MM.DD)

(**)

Czas wystąpienia pierwszej najwyższej mocy czynnej 
pobranej,  zarejestrowanej w archiwalnym okresie 
rozliczeniowym (godzina:minuta – w formacie GG:MM)

(**)

Wartość nadwyżki mocy czynnej pobranej, 
zarejestrowanej w archiwalnym okresie rozliczeniowym

Wersja instrukcji: TK/3001/031/014 Strona 39 z 52



Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EABM

Opis wielkości wyświetlanej Opis informacji prezentowanych na danym ekranie

Ilość przekroczeń mocy umownej,
rejestrowana dla energii czynnej pobieranej 
w archiwalnym okresie rozliczeniowym

Wartość nadwyżki mocy czynnej pobranej,
wyznaczonej z dziesięciu mocy maksymalnych 
archiwalnego okresu rozliczeniowego

Wartość dziesiątej najwyższej mocy czynnej oddanej, 
zarejestrowanej w archiwalnym okresie rozliczeniowym

(**)

Data wystąpienia dziesiątej najwyższej mocy czynnej 
oddanej, zarejestrowanej w archiwalnym okresie 
rozliczeniowym (rok.miesiąc.dzień – w formacie 
RR.MM.DD)

(**)

Czas wystąpienia dziesiątej najwyższej mocy czynnej 
oddanej, zarejestrowanej w archiwalnym okresie 
rozliczeniowym (godzina:minuta – w formacie GG:MM)

(**)

Wartość wprowadzonej do pamięci licznika
mocy umownej

Wartość wprowadzonej do pamięci licznika
mocy progowej dla „strażnika mocy”

Identyfikator grupy taryfowej,
przedstawia symboliczną nazwę zaprogramowanej 
taryfikacji (np.: 'G12nw')
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Opis wielkości wyświetlanej Opis informacji prezentowanych na danym ekranie

Wersja programu

Sygnatura programu

Ekran komunikatu o błędach

Czas uśredniania cyklu pomiaru mocy,
zaprogramowany w pamięci licznika (w minutach)

Czas uśredniania cyklu profilowego,
zaprogramowany w pamięci licznika (w minutach)

Wejście do przeglądania danych archiwalnych okresów 
rozliczeniowych

Ekran z identyfikatorem archiwum (od 01 do 31)
/ekran wyświetlany jest automatycznie/

Ekran testowy,
wyświetlone są wszystkie segmenty wyświetlacza LCD
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Opis wielkości wyświetlanej Opis informacji prezentowanych na danym ekranie

Ekran informacyjny – zanik napięcia pomiarowego
(w tym przypadku wartość napięcia fazy L2 jest poniżej 
zaprogramowanego progu – brak symbolu 'L2')
/ekran wyświetlany jest samoczynnie/

Ekran informacyjny – sygnalizacja ręcznego zamknięcia
okresu rozliczeniowego
/ekran wyświetlany jest samoczynnie/

Ekran informacyjny – wejście
w tryb programowania, 
wyświetlanie statyczne 
oznacza oczekiwanie 
na sprzętowe odblokowanie,
a wyświetlanie impulsowe 
informuje o gotowości 
do programowania
/ekran wyświetlany 
jest samoczynnie/

programowanie poprzez 
optyczny interfejs 
komunikacyjny (zgodny 
z normą PN-EN 62056-21)

programowanie poprzez 
optyczny interfejs 
komunikacyjny 
do modułów dodatkowych 
lub interfejs RS485/CLO

(*) ekrany z liczydłami strefowymi dla pozostałych stref doby wyróżnia tylko kod OBIS (patrz punkt 5.6)
(**) ekrany kolejnych najwyższych mocy czynnych i biernych wyróżnia tylko kod OBIS (patrz punkt 5.6)

6 REJESTRACJA WIELKOŚCI ROZLICZENIOWYCH (TARYFIKACJA) ORAZ
INNYCH WIELKOŚCI POMOCNICZYCH

6.1 Rejestracja energii
Licznik może mierzyć i rejestrować energię czynną i bierną dla kierunku pobór oraz oddawanie w czterech 

strefach czasowych. Rozróżniamy dwa typy liczydeł strefowe i sumaryczne, przy czym naliczanie energii odbywa 
się jednocześnie na odpowiednim liczydle strefowym i sumarycznym. Wszystkie rejestry energii posiadają swoje 
odpowiedniki w rejestrach archiwalnych dla 31 ostatnich zamkniętych okresów rozliczeniowych.

6.2 Pomiar i rejestracja strat U2t oraz strat I2t
Rejestracja strat U2t odbywa się wg wzoru:

U2t = [(U1)2+(U2)2+(U3)2] t

oraz strat I2t:
I2t = [(I1)2+(I2)2+(I3)2] t

Wszystkie rejestry strat posiadają swoje odpowiedniki w rejestrach archiwalnych dla 31 ostatnich zamkniętych 
okresów rozliczeniowych.

6.3 Pomiar i rejestracja najwyższej mocy uśrednionej
Licznik EABM realizuje pomiar i rejestrację najwyższej uśrednionej mocy czynnej dla kierunku pobór 

i oddawanie w programowo ustalanych cyklach 15, 30 lub 60 minutowych. W pamięci licznika dla danego okresu 
rozliczeniowego zostaje zapisanych po dziesięć uśrednionych wartości dla każdego rodzaju mocy wraz ze 
znacznikiem daty i czasu niezależnie od obowiązującej strefy doby zgodnie z programowo wybranym algorytmem:

Algorytm 1 – wybór najwyższej mocy przeprowadzany jest z uwzględnieniem wszystkich wartości mocy

Algorytm 2 – do rejestrów najwyższej mocy wybierana jest jedna (najwyższa) wartość z godziny zegarowej
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Uwaga: W wypadku gdy zmiana algorytmu wybierania mocy maksymalnych z 'algorytmu 2' na 'algorytm 1' nie 
nastąpi w pierwszym cyklu pomiaru mocy w bieżącej godzinie zegarowej, to moc zmierzona we wcześniejszych 
cyklach bieżącej godziny nie zostanie uwzględniona w rejestrach mocy maksymalnych oraz nie zostanie 
zarejestrowane przekroczenie mocy umownej w tych cyklach.

6.4 Rejestracja profilu mocy uśrednionej i energii
Pamięć licznika EABM pozwala na rejestrację 9216 (lub 21504 w wykonaniu specjalnym) cykli profilowych 

15, 30 lub 60 minutowych. Każdy cykl profilowy wraz ze znacznikiem daty i czasu zawiera uśrednione wartości 
mocy czynnej dla kierunku pobór i oddawanie oraz biernej dla poszczególnych kwadrantów pomiarowych 
z zaprogramowanym czasem uśredniania cyklu profilowego, stany sumarycznych liczydeł energii czynnej dla 
kierunku pobór i oddawanie oraz biernej dla poszczególnych kwadrantów pomiarowych zapamiętane na koniec 
cyklu oraz status zdarzeń. Status cyklu profilowego składa się ze znaczników dotyczących:
 obecności napięć pomiarowych (przekroczenie zadanego progu),
 programowania licznika oraz ustawiania daty i czasu,
 zamknięcia okresu rozliczeniowego,
 aktywnej strefy doby,
 wykrycia zewnętrznego silnego pola magnetycznego,
 pracy przekaźnika,
 wykrycia otwarcia / zdjęcia osłony skrzynki zaciskowej,
 czasu uśredniania cyklu profilowego.
6.5 Rejestracja nadwyżki mocy

Do rejestru nadwyżki mocy dodawana jest różnica pomiędzy wartością mocy uśrednionej w cyklu pomiaru 
mocy a wartością wprowadzonej do pamięci licznika mocy umownej, obliczanej tylko w przypadku gdy wartość 
mocy uśrednionej jest większa od mocy umownej:

Pn = Pcp – Pu przy założeniu: Pcp > Pu 

Psn = Ps + Pn 
gdzie: 

Pcp – wartość mocy uśredniona w cyklu pomiaru mocy 

Pu – wartość mocy umownej 

Pn – nadwyżka mocy obliczona dla zakończonego cyklu pomiaru mocy 

Ps – wartość bieżąca nadwyżki mocy 

Psn – nowa wartość nadwyżki mocy 

6.6 Rejestracja ilości przekroczeń mocy umownej
Rejestr  ilości  przekroczeń mocy umownej  zwiększany jest  o  jeden,  w przypadku gdy różnica pomiędzy

wartością mocy uśrednionej w cyklu pomiaru mocy a mocą umowną jest większa od zera:

jeżeli Pcp > Pu to Ipn = Ip + 1
gdzie: 

Pcp – wartość mocy uśredniona w cyklu pomiaru mocy 

Pu – wartość mocy umownej 

Ip – wartość bieżąca rejestru ilości przekroczeń mocy umownej 

Ipn – nowa wartość rejestru ilości przekroczeń mocy umownej 

Uwaga:
Rejestracja nadwyżki mocy oraz ilości przekroczeń mocy umownej realizowana jest zgodnie z zaprogramowanym

algorytmem (punkt: 6.3) dla mocy czynnej pobranej.

6.7 Rejestracja nadwyżki mocy z 10 mocy maksymalnych
Wartość rejestru nadwyżki mocy z 10 mocy maksymalnych jest wyznaczana dla mocy czynnej pobranej

zgodnie z poniższą zależnością:
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 P s=∑
n=1

10

[Pmaxn−Pu jeśli PmaxnPu]  

gdzie: 

Pmaxn – wartość mocy uśredniona w cyklu pomiaru mocy 

Pu – wartość mocy umownej 

Ps – nowa wartość nadwyżki mocy 

7 REJESTRACJA INFORMACJI O ODDZIAŁYWANIU SILNYM POLEM 
MAGNETYCZNYM

Licznik EABM posiada sprzętowe i programowe wyposażenie, umożliwiające sygnalizację i rejestrację 
informacji o oddziaływaniu silnym zewnętrznym polem magnetycznym.
7.1 Dodatkowy rejestr energii

Licznik posiada dodatkowy rejestr energii, uruchamiany w momencie ingerencji na licznik silnym zewnętrznym 
polem magnetycznym. Rejestr ten posiada następujące cechy:

a) rejestrowana jest tylko energia czynna (kWh) w kierunku pobór; rejestracja energii w tym rejestrze odbywa 
się przez cały czas, gdy licznik pozostaje pod wpływem silnego pola magnetycznego, 

b) rejestracja energii w tym rejestrze odbywa się równolegle z rejestracją w rejestrach podstawowych (rejestry
energii stref doby i bezstrefowe),

c) „zerowanie” powyższego rejestru przeprowadza się specjalnym programem narzędziowym „Magneton” 
z zachowaniem wszystkich zabezpieczeń programowych,

d) rejestr ten nie posiada rejestrów archiwalnych i nie jest prezentowany na wyświetlaczu LCD.

7.2 Rejestracja zdarzeń
Informacja o oddziaływaniu na licznik silnym polem magnetycznym wprowadzona jest do statusu profilowego

oraz do statusu zdarzeń rejestrowanych w cyklach minutowych (tzw: „log” zdarzeń).

7.3 Informacja na ekranie wyświetlacza LCD
Oddziaływanie na licznik silnym polem magnetycznym sygnalizowane jest przez wyświetlenie specjalnego 

symbolu graficznego pola odczytowego (punkt 5.7.1). Wykrycie przez licznik zewnętrznego silnego pola 
magnetycznego powoduje stałe wyświetlenie symbolu, natomiast pulsacyjne wyświetlanie symbolu informuje 
o zaistniałym oddziaływaniu w przeszłości. Sygnalizacja oddziaływania silnym polem magnetycznym na licznik jest 
widoczna na każdym ekranie, do czasu „zerowania” specjalnym programem narzędziowym „Magneton” 
z zachowaniem wszystkich zabezpieczeń.

8 ODCZYT DANYCH POMIAROWYCH

Sposób otrzymania danych pomiarowych za pośrednictwem interfejsów komunikacyjnych zabudowanych 
w liczniku można podzielić na dwie grupy:
 odczyt tablic danych;
 odczyt rejestrowy.

8.1 Odczyt tablicowy
Licznik posiada 5 tablic o stałej określonej zawartości:

 Tablica 1:
✔ bieżący okres rozliczeniowy,
✔ archiwalne okresy rozliczeniowe,
✔ profil zawierający 3360 ostatnich zarejestrowanych cykli profilowych.

 Tablica 2:
✔ bieżący okres rozliczeniowy,
✔ archiwalne okresy rozliczeniowe.

 Tablica 3:
✔ bieżący okres rozliczeniowy.

 Tablica 4:
✔ bieżący okres rozliczeniowy,
✔ archiwalne okresy rozliczeniowe,
✔ profil zawierający wszystkie zarejestrowane cykle profilowe.
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 Tablica 5:
✔ bieżąca data i czas,
✔ numer licznika,
✔ bieżący stan dodatkowego liczydła energii,
✔ tzw: „log” zdarzeń (zestaw ostatnich 320 cykli) zawierający wystąpienie następujących 

zdarzeń: programowanie licznika, ustawianie daty i czasu, oddziaływanie na licznik silnym 
polem magnetycznym i zaniki napięć pomiarowych wraz ze znacznikiem daty czasu 
wystąpienia.

8.2 Odczyt rejestrowy
Odczyt rejestrowy umożliwia uzyskanie odpowiedniej wielkości lub grupy wielkości przez programowe 

zapytanie o odpowiednim parametrze.

9 ZMIANA NASTAW I PARAMETRÓW

Sprzętowy interfejs komunikacyjny zabudowany w liczniku EABM, oprócz funkcji odczytu danych, umożliwia 
także dokonanie niezbędnych zmian nastaw i parametrów pośrednio i bezpośrednio wpływających na sposób 
taryfikacji czyli rozliczania. Zmianę nastaw i parametrów umożliwia oprogramowanie komputerowe „SOLEN”. 
Program narzędziowy SOLEN umożliwia ustawienie hasła, które zabezpiecza dostęp do trybu programowania 
licznika. Szczegółowe informacje na temat działania i zastosowania w/w oprogramowania zawarte są w jego 
instrukcji obsługi.

9.1 Programowanie licznika za pośrednictwem głowicy optycznej
w standardzie PN-EN 62056-21

W celu zaprogramowania licznika urządzenie odczytowe nawiązuje połączenie z licznikiem w trybie 
rejestrowym z wymianą hasła zabezpieczającego. Licznik pracuje wtedy w trybie programowania – na 
wyświetlaczu widoczny jest ekran informacyjny trybu programowania prezentowany statycznie (punkt 5.7.2).
Po zakończonym procesie zmiany nastaw i parametrów licznika urządzenie odczytowe zrywa połączenie 
z licznikiem, wyświetlacz licznika wraca do prezentacji wielkości pomiarowych w ustalonym trybie pracy.

9.2 Programowanie licznika za pośrednictwem interfejsów dodatkowych

Licznik EABM wyposażony został w mechaniczny przełącznik służący do blokowania możliwości zdalnego 
programowania licznika (patrz rozdział 4.7). 
Programowanie daty i czasu za pośrednictwem interfejsu RS485 lub CLO lub modułu komunikacyjnego możliwe 
jest w przypadku posiadania przez licznik aktywnego kodu zdalnej synchronizacji czasu (patrz Rozdział 10).
Programowanie pozostałych parametrów poprzez interfejsy komunikacyjne RS485 lub CLO lub moduł 
komunikacyjny dostępne jest po uprzednim odblokowaniu funkcji zdalnego programowania licznika, za pomocą 
programu narzędziowego SOLEN.

9.3 Opis nastaw i parametrów
9.3.1 Data i czas

Ustawienie daty i czasu wewnętrznego zegara RTC w liczniku EABM możliwe jest poprzez podstawowy 
optyczny interfejs komunikacyjny.

Uwaga: Możliwe jest również ustawienie (synchronizowanie) daty i czasu wewnętrznego zegara RTC licznika 
EABM poprzez optyczny interfejs do modułów dodatkowych oraz dodatkowy interfejs (RS485 lub CLO) 
z zastosowaniem kodu zdalnej synchronizacji czasu (patrz pkt. 10).

9.3.2 Podział doby na strefy czasowe
W liczniku EABM istnieje możliwość zadeklarowania podziału doby na 4 strefy czasowe:

 8 tabel rozkładu stref w dobie z dokładnością do 15 minut;
 podział dni tygodnia na dni powszednie, soboty, niedziele i święta indywidualnie dla każdego miesiąca w roku.

9.3.1 Kalendarz dni wolnych
Licznik posiada programowalny kalendarz dni świątecznych. W pamięci licznika można zapisać 

maksymalnie 16 dni świątecznych zarówno stałych jaki i ruchomych takich jak PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
czy BOŻE CIAŁO, obowiązujących dla każdego roku.

9.3.2 Czas uśredniania cyklu pomiaru mocy
Jest to parametr określający czas uśredniania rozliczeniowych najwyższych mocy, dopuszczalne wartości to:

15, 30 lub 60 minut.
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9.3.3 Czas uśredniania cyklu profilowego
Jest to parametr określający czas uśredniania i rejestracji mocy oraz zapisywania sumarycznych stanów 

liczydeł energii w cyklu profilowym, dopuszczalne wartości to: 15, 30 lub 60 minut.

9.3.4 Okres rozliczeniowy
Licznik EABM posiada zdolność zapamiętania danych 31 ostatnio zamkniętych okresów rozliczeniowych. 

Każdy archiwalny okres rozliczeniowy zawiera datę i czas zamknięcia, stany strefowych i sumarycznych liczydeł 
energii, wartości najwyższych mocy uśrednionych wraz z datą i czasem wystąpienia oraz nadwyżki mocy wraz 
licznikiem przekroczeń. Okres rozliczeniowy w liczniku EABM może być zamykany:
 na żądanie operatora przez optyczny interfejs komunikacyjny (z wykorzystaniem oprogramowania 

np „SOLEN”) lub przez wysterowanie przełącznika ekranów (patrz pkt 5.5),
 automatycznie programowo określonego dnia w wybranych miesiącach roku (np.: 20 stycznia, 20 marca, 

20 maja, 20 lipca, 20 września i 20 listopada czyli co dwa miesiące w 20 dniu wybranego miesiąca).

9.3.5 Zmiana czasu zima-lato i lato-zima
W liczniku zaimplementowano bezobsługowy algorytm zmiany czasu zima-lato i lato-zima, który ustala:

 zmianę czasu zima-lato w ostatnią niedzielę marca z godziny 0200 na 0300,
 zmianę czasu zima-lato w ostatnią niedzielę października z godziny 0300 na 0200.

Możliwe są następujące operacje związane ze zmianą czasu zima-lato i lato-zima:
 włączenie lub wyłączenie automatycznej zmiany czasu zima-lato i lato-zima,
 zaprogramowanie nowych dat zmiany czasu zima-lato i lato-zima (użycie tej opcji anuluje działanie wyżej 

opisanego algorytmu).

9.3.6 Konto odbiorcy
W liczniku istnieje możliwość wprowadzenia 10-znakowego konta odbiorcy  /rejestr: 0.0.0(          )/, 

dopuszczalne są znaki: „0”..„9”, „A”..„Z”, „a”..„z”, „ ” (spacja) i „_”.

9.3.7 Konfiguracja pracy pola odczytowego
Praca pola odczytowego jest konfigurowana, poprzez programowe ustalenie następujących parametrów:

 tryb pracy (statyczny lub dynamiczny);
 ilość oraz kolejność wyświetlanych ekranów w poszczególnych trybach pracy;
 'czas ekspozycji' dla trybu dynamicznego i 'czas powrotu' określający samoczynne wyjście z ręcznego 

przeglądania ekranów.

9.3.8 Prędkość transmisji dla dodatkowego interfejsu komunikacyjnego
Prędkość transmisji dodatkowego łącza komunikacji (optozłącze do modułów dodatkowych, RS485 lub pętla 

prądowa CLO) jest ustalana programowo, dopuszczalne wartości to: 1200, 2400 lub 4800 bitów/sekundę.

9.3.9 Funkcje wyjścia przekaźnikowego
Licznik EABM może opcjonalnie być wyposażony w przekaźnik. W zależności od konfiguracji programowej 

wyjście przekaźnikowe spełnia jedną z następujących funkcji:
 sygnalizacja aktywnej strefy doby,
 sygnalizacja zaniku / spadku wartości napięcia pomiarowego poniżej wybranej programowo wartości progowej

na co najmniej jednej z faz,
 sygnalizacja wybranych kwadrantów pomiarowych,
 sygnalizacja przekroczenia wprowadzonej do pamięci licznika mocy progowej, sposób pracy przekaźnika 

w trybie „strażnika mocy” obrazuje rysunek poniżej.

Rysunek 13. Praca przekaźnika w trybie „strażnika mocy”
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10 KOD ZDALNEJ SYNCHRONIZACJI CZASU

Zastosowanie kodu zdalnej synchronizacji czasu pozwala na synchronizację w dowolnym czasie zegara 
czasu rzeczywistego z wykorzystaniem dowolnej platformy informatycznej (np. oprogramowania „SKADEN” 
autorstwa ZEUP POZYTON) poprzez interfejs komunikacyjny CLO lub RS485 lub optyczny interfejs do modułów 
komunikacyjnych.

Od 02.04.2012 w ZEUP Pozyton można zamówić liczniki z aktywnym lub nieaktywnym kodem zdalnej 
synchronizacji czasu:

➔ liczniki z aktywnym kodem zdalnej synchronizacji czasu są programowane na etapie produkcji, tak aby 
możliwe było zdalne programowanie daty i czasu z zastosowaniem rozkazu opisanego w dokumencie „Opis 
kodu zdalnej synchronizacji czasu” dostępnego pod adresem www.pozyton.com.pl w zakładce 
Produkty → „Zdalna synchronizacja czasu”  
Na tabliczce znamionowej takiego licznika znajduje się symbol graficzny aktywnej „synchronizacji czasu”.

Rysunek 14. Symbol aktywnej „synchronizacji czasu”

➔ liczniki z nieaktywnym kodem zdalnej synchronizacji czasu nie przyjmują rozkazu programowania 
daty i czasu opisanego w dokumencie „Opis kodu zdalnej synchronizacji czasu” dostępnego pod adresem 
www.pozyton.com.pl w zakładce Produkty → „Zdalna synchronizacja czasu”. 

Zestawienie „domyślnych” parametrów taryfikacji i parametrów funkcjonalnych programowanych w licznikach
zawiera rozdział 11 instrukcji.

11 ZESTAWIENIE „DOMYŚLNYCH” PARAMETRÓW TARYFIKACJI 
I PARAMETRÓW FUNKCJONALNYCH PROGRAMOWANYCH 
W LICZNIKU EABM

Lp. Parametr
BEZPOŚREDNI PÓŁPOŚREDNI I POŚREDNI

3x230/400 V, 5(100) A 3x57,7/100 V … 3x230/400 V, 5 A

1 Konto odbiorcy Nie zaprogramowane

2 Czas uśredniania cyklu mocowego 15 minut

3 Czas uśredniania cyklu profilowego 15 minut

4 Algorytm wybierania mocy maksymalnych Z najwyższej mocy w godzinie

5 Dni świąteczne
1 i 6 stycznia, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, 1 i 3 maja,

Zielone Świątki, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia

6 Konfiguracja zamknięć okresu rozliczeniowego
Zamknięcie automatyczne: na koniec każdego miesiąca w roku

Zamknięcie ręczne (przyciskiem): aktywne – limit jeden raz na miesiąc

7 Strefy doby / Identyfikator grupy taryfowej Zgodnie z taryfą C21

8 Zmiana czasu zima-lato, lato-zima Aktywna

9 Moc umowna 69 kW 7 kW

10 Moc progowa (dla „Strażnika mocy”) Nie zaprogramowana

11
Prędkość transmisji interfejsu optycznego do modułów
dodatkowych oraz RS485/CLO

4800 bit/s

12
Czas bezczynności na interfejsach komunikacyjnych,
po którym następuje automatyczne rozłączenie

Interfejs optyczny: 60 s
Interfejs optyczny modułu dodatkowego (wewnętrzny): 60 s

CLO / RS485: 60 s

13 Tryb pracy ekranu Ekrany dynamiczne

14 Napięcie progowe 190 V 40 V

15
Konfiguracja 
odczytu 
profilu

Kanały profilu aktywne w odczycie 
z profilem mocy:

Kanały profilu aktywne w odczycie 
z rozszerzonym profilem mocy:

Moc: P+, P-, Q1, Q2, Q3, Q4
Stan liczydła energii: EP+, EP-

Moc: P+, P-
Stan liczydła energii: EP+, EP-
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Lp. Parametr
BEZPOŚREDNI PÓŁPOŚREDNI I POŚREDNI

3x230/400 V, 5(100) A 3x57,7/100 V … 3x230/400 V, 5 A

16 Funkcja wyjścia przekaźnikowego
Sygnalizacja spadku / zaniku napięć pomiarowych

Styki przekaźnika rozwarte przy zaniku L1 lub L2 lub L3

17
Polaryzacja impulsu wejścia / wyjścia
synchronizacji czasu (czas trwania impulsu – 50 ms)

Negatywna

18 Hasło do programowania licznika Nie zaprogramowane

19 Ekrany LCD

Kolejność prezentacji ekranów zgodnie z pkt. 11.1 i 11.2 

Czas ekspozycji ekranu dynamicznego: 10 s; czas powrotu do pracy
dynamicznej: 60 s

20
Ekran informacyjny – spadek napięcia zasilania 
(„Error U”)

Aktywny

21 Kod zdalnej synchronizacji czasu Aktywny

22 Przełącznik blokady interfejsu optycznego Ustawiony w pozycji „odblokowany”

23 Programowanie zdalne
Aktywne za pośrednictwem interfejsu RS485 lub CLO lub dodatkowego

modułu komunikacyjnego

11.1 Kolejność „domyślnych” ekranów statycznych dla licznika typu EABM

Ekrany statyczne

Lp. Lp.

1 Ekran testowy 24 Data wystąpienia drugiej najwyższej mocy czynnej pobranej

2 Data 25 Czas wystąpienia drugiej najwyższej mocy czynnej pobranej

3 Czas 26 Wartość trzeciej najwyższej mocy czynnej pobranej

4
Stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór
w pierwszej strefie czasowej

27 Data wystąpienia trzeciej najwyższej mocy czynnej pobranej

5
Stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór
w drugiej strefie czasowej

28 Czas wystąpienia trzeciej najwyższej mocy czynnej pobranej

6
Stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór
w trzeciej strefie czasowej

29 Wartość czwartej najwyższej mocy czynnej pobranej

7
Stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór
 w czwartej strefie czasowej

30 Data wystąpienia czwartej najwyższej mocy czynnej pobranej

8 Stan liczydła sumarycznego energii czynnej dla kierunku pobór 31 Czas wystąpienia czwartej najwyższej mocy czynnej pobranej

9
Stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie
w pierwszej strefie czasowej

32 Wartość piątej najwyższej mocy czynnej pobranej

10
Stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie
w drugiej strefie czasowej

33 Data wystąpienia piątej najwyższej mocy czynnej pobranej

11
Stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie
w trzeciej strefie czasowej

34 Czas wystąpienia piątej najwyższej mocy czynnej pobranej

12
Stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie
w czwartej strefie czasowej

35 Wartość szóstej najwyższej mocy czynnej pobranej

13
Stan liczydła sumarycznego energii czynnej
dla kierunku oddawanie

36 Data wystąpienia szóstej najwyższej mocy czynnej pobranej

14 Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ1 37 Czas wystąpienia szóstej najwyższej mocy czynnej pobranej

15 Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ2 38 Wartość siódmej najwyższej mocy czynnej pobranej

16 Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ3 39 Data wystąpienia siódmej najwyższej mocy czynnej pobranej

17 Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ4 40 Czas wystąpienia siódmej najwyższej mocy czynnej pobranej

18 Stan liczydła strat U2t 41 Wartość ósmej najwyższej mocy czynnej pobranej

19 Stan liczydła strat I2t 42 Data wystąpienia ósmej najwyższej mocy czynnej pobranej

20 Wartość pierwszej najwyższej mocy czynnej pobranej 43 Czas wystąpienia ósmej najwyższej mocy czynnej pobranej

21 Data wystąpienia pierwszej najwyższej mocy czynnej pobranej 44 Wartość dziewiątej najwyższej mocy czynnej pobranej

22 Czas wystąpienia pierwszej najwyższej mocy czynnej pobranej 45 Data wystąpienia dziewiątej najwyższej mocy czynnej pobranej

23 Wartość drugiej najwyższej mocy czynnej pobranej 46 Czas wystąpienia dziewiątej najwyższej mocy czynnej pobranej
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Ekrany statyczne

Lp. Lp.

47 Wartość dziesiątej najwyższej mocy czynnej pobranej 77
Archiwalny stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór
w drugiej strefie czasowej

48 Data wystąpienia dziesiątej najwyższej mocy czynnej pobranej 78
Archiwalny stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór
w trzeciej strefie czasowej

49 Czas wystąpienia dziesiątej najwyższej mocy czynnej pobranej 79
Archiwalny stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór
w czwartej strefie czasowej

50 Wartość nadwyżki mocy czynnej pobranej 80
Archiwalny stan liczydła sumarycznego energii czynnej
dla kierunku pobór

51 Ilość przekroczeń wprowadzonej do licznika mocy umownej 81
Archiwalny stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie 
w pierwszej strefie czasowej

52
Wartość nadwyżki mocy czynnej pobranej wyznaczonej 
z dziesięciu mocy maksymalnych

82
Archiwalny stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie 
w drugiej strefie czasowej

53
Wartość narastającej mocy czynnej pobieranej
z aktualną minutą cyklu pomiarowego

83
Archiwalny stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie 
w trzeciej strefie czasowej

54
Wartość narastającej mocy czynnej oddawanej
z aktualną minutą cyklu pomiarowego

84
Archiwalny stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie 
w czwartej strefie czasowej

55
Wartość narastającej mocy biernej dla 1-go kwadrantu 
z aktualną minutą cyklu pomiarowego

85
Archiwalny stan liczydła sumarycznego energii czynnej
dla kierunku oddawanie

56
Wartość narastającej mocy biernej dla 2-go kwadrantu 
z aktualną minutą cyklu pomiarowego

86 Archiwalny stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ1

57
Wartość narastającej mocy biernej dla 3-go kwadrantu 
z aktualną minutą cyklu pomiarowego

87 Archiwalny stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ2

58
Wartość narastającej mocy biernej dla 4-go kwadrantu 
z aktualną minutą cyklu pomiarowego

88 Archiwalny stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ3

59
Wartość chwilowa mocy czynnej pobieranej / oddawanej 
sumarycznej

89 Archiwalny stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ4

60
Wartość chwilowa mocy czynnej pobieranej / oddawanej
w fazie L1

90 Archiwalny stan liczydła strat U2t

61
Wartość chwilowa mocy czynnej pobieranej / oddawanej
w fazie L2

91 Archiwalny stan liczydła strat I2t

62
Wartość chwilowa mocy czynnej pobieranej / oddawanej
w fazie L3

92
Wartość pierwszej najwyższej archiwalnej mocy czynnej 
pobranej

63
Wartość chwilowa mocy biernej pobieranej / oddawanej 
sumarycznej

93
Data wystąpienia pierwszej najwyższej archiwalnej mocy 
czynnej pobranej

64
Wartość chwilowa mocy biernej pobieranej / oddawanej
w fazie L1

94
Czas wystąpienia pierwszej najwyższej archiwalnej mocy 
czynnej pobranej

65
Wartość chwilowa mocy biernej pobieranej / oddawanej
w fazie L2

95 Wartość drugiej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

66
Wartość chwilowa mocy biernej pobieranej / oddawanej
w fazie L3

96
Data wystąpienia drugiej najwyższej archiwalnej mocy czynnej 
pobranej

67 Wartość chwilowa napięcia w fazie L1 97
Czas wystąpienia drugiej najwyższej archiwalnej mocy czynnej 
pobranej

68 Wartość chwilowa napięcia w fazie L2 98 Wartość trzeciej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

69 Wartość chwilowa napięcia w fazie L3 99
Data wystąpienia trzeciej najwyższej archiwalnej mocy czynnej 
pobranej

70 Wartość chwilowa prądu w fazie L1 100
Czas wystąpienia trzeciej najwyższej archiwalnej mocy czynnej 
pobranej

71 Wartość chwilowa prądu w fazie L2 101 Wartość czwartej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

72 Wartość chwilowa prądu w fazie L3 102
Data wystąpienia czwartej najwyższej archiwalnej mocy czynnej 
pobranej

73 Wartość chwilowa częstotliwości 103
Czas wystąpienia czwartej najwyższej archiwalnej mocy czynnej 
pobranej

74 Data zamknięcia okresu rozliczeniowego 104 Wartość piątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

75 Czas zamknięcia okresu rozliczeniowego 105 Data wystąpienia piątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej

76
Archiwalny stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór
w pierwszej strefie czasowej

106
Czas wystąpienia piątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej 
pobranej
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Ekrany statyczne

Lp. Lp.

107 Wartość szóstej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej 121
Czas wystąpienia dziesiątej najwyższej archiwalnej mocy 
czynnej pobranej

108
Data wystąpienia szóstej najwyższej archiwalnej mocy czynnej 
pobranej

122 Wartość archiwalnej nadwyżki mocy czynnej pobranej

109
Czas wystąpienia szóstej najwyższej archiwalnej mocy czynnej 
pobranej

123
Archiwalna ilość przekroczeń wprowadzonej do licznika
 mocy umownej

110 Wartość siódmej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej 124
Wartość archiwalnej nadwyżki mocy czynnej pobranej 
wyznaczonej z dziesięciu mocy maksymalnych

111
Data wystąpienia siódmej najwyższej archiwalnej mocy czynnej 
pobranej

125 Wartość mocy umownej wprowadzonej do pamięci licznika

112
Czas wystąpienia siódmej najwyższej archiwalnej mocy czynnej 
pobranej

126
Wartość mocy progowej wprowadzonej do pamięci licznika
dla „strażnika mocy”

113 Wartość ósmej najwyższej archiwalnej mocy czynnej pobranej 127 Identyfikator grupy taryfowej

114
Data wystąpienia ósmej najwyższej archiwalnej mocy czynnej 
pobranej

128 Wersja programu

115
Czas wystąpienia ósmej najwyższej archiwalnej mocy czynnej 
pobranej

129 Sygnatura programu

116
Wartość dziewiątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej 
pobranej

130 Czas uśredniania cyklu mocowego

117
Data wystąpienia dziewiątej najwyższej archiwalnej mocy 
czynnej pobranej

131 Czas uśredniania cyklu profilowego

118
Czas wystąpienia dziewiątej najwyższej archiwalnej mocy 
czynnej pobranej

132 Ekran komunikatu o błędach

119
Wartość dziesiątej najwyższej archiwalnej mocy czynnej 
pobranej

133 Wejście do archiwum

120
Data wystąpienia dziesiątej najwyższej archiwalnej mocy 
czynnej pobranej

11.2 Kolejność „domyślnych” ekranów dynamicznych dla licznika typu EABM

Ekrany dynamiczne

Lp. LICZNIK BEZPOŚREDNI Lp. LICZNIK PÓŁPOŚREDNI I POŚREDNI

1 Ekran testowy 1 Ekran testowy

2 Data 2 Data

3 Czas 3 Czas

4
Stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór
w pierwszej strefie czasowej

4
Stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór
w pierwszej strefie czasowej

5
Stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie
w pierwszej strefie czasowej

5
Stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie
w pierwszej strefie czasowej

6 Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ1 6 Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ1

7 Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ2 7 Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ2

8 Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ3 8 Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ3

9 Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ4 9 Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ4

10 Wartość pierwszej najwyższej mocy czynnej pobranej 10 Wartość pierwszej najwyższej mocy czynnej pobranej

11 Data wystąpienia pierwszej najwyższej mocy czynnej pobranej 11 Data wystąpienia pierwszej najwyższej mocy czynnej pobranej

12 Czas wystąpienia pierwszej najwyższej mocy czynnej pobranej 12 Czas wystąpienia pierwszej najwyższej mocy czynnej pobranej

13 Identyfikator grupy taryfowej 13 Identyfikator grupy taryfowej

UWAGA:
Wszystkie rejestry zapisane w pamięci licznika przed datą jego zakupu mogą zawierać niestandardowe, 
próbne i testowe wartości.

Wersja instrukcji: TK/3001/031/014 Strona 50 z 52



Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EABM

12 OBSŁUGA TECHNICZNA LICZNIKA ZA POMOCĄ ZEWNĘTRZNYCH 
SYSTEMÓW MIKROPROCESOROWYCH

12.1 Odczyt i konfiguracja
Licznik typu EABM posiada możliwość wymiany informacji za pośrednictwem interfejsu optycznego OPTO 

zgodnego z normą PN-EN 62056-21. 
Operator wykorzystując ten interfejs może odczytać dane zapisane w pamięci urządzenia, nieosiągalne za 

pośrednictwem wyświetlacza LCD oraz skonfigurować wybrane parametry programu licznika. 
W zależności od wybranego interfejsu komunikacyjnego, zakładany optymalny zestaw operatorski to:

 głowica optyczna OPTO (produkt ZEUP Pozyton),
 urządzenie mikroprocesorowe, czytnik (np. PSION Workabout Pro, CASIO IT-800) lub mikrokomputer (np. 

stacjonarny, przenośny) wyposażony w interfejs RS232 lub USB oraz zaimplementowane oprogramowanie 
ODCZYTON (produkt ZEUP Pozyton) lub specjalizowane oprogramowanie operatorskie SOLEN (produkt 
ZEUP Pozyton).

12.2 Odczyt licznika za pośrednictwem głowicy optycznej wg standardu
PN-EN 62056-21

Przeprowadzenie prawidłowego odczytu danych z licznika wyposażonego w interfejs komunikacyjny 
optyczny zgodny ze standardem PN-EN 62056-21 wymaga:
 podłączenia do gniazda urządzenia odczytowego (np. PSION Workabout Pro, CASIO IT-800 lub przenośny 

PC) głowicy optycznej firmy ZEUP Pozyton (dostępne warianty interfejsów: RS232, USB),
 przyłożenia głowicy optycznej OPTO      do gniazda odczytywanego licznika (przewodem skierowanym w dół, 

w kierunku osłony skrzynki zaciskowej      , Rysunek 15. Głowica oraz interfejs w liczniku wyposażone są 
w magnesy, które zapewniają prawidłowe połączenie obu urządzeń,

 uaktywnienia czytnika danych lub PC wraz z dedykowanym programem użytkowym np.: ODCZYTON, 
SOLEN, SKADEN,

 przystąpienia do procesu odczytywania / zapisywania danych; poprawny odczyt zostaje potwierdzony 
odpowiednim komunikatem.

Rysunek 15. Odczyt danych pomiarowych z licznika EABM za pośrednictwem głowicy optycznej OPTO
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13 INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie aktualne informacje dotyczące licznika EABM można znaleźć na stronie internetowej 
producenta: 

www.pozyton.com.p  l  

Uwagi i pytania oraz zamówienia dotyczące licznika EABM należy kierować do Biura Obsługi Klienta:

  pisemnie:                         Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o.

ul. Staszica 8, 42-202 Częstochowa, Poland 

  pocztą elektroniczną:      bok@pozyton.com.pl, sprzedaz@pozyton.com.pl

  faksem:                           +48 34 361 38 35

  telefonicznie:                   +48 535 791 296,

+48 34 366 44 95,       +48 34 361 38 32     (wew. 22, 23, 32)
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