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STRATY ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ, ATĎ.), KTORÉ 
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ISKRAEMECO ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A KONANIA (VYPLÝVAJÚCE ZO ZMLUVY, DELIKTU, 

VRÁTANE NEDBANLIVOSTI, ALEBO INAK) V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE CELKOVÚ SUMU 



MT880
Užívateľská 

V2.00 – English i/xiv ÚVOD 

 

 

ZAPLATENÚ ZA TENTO PRODUKT A JEHO DOKUMENTÁCIU. 



MT880
Užívateľská 

V2.00 – English ii/xiv ÚVOD 

 

 

 
 

i. O užívateľskej príručke 
Táto užívateľská príručka: 

 je určená na prezentáciu elektromerov MT880; 

 predstavuje účel elektromerov MT880, ich konštrukciu, spôsob odvodzovania nameraných hodnôt a 
funkcionality elektromerov; 

 je napísaná pre kvalifikovaný technický personál spoločností dodávajúcich elektrickú energiu 
zodpovedný za plánovanie a prevádzku systému. 

 
 

ii. Definície, akronymy a skratky 
 

AC Alternating Current - striedavý prúd 

AC Application Core - aplikačné jadro 

AM Application Module - aplikačný modul 

AMI Advanced Metering Infrastructure - pokročilá meracia infraštruktúra 

APDU Application Protocol Data Unit - dátova jednotka aplikačného protokolu 

APN Access Point Name - názov prístupového bodu 

ASCII American Standard Code for Information Interchange - štandardný americký kód pre výmenu informácií 

BER Bit Error Rate - bitová chybovosť 

bps bity za sekundu 

CIP Consumer Information Programme - informačný program spotrebiteľa 

CLIP Calling Line Identification Presentation - identifikácia volajúceho 

COSEM COmpanion Specification for Energy Metering - príručka špecifikácií pre meranie energie 

CSD Circuit-Switched Data - dáta s prepínaním obvodov 

KT Current Transformer - prúdový transformátor 

DC Direct current - jednosmerný prúd 

DHCP Dynamic Host Control Protocol - dynamický protokol kontroly hostiteľa 

DIN Deutsches Institut für Normung - Nemecký inštitút pre štandardizáciu 

DL Data Link - dátové spojenie 

DLMS Device Language Message Specification - špecifikácia jazyka odkazov zariadenia 

DNS Domain Name Server - názov serveru domény 

EMC ElectroMagnetic Compatibility - elektromagnetická kompatibilita 

FIFO First-In First-Out 

FW Firmvér 

GCM Režim Galois/Counter Mode 

GMAC Galois Message Authentication Code - autorizačný kód správ Galois 

GPRS General Packet Radio Service - univerzálna paketová rádiová služba 

GSM Global System for Mobile communications - globálny systém mobilných komunikácií 

HDLC High-Level Data Link Control - kontrola dátového spojenia na vysokej úrovni 

HES Head End System - systém sieťového prechodu 

HHU Hand Held Unit - ručná jednotka 

HLS High Level Security - vysoká úroveň bezpečnosti 

HW Hardvér 

ICCID Integrated Circuit Card IDentifier - identifikátor kariet s integrovaným obvodom 

IDIS Interoperable Device Interface Specifications - špecifikácie pre rozhrania interoperabilných zariadení 

IEC International Electrotechnical Commission - medzinárodná elektrotechnická komisia 

IMEI International Mobile station Equipment Identity - medzinárodná identifikácia mobilného zariadenia 
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IO vstup/výstup 

IP Internet Protocol - internetový protokol 

IPCP Internet Protocol Control Protocol - internetový protokol / kontrolný protokol 

LCD Liquid Crystal Display - displej s tekutými kryštálmi  

LCP Link Control Protocol - protokol kontroly spojenia 

LED Light Emitting Diode - dióda vyžarujúca svetlo 

LLS Low Level Security - nízka úroveň bezpečnosti 

MCO Meter Cover Opening - otvorenie krytu elektromera 

MID Measuring Instruments Directive - nariadenia o meracích nástrojoch 

MP Measurement period - obdobie merania 

MPA Measurement period output - výstup obdobia merania 

MPE Measurement period input - vstup obdobia merania 

MRA External billing reset output - výstup pre externé resetovanie fakturácie 

MRE External billing reset input - vstup pre externé resetovanie fakturácie 

MZA Output for disabling demand measurement - výstup pre zablokované meranie dopytu 

MZE Input for disabling demand measurement - vstup pre zablokované meranie dopytu 

NCT No Connection Timeout - odpočítavanie času bez pripojenia ukončené 

NV Non-Volatile - nevolatilný 

OBIS OBject Identification System - systém identifikácie objektov 

OIML Organisation Internationale de Métrologie Légale - 
Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu

PAP Password Authentication Protocol - protokol autorizácie heslom 

PDP Packed Data Protocol - protokol dátových balíkov 

PHY PHYsical - fyzický 

PIN Personal Identification Number - osobné identifikačné číslo 

PPP Point-to-Point Protocol - protokol Point-to-Point 

PQM Power Quality Management - riadenie kvality elektrickej energie 

PUK PIN Unlock Key - kľúč na odblokovanie PIN 

RAM Random-Access Memory - pamäť s priamym prístupom 

RMS Root Mean Square - kvadratický priemer 

RTC Real Time Clock - hodiny reálneho času 

SAP Service Access Point - prístupový bod služby 

SIM Subscriber Identification Module - identifikačný modul účastníka 

SMA SMA (SubMiniature version A) connector - typ koaxiálneho konektora RF antény 

SMS Short Message Service - textové správy 

SN Serial Number - výrobné číslo 

SW Softvér 

TCO Terminal Cover Opening - otvorenie krytu svorkovnice 

TCP Transmission Control Protocol - protokol kontroly prenosu 

THD Total Harmonic Distortion - celkové harmonické skreslenie 

THR THReshold value - hraničná hodnota 

TOU Time Of Use - čas používania 

UDP User Datagram Protocol - protokol užívateľského datagramu 
 

UNIPEDE Union internationale des producteurs et distributeurs d'énergie électrique - 
Medzinárodná únia výrobcov a distribútorov elektrickej energie 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System - univerzálny mobilný telekomunikačný systém 

UTRAN Universal Terrestrial Radio Access Network - univerzálna prístupová sieť pre terestriálne vysielanie 
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VDEW Verband Der ElektrizitätsWirtschaft - Nemcká elektrická asociácia 

VT Voltage Transformer - napäťový transformátor 

WPDU Wrapper Protocol Data Unit - dátová jednotka protokolu Wrapper 

 
 
 

iii. Referenčné dokumenty 
 Príručka pre inštaláciu a údržbu 

 
 

iv. Verzie 
 

Dátum Verzia Aktualizácia 

27.03.2013 V1.00 Prvá verzia dokumentu 

29.10.2013 V1.01 Príloha 1 (Zoznam objektov MT880) pridaný na konci tohto dokumentu 

28.11.2013 V1.02 Pridaná poznámka týkajúca sa ukončenia komunikačných portov RS485. 

23.01.2014 V1.03  Záznam chýb vysvetlený detailnejšie. 

 Vysvetlený prípad nesprávneho poradia fáz. 

 Pridaná informácia o pripojení ARON. 

 Pridaná informácia o nedetekovaní výkonu. 

 Opravené typové označenie elektromera. 

12.01.2015 V1.04  Pridané rozšírený rozsah napätia. 

 Pridané rozšírený rozsah prúdu. 

20.2.2015 V2.00  Zmeny týkajúce sa FW modulárnej verzie 13 a 14: 

‐ Pridaná kapitola o nastavení prístupu do systému. 

‐ Pridaný identifikátor TOU. 

‐ Pridané objekty zaznamenávacieho intervalu 1 a 2. 

 Opravený popis týkajúci sa 2G/3G, aktualizované hodnoty rýchlosti komunikácie. 

 Aktualizovaná tabuľka definície kurzora displeja. 
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1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 

Bezpečnostné informácie používane v tejto užívateľskej príručke sú popísané pomocou nasledujúcich 
symbolov a piktogramov: 

 

NEBEZPEČENSTVO: pre možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k 
závažnému fyzickému poraneniu alebo smrteľnému úrazu – upozornenie na riziko 
vysokého nebezpečenstva. 

 
 

VAROVANIE: upozornenie na riziko stredného nebezpečenstva. 

POZOR: pre možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k menšiemu fyzickému 
poraneniu alebo škode na majetku – upozornenie na riziko nízkeho nebezpečenstva. 

 
 

 Prevádzkový pokyn: pre všeobecné detaily a iné užitočné informácie. 

Všetky bezpečnostné informácie v tejto príručke popisujú typ a zdroj nebezpečenstva, jeho možné 
dôsledky a opatrenia na jeho predchádzanie. 

 
 
 

1.1. Zodpovednosti 

Vlastník elektromera je zodpovedný za to, že všetky oprávnené osoby, ktoré budú pracovať s elektromerom, 
si prečítajú a pochopia časti tejto príručky a príručky pre inštaláciu a údržbu, ktoré sa týkajú bezpečného 
zaobchádzania s elektromerom. 

Personál musí byť dostatočne kvalifikovaný na prácu, ktorú bude vykonávať. Inštalujúci personál musí mať 
požadované elektrikárske znalosti a zručnosti a musí byť oprávnený na výkon inštalácie. 

Personál musí striktne dodržiavať bezpečnostné ustanovenia a prevádzkové pokyny uvedené v 
jednotlivých kapitolách príručky a v príručke pre inštaláciu a údržbu. 

Vlastník elektromera zodpovedá najmä za ochranu osôb, za prevenciu materiálnych škôd a za školenie 
personálu. 

 
 
 

1.2. Bezpečnostné inštrukcie 
 

 

POZOR: Na začiatku manipulácie s elektromerom by mal byť elektromer opatrne vybratý z obalu. Uvedeným 
sa predíde pádu elektromera, ako aj iným externým alebo interným škodám na zariadení alebo osobným 
zraneniam. V prípade, že dôjde k takémuto incidentu aj napriek všetkým preventívnym opatreniam, 
elektromer nemôže byť nainštalovaný na mieste merania (odbernom mieste), keďže takéto poškodenie 
môže viesť k rôznym nebezpečenstvám. V tomto prípade musí byť elektromer zaslaný naspäť výrobcovi, 
ktorý ho preskúma a otestuje. 

 
 

 

POZOR: Okraje drôtov plomby sú ostré. 
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VAROVANIE: Bezpečnostné opatrenia je potrebné dodržiavať po celý čas. Nikdy nepoškodzujte plomby 
alebo neotvárajte elektromer! 

Obsah tejto príručky poskytuje informácie potrebné pre bezpečný výber elektromera MT880. 
 

Príručku preštudujte na všetkých miestach, kde je uvedený symbol, aby ste zistili povahu 
možného nebezpečenstva a krokov, ktoré musia byť prijaté, aby ste sa nebezpečenstvu vyhli. 

Postup inštalácie elektromera je detailne popísaný v príručke pre inštaláciu a údržbu. Nasledujúce 
pokyny dodržiavajte z bezpečnostných dôvodov. 

 
 

 

NEBEZPEČENSTVO: Akýkoľvek neoprávnený zásah do zariadenia je životu nebezpečný a v zmysle 
príslušnej legislatívy aj zakázaný. Pokus o poškodenie plomby, ako aj neoprávnené otvorenie svorkovnice 
alebo puzdra elektromera nie je v zmysle národnej legislatívy dovolené. 

 
 

 

Inštalujúci personál si musí preštudovať a dodržiavať miestne predpisy a prečítať si pokyny pre inštaláciu v 
príručke pre inštaláciu a údržbu. 

 
 

 

VAROVANIE: Inštaláciu elektromera nemôžu vykonávať neoprávnené alebo nevyškolené osoby. Takýmto 
osobám nie je dovolené poškodiť plomby a otvoriť svorkovnicu alebo puzdro elektromera, keďže kontakt so 
živými časťami elektromera je životu nebezpečný. 

 
 

 

NEBEZPEČENSTVO: Otvorenie svorkovnice alebo puzdra elektromera je životu nebezpečené, pretože v jeho 
vnútri sa nachádzajú živé časti. 

 
 

 

POZOR: Od inštalujúceho personálu sa očakáva, že úplne pochopí riziká a bezpečnostné záležitosti 
spojené s elektrickými inštaláciami. Inštalujúci personál by si mal byť vždy vedomý možného rizika 
elektrického šoku a pri výkone úloh by mal postupovať s náležitou pozornosťou. 

Inštalujúci personál musí mať požadované elektrikárske znalosti a zručnosti a musí byť oprávnený na 
výkon inštalácie. 

Inštalujúci personál je povinný vykonať inštaláciu podľa národnej legislatívy a interných noriem. 
 
 

 

POZOR: Teplota svorkovnice pripojeného a pracujúceho elektromera môže stúpnuť, preto môže tiež dôjsť 
k stúpaniu teploty krytu svorkovnice. 
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NEBEZPEČENSTVO: V prípade akéhokoľvek poškodenia vo vnútri elektromera (požiar, výbuch,...) 
elektromer neotvárajte. 

 
 

 

POZOR: Elektromer môže byť využívaný iba na účel merania, pre ktorý bol vyrobený. Akékoľvek 
nesprávne používanie elektromera povedia k možným rizikám. 

Počas životnosti elektromera sa nevyžaduje jeho údržba. Implementovaná meracia technika, zabudované 
komponenty a výrobný proces zabezpečujú dlhodobú stabilitu elektromerov, takže počas ich životnosti nie 
je potrebné ich znova kalibrovať. 

Kapacita zabudovanej batérie je dostatočná pre zálohovanie funkcií elektromera ako RTC a funkcií proti 
neoprávnenému zásahu počas celej životnosti elektromera. 

Čistenie elektromera je povolené iba s mäkkou, suchou tkaninou. Čistiť je možné iba hornú časť elektromera 
– v oblasti LCD. Čistenie je zakázané v oblasti krytu svorkovnice. Čistenie môže vykonávať iba personál 
zodpovedný za údržbu elektromera. 

 
 

 

POZOR: Nesnažte sa odstrániť označenia, ktoré sú na štítku vytlačené laserom. 
 
 

 

NEBEZPEČENSTVO: Nikdy nečistite znečistené elektromery pod tečúcou vodou alebo vysokotlakovými 
zariadeniami. Voda, ktorá prenikne do elektromera, môže spôsobiť skrat. Vlhká utierka na čistenie na 
odstránenie bežných nečistôt ako prach postačí. Ak je elektromer viac znečistený, mal by byť 
odmontovaný a zaslaný do príslušného servisného alebo opravárenského centra. 

Pri odmontovaní elektromera dodržujte rovnaké bezpečnostné pokyny a predpisy ako pri jeho inštalácii. 
 
 

 

POZOR: Viditeľné znaky pokusu o podvod (mechanické poškodenie, prítomnosť tekutiny, atď.) musia byť 
pravidelné kontrolované. Kvalita plomb a stav svoriek a prepojovacích káblov musí byť pravidelné 
kontrolovaná. Ak existuje podozrenie na nesprávnu prevádzku elektromera, musí byť miestna spoločnosť 
prevádzkujúca technickú infraštruktúru bezodkladne informovaná. 

 
 

 

Po skončení životnosti elektromera by sa s elektromerom malo zaobchádzať podľa smernice o odpadoch z 
elektrických a elektronických zariadení (Waste Electric and Electronic Directive; WEEE) 
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2. MERANIE ELEKTRINY 

Elektromer MT880 je určený pre triedu presnosti do 0,5S (MID C) a je určený pre presnejšie merania 
energie. Meria činnú, jalovú a reálnu energiu/dopyt dvoma smermi a v 
4 kvadrantoch. Elektromer meria spotrebovanú energiu v trojfázových štvoržilových a trojfázových 
trojžilových sieťach a môže byť napojený priamo alebo nepriamo cez meracie transformátory. 

 

Meracie a technické vlastnosti elektromera sú v súlade so štandardmi IEC 62052-11, IEC 62053-21, 
IEC 62053-22, IEC 62053-23, EN 50470-1, EN 50470-3. 

 

Elektromery sú navrhnuté a vyrobené v súlade so štandardmi a ISO 9001, ako aj v súlade so štandardmi 
Iskraemeco. 

 

Elektromer využíva komunikačný protokol DLMS v súlade so štandardom IEC 62056-46. Podporovaný 
je tiež protokol IEC 62056-21, režim C, s obmedzenou implementáciou špecifickou pre výrobcu. 
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3. PREDSTAVENIE ELEKTROMEROV MT880 

3.1. Štandardy 
 

IEC 61000-4-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - časť 4-2: Metódy skúšania a 
merania - Skúška odolnosti proti elektrostatickému výboju 

IEC 61000-4-3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - časť 4-3: Metódy skúšania a 
merania - Skúška odolnosti proti vyžarovanému vysokofrekvenčnému 
elektromagnetickému poľu 

IEC 61000-4-4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - časť 4-4: Metódy skúšania a 
merania - Skúška odolnosti proti rýchlym elektrickým prechodným 
javom/skupinám impulzov

IEC 61000-4-5 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - časť 4-5: Metódy skúšania a 
merania - Skúška odolnosti rázovým impulzom 

IEC 61000-4-6 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - časť 4-6: Metódy skúšania a merania - 
Odolnosť proti rušeniu indukovanému vysokofrekvenčnými poliami, šírenému 
vedením 

IEC 62052-11 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu) - Všeobecné 
požiadavky, skúšky a skúšobné podmienky 
- Meracie zariadenie 

IEC 62053-21 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu) - 
Statické elektromery na činnú energiu (triedy presnosti 1 a 2) 

IEC 62053-22 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu) - 
Statické elektromery na činnú energiu (triedy presnosti 0,2 a 0,5) 

IEC 62053-23 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu) - 
Statické elektromery na jalovú energiu (triedy presnosti 2 a 3) 

IEC 62053-24 Časť 24: - Statické elektromery na základnú zložku jalovej energie 
(triedy presnosti 0,5 S, 1 S a 1) 

IEC 62054-21 Meranie elektrickej energie (striedavého prúdu) - Ovládanie sadzieb a 
zaťaženia - Osobitné požiadavky na časové spínače 

IEC 62056-21 Meranie elektrickej energie - Výmena údajov na odčítanie elektromerov, na 
ovládanie sadzieb a zaťaženia - Priama miestna výmena údajov 

IEC 62056-42 Meranie elektrickej energie - Výmena údajov na odčítanie elektromerov, na 
ovládanie sadzieb a zaťaženia - Služby fyzikálnej hladiny a postupy spojenia 
pri asynchrónnej výmene údajov 

IEC 62056-46 Meranie elektrickej energie - Výmena údajov na odčítanie elektromerov, na 
ovládanie sadzieb a zaťaženia - Hladina údajového spojenia využívajúceho 
protokol HDLC 

IEC 62056-47 Meranie elektrickej energie - Výmena údajov na odčítanie elektromerov, na 
ovládanie sadzieb a zaťaženia - Transportné vrstvy COSEM pre siete IPv4 

IEC 62056-53 Meranie elektrickej energie - Výmena údajov na odčítanie elektromerov, na 
ovládanie sadzieb a zaťaženia - Aplikačná hladina COSEM 

IEC 62056-61 Meranie elektrickej energie - Výmena údajov na odčítanie elektromerov, na 
ovládanie sadzieb a zaťaženia - Identifikačný systém objektov (OBIS) 

IEC 62056-62 Meranie elektrickej energie - Výmena údajov na odčítanie elektromerov, na 
ovládanie sadzieb a zaťaženia - Triedy rozhraní 

IEC 62059-41 Zariadenia na meranie elektrickej energie - Spoľahlivosť - Predpoveď spoľahlivosti 

EN 50470-1 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu) -- Časť 1: 
Všeobecné požiadavky, skúšky a skúšobné podmienky - Meracie zariadenia (triedy 
A, B a C) 
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EN 50470-3 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu) -- Časť 3: Osobitné 
požiadavky - Statické elektromery na činnú energiu (triedy A, B a C) 

CLC/TR 50579 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu) Stupne prísnosti, 
požiadavky na odolnosť a skúšobné metódy na rušenia šírené vedením vo 
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3.2. Popis elektromera 
 
 
 

 

 
Obrázok 1: MT880 – modulárna verzia – pohľad spredu 
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Obrázok 2: MT880 – integrovaná verzia – pohľad spredu 
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3.3. Hlavné vlastnosti elektromera 

Meranie: 

 Činnej energie a dopytu do triedy presnosti 0,5S (MID C) (v 
súlade s IEC 62053-22, EN 50470-3). 

 Jalovej energie do triedy presnosti 1 (v súlade s IEC 62053-24). 

 Obojsmerného toku energie. 

 Jalovej energie podľa merania kvadrantu. 
 

Režim zaznamenávania energie: 

 Obojsmerný tok energie, trojfázová energia zaznamenávaná ako aritmetický súčet fázových energií. 

 Obojsmerný tok energie, trojfázová energia zaznamenávaná ako vektorový súčet fázových energií. 
 

Pripojenie elektromera: 

 Priame alebo cez transformátor. 

 Trojfázové štvoržilové alebo trojfázové trojžilové. 
 

Výhody elektromera: 

 Nevyžaduje sa opätovná kalibrácia elektromera počas jeho životnosti. 

 Vysoká spoľahlivosť elektromera. 

 EMC kompatibilita je lepšia ako vyžaduje norma IEC 62052-11. 

 Prepäťová ochrana vstupného napätia a impulzné napätie podľa EN 50470-1 a IEC 62052-11. 

 Meracia časť s ochranným krytom. 
 

Dodatočné funkcie elektromera: 

 Merania kvality elektrickej energie. 

 Údaje meraní kvality elektrickej energie dostupné ako okamžité alebo priemerné údaje. 

 Harmonické komponenty pre prúdy a napätia (až do 31.), faktor THD. 

 Poklesy a nárasty napätia. 

 Podpätie a prepätie. 

 Tabuľka tolerancie napätia UNIPEDE. 

 Detekcia minimálneho a maximálneho napätia aktuálneho a predchádzajúceho dňa. 

 Detekcia minimálneho a maximálneho prúdu aktuálneho a predchádzajúceho dňa. 

 Detekcia minimálneho, maximálneho, okamžitého a priemerného účinníka; zaznamenávaný podľa 
fázy a trojfázovo. 

 Detekcia fázových uhlov medzi fázovými napätiami a fázových uhlov medzi napätiami a 
prúdmi. 

 Zaznamenávanie dlhých a krátkych znížení výkonu a trvania podľa fázy a trojfázovo. 
 
 

Zaznamenávanie času používania: 

 Do 8 taríf. 

 Do 16 masiek na nastavenie rôznych kombinácii zaznamenávania taríf. 

 Samostatné prepínanie tarify energie a dopytu. 

 Prepínanie taríf na základe interného RTC (podľa IEC 61038). 

 Prepínanie taríf na základe vstupov (samostatne pre energiu a dopyt). 

 Až do 16 období. 

 Až do 16 týždenných pravidiel. 

 Až do 32 denných pravidiel. 
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 Až do 16 akcií na jeden tarifný program. 

 Až do 128 osobitných denných definícii (sviatky,...). 
 

Zaznamenávanie záťažového profilu (diagramu odberu): 

 Dva záťažové profily (diagramy odberu). 

 Až do 32 voľne nastaviteľných zachytávaných objektov na jeden profil. 
 

Komunikačné rozhrania: 

 Až štyri nezávislé komunikačné rozhrania v modulárnej verzii elektromera. 

 Až tri nezávislé komunikačné rozhrania v integrovanej verzii elektromera. 

 Infračervený optický port (IEC 62056-21) pre lokálne programovanie elektromera a sťahovanie 
údajov. 

 Voliteľné zabudované komunikačné rozhranie RS232 alebo RS485. 

 Dodatočné komunikačné rozhrania sú dostupné cez vymeniteľné komunikačné moduly. (Viac 
informácií v kapitole 5.5.4.). 

LCD: V súlade so špecifikáciou VDEW. Režimy 

zobrazenia údajov: 

 Automatické rolovanie s nastaviteľným časom zobrazenia. 

 Manuálne rolovanie: 

o Štandardný režim zobrazenia údajov. 

o Režim zobrazenia profilu záťaže (diagramu odberu) (P.01 a P.02). 

o Režim zobrazenia servisných záznamov (P.99). 

o Režim zobrazenia kvality siete. 

 
Tlačidlá ovládacieho panelu: 

 Rolovacie tlačidlo UP / hore. 

 Rolovacie tlačidlo DOWN / dole. 

 Optické rolovacie tlačidlo. 

 Tlačidlo resetovania fakturácie. 
 

Ukazovatele: 

 LCD: 

‐ Prítomnosť fázového napätia L1, L2, L3. 

‐ Prítomnosť fázových prúdov a smeru prúdenia fázovej energie. 

‐ Pole upozornení. 

‐ Pole fyzikálnej jednotky. 

‐ Alfanumerické pole 1 - zobrazenie identifikačného kódu OBIS. 

‐ Alfanumerické pole 2 - zobrazenie hodnoty údajov. 

 LED1: Metrologická LED 1 - činná energia (naľavo). 

 LED2: Testovacia LED pre RTC (v strede). 

 LED3: Metrologická LED 2 - jalová energia (napravo). 
 

Komunikačné protokoly: 

 DLMS/COSEM, 

 IEC62056-21 

 MODBUS, 
 

Kód identifikácie údajov OBIS podľa normy IEC 62056-61.  
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Prídavné vstupy/výstupy: 

 Až do 5 programovateľných VVN vstupov. 

 Až do 8 programovateľných výstupov (OptoMOS) bez napätia rozdelených do dvoch rozdielnych 
skupín (5 + 3). 

 Bistabilné 5 A relé. 
 

Programovanie elektromera, ako aj aktualizácia FW, môžu byť vykonané lokálne alebo vzdialene v súlade 
s vopred definovanou bezpečnostnou politikou a špecifickými národnými predpismi. 

 

 
Pre priamo napojenie elektromerov existujú dva spôsoby prepojenia U-I: 

 Pod krytom svorkovnice 

 Pod puzdrom elektromera 

 
Konštrukcia: 

 Vyrobený z vysokokvalitného samohasiaceho UV stabilného materiálu, ktorý je možné recyklovať. 

 Ochrana proti vniknutiu prachu a vody IP54 (podľa IEC 60529). 

 
Ochrana proti podvodom: 

 Zaznamenávanie neoprávnenému zásahu pomocou magnetu. 

 Zaznamenávanie otvorenia krytu svorkovnice a puzdra elektromera. 

 Zaznamenávanie invertného smerovania toku energie. 

 Zaznamenávanie asymetrie prúdu a napätia. 

 Zaznamenávanie minimálneho účinníka. 

 Dva poplašné vstupy 

 Chýbajúce napätie 

 Nesprávne poradie fáz 

 Prúd bez napätia 
 
 

Zaznamenávanie udalostí: 

 Zaznamenávanie štandardných udalostí - 255 položiek. 

 Zaznamenávanie podvodných udalostí - 255 položiek. 

 Zaznamenávanie udalostí týkajúcich sa kvality elektrickej energie - 255 položiek. 

 Zaznamenávanie udalostí týkajúcich sa zníženia výkonu - 64 položiek. 

 Zaznamenávanie komunikačných udalostí - 255 položiek. 

 Otvorenie puzdra elektromera a otvorenie krytu svorkovnice - 20 položiek. 

 Zaznamenávanie udalostí týkajúcich sa neoprávneného zásahu pomocou magnetu - 20 položiek. 

 Zaznamenávanie certifikačných udalostí - 100 položiek. 

 Zaznamenávanie udalostí týkajúcich sa zlyhania elektrickej energie (zaznamenáva trvanie dlhých 
zlyhaní na akejkoľvek fáze) - 10 položiek. 

 
 

Alarm a monitorovanie sa zobrazujú prostredníctvom: 

 Špeciálnych znakov a vlastností LCD. 

 Až do dvoch poplašných výstupov. 

 Osobitné poplašné záznamy (IDIS, ISKRAEMECO). 

 Funkcionalita kontroly záťaže (tri nezávislé kanály). 
 
 

Externá dodávka energie. 
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3.4. Pripojenie elektromera 

Elektromery MT880 môžu byť pripojené k trojfázovým štvoržilovým a trojfázovým trojžilovým sieťam. 
Podporované sú všetký priame, polopriame (CT), ako aj  nepriame (CT/VT) pripojenia. Schéma pripojenia 
je zvyčajne umiestnená na 
vnútornej strane krytu svorkovnice. 

 
 

 

Obrázok 3: Trojfázové trojžilové a trojfázové štvoržilové pripojenie 

 

 

Obrázok 4: Schéma pripojenia elektromera - CT, CT/VT pripojenie elektromera v trojfázovom štvoržilovom systéme 
 
 
 
 

  

 

  
 

Obrázok 5: Schéma nepriameho externého pripojenia Aaron, trojfázové trojžilové 

uzemnená svorka „l“ uzemnená svorka „k“ 
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Obrázok 6: Schéma pripojenia priamo pripojeného elektromera, trojfázové štvoržilové 
 
 
 
 

 

Obrázok 7: Systém 3 elektromerov, naprogramovaných a pripojených ako dvojitý systém 
 
 
 
 

 

Obrázok 8: Schéma pripojenia nepriamo pripojeného elektromera, trojfázové trojžilové 
 
 
 

 
POZNÁMKA! 
Tento typ pripojenia (Obrázok 8) sa môže použiť iba pri menovitom napätí do 3x240 V 
(variant 3x57,7/100 V … 3x240/415 V) a do 3x290/500 V 
(variant 3x57,7/100 V … 3x290/500 V). 

 
 
 

POZNÁMKA! 

Pri dvojsystémovom pripojení musí byť zvolená vektorová zaznamenávacia 

metóda. Elektromer musí byť pre tento typ pripojenia riadne 

naprogramovaný. 
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3.5. Meranie základných veličín 

3.5.1. Systém merania 

Meracie systémy pozostávajú z chránených meracích transformátorov prúdu. Ochranný obal zabezpečuje 
ochranu pred vplyvom externého magnetického poľa. Systém merania je v súlade s požiadavkami OIML 
(Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu) a je odolný voči vplyvom harmonických disturbancií. 
Dlhodobá stabilita zabezpečuje, že nie je potrebná opätovná kalibrácia elektromera počas celej jeho 
životnosti. 

Dostupné sú tri varianty elektromera: 
 Imax = 10 A - CT, CT/VT pripojenie, 3x57,7/100 V ... 3x240/415 V, 

 Imax = 20 A - CT, CT/VT pripojenie, 3x57,7/100 V ... 3x290/500 V, 

 Imax = 120 A - priame pripojenie, 3x110/190 V ... 3x240/415 V, 
 

POZNÁMKA! 

Parameter menovitého napätia elektromera musí byť riadne nastavený, aby fungoval správne v 
zmysle PQM (Power Quality Management) a detekcie udalostí súvisiacich s napätím. 

 

Merané veličiny: 

 Činná energia/dopyt: menovitá frekvencia so zahrnutými harmóniami, 

 Jalová energia/dopyt: iba menovitá frekvencia (použité prirodzené spojenie), 

 Zdanlivá energia/dopyt meraná podľa hodnôt napätia a prúdu RMS - zahŕňa harmonické 
hodnoty v dvojsystémovom pripojení s využitím metódy P-Q,  

 fázové napätia a fázové prúdy RMS, 

 Fázové uhly medzi napätiami, fázové uhly medzi fázovými napätiami a fázovými prúdmi, 

 Frekvencia siete, 

 Harmonické komponenty vo fázovom napätí a fázovom prúde (až do 31. harmónie), 

 THD (Total Harmonic Distortion) podľa fázového napätia a fázového prúdu, 

 Účinník podľa fázy a celkovo. 
 
 
 

3.5.2. Analýza meraných dát 

3.5.2.1. Metóda zaznamenávania činnej energie 
 

Vektorová metóda zaznamenávania (Li) 

 
Vektorovou metódou sú sčítané vektory každej fázy L1, L2 a L3: 

 Keď je vektorový súčet energií kladný, elektromer zaznamenáva energiu A+. 

 Keď je vektorový súčet energií záporný, elektromer zaznamenáva energiu A-. 
 

 
Príklad (zaťaženie fázy je rovnaké): 

 

Fáza: L1 L2 L3
Záťaž: +A -A +A

 

Celkové zaznamenávanie (1-0:1.8.0*255): (+A) + (-A) + (+A) = 
+A Elektromer zaznamenáva +A (jednofázové zaťaženie). 

 
 

Aritmetická metóda zaznamenávania 

 
Elektromer dokáže zaznamenávať import energie (A+) a jej export (A-) v rovnakom čase prostredníctvom 
aritmetickej metódy zaznamenávania. 
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Príklad (zaťaženie fázy je rovnaké): 
 

Fáza: L1 L2 L3
Záťaž: +A -A +A

 

Celkové zaznamenávanie  Import energie (1-0:1.8.0*255):  (+A) + (+A) = 2*(+A) 
Export energie (1-0:1.8.0*255):  -A 

 

 
3.5.2.2. Metóda zaznamenávania jalovej energie 

 
Elektromer môže byť nakonfigurovaný tak, aby zaznamenával kladnú a zápornú jalovú energiu dvoma 
spôsobmi: 

 0: znak jalovej energie fázy/výkon je znakom jalovej energie samotnej, 

 1: znak jalovej energie fázy/výkon je znakom príslušnej činnej energie fázy. 

Jalové energie fáz sú zrátané do celkových hodnôt podľa požadovanej metódy zaznamenávania energie. 
 

Ktoré kvadranty sú sčítavané v Q+ a Q- môže byť zadefinované v objekte 0-0:196.0.11*255. Podľa toho 
môžu byť vypočítané okamžité jalové importované/exportované výkony tohto objektu: 

 Q+ = QI + QII a Q- = QIII + QIV, keď je hodnota parametra 0 alebo, 

 Q+ = QI + QIV a Q- = QII + QIII, keď je hodnota parametra 1. 
 
 

3.5.3. Konfigurácia transformátora 

Na CT alebo CT/VT transformátore môže elektromer zaznamenávať energiu/dopyt, ale aj hodnoty 
napätia/prúdu ako primárne alebo sekundárne. Typ parametrizácie je zadefinovaný cez parameter 
elektromera a je chránený v rámci svojich výrobných nastavení. 

 

POZNÁMKA! 

Ak prepíname medzi primárnym a sekundárnym zaznamenávaním a zobrazovaním údajov na 
elektromery, ktorý je už pripojený a v prevádzke, elektromer neprepočíta údaje podľa nového 
pomeru CT alebo CT/VT. Predtým uložené údaje elektromera ostávajú v nezmenenej podobe. 

 

Pomery transformátora sú samostatné nastavované pre napäťové a prúdové transformátory. Obidva 
pomery sú zadefinované pomocou čitateľa a menovateľa. Takýmto spôsobom je možné dosiahnuť aj 
neceločíselné pomery. 

 

Primárne hodnoty energie a výkonu sú vypočítané nasledovne: 

 

 
 

Kde symboly v rovnici predstavujú: 
 

 EP(PRIM) - primárna hodnota energie/výkonu

 EP(SEC) - sekundárna hodnota 
i / ýk VTNUM - činiteľ napäťového transformátora 

 VTDEN - menovateľ napäťového 
t f át CTNUM - činiteľ prúdového transformátora 

 CTDEN - menovateľ prúdového 
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Ak je elektromer nakonfigurovaný na primárne meranie a menovateľ je nastavený na 0, budú 
zaznamenávané príslušné hodnoty ako sekundárne hodnoty. 
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3.5.4. Meranie rôznych súvisiacich hodnôt 

3.5.4.1. Okamžité hodnoty 
 

 Okamžité napätie, 

 Okamžité napäťové harmónie, 

 Okamžité napäťové THD, 

 Okamžitý prúd, 

 Okamžité prúdové harmónie, 

 Okamžité prúdové THD, 

 Okamžitý prúd - súčet všetkých troch fáz, 

 Okamžitý fázový uhol, 

 Okamžitá frekvencia siete, 

 Okamžitý výkon, 

 Okamžitý import účinníka celkovo a podľa fázy,  

 Okamžitý export účinníka celkovo a podľa fázy, 

 Okamžitý činný importovaný výkon celkovo a podľa fázy, 

 Okamžitý činný exportovaný výkon celkovo a podľa fázy, 

 Okamžitý činný absolútny výkon, 

 Okamžitý jalový importovaný výkon celkovo a podľa fázy, 

 Okamžitý jalový exportovaný výkon celkovo a podľa fázy, 

 Okamžitý jalový výkon podľa kvadrantu celkovo a podľa fázy, 

 Okamžitý zdanlivý importovaný výkon celkovo a podľa fázy, 

 Okamžitý zdanlivý exportovaný výkon celkovo a podľa fázy, 

 Okamžitý činný absolútny výkon celkovo a podľa fázy, 

 Okamžitý činný výkon siete celkovo a podľa fázy, 

 Fázové uhly U - U, 

 Fázovú uhly U - I. 
 
 
 

3.5.4.2. Min./max. hodnoty 
 

 Maximálne a maximálne napätie, 

 Denné maximálne a minimálne napätie, 

 Maximálne a minimálne napätie predchádzajúceho dňa, 

 Maximálny a minimálny prúd, 

 Minimálna a maximálna sieťová frekvencia, 

 Minimálny a maximálny účinník celkovo a podľa fázy, 

 Kumulatívny maximálny činný import dopytu celkovo a podľa fázy, 

 Maximálny činný import dopytu celkovo a podľa fázy, 

 Kumulatívny maximálny činný export dopytu celkovo a podľa fázy, 

 Maximálny činný export dopytu celkovo a podľa fázy, 

 Kumulatívny maximálny jalový import dopytu celkovo a podľa fázy, 

 Maximálny jalový import dopytu celkovo a podľa fázy, 

 Kumulatívny maximálny jalový export dopytu celkovo a podľa fázy, 

 Maximálny jalový export dopytu celkovo a podľa fázy, 

 Kumulatívny maximálny zdanlivý export dopytu celkovo a podľa fázy, 

 Maximálny zdanlivý export dopytu celkovo a podľa fázy, 

 Absolútny kumulatívny maximálny dopyt, 
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 Absolútny maximálny dopyt, 

 Kumulatívny maximálny dopyt siete, 

 Maximálny dopyt siete, 

 Kumulatívny maximálny jalový dopyt podľa kvadrantu, 

 Maximálny jalový dopyt podľa kvadrantu. 
 
 

3.5.5. Napätie 

3.5.5.1. Okamžité napätie, napäťové harmónie a hodnoty THD 
 

Fázové napätie sa meria a zobrazuje v príslušných objektoch DLMS/COSEM samostatne pre 
každú fázu. Interne sú napätia merané vždy v mV. Podľa meracích parametrov transformátora sa 
merané hodnoty zobrazujú ako: 

 hodnoty mV, keď je elektromer nastavený na meranie sekundárneho napätia/prúdu, 

 hodnoty V, keď je elektromer nastavený na meranie primárneho napätia/prúdu, 
 

Hodnoty harmónií a THD sa zobrazujú v % základnej hodnoty. 

Okamžité harmónie napätia sú merané po 31. harmóniu. Elektromer tiež meria napätie THD. Okamžité 

napätie je elektromerom merané každých 100 ms. 

 
  L1 L2 L3 

Okamžité napätie 32.7.0 52.7.0 72.7.0

Okamžité napäťové harmónie (h=1...31) 32.7.h 52.7.h 72.7.h 

Okamžité napäťové THD 32.7.124 52.7.124 72.7.124 

Tabuľka 1: Okamžité objekty napätia v elektromery MT880 
 
 
 

3.5.5.2. Denné (aktuálny/predchádzajúci deň) špičky a minimálne hodnoty 
 

Pri osobitných objektoch elektromer MT880 zobrazuje denné špičky a minimálne hodnoty napätia pre 
aktuálny a predchádzajúci deň. 

 
  L1 L2 L3 

Denná špička napätia (aktuálny deň) 128.8.10 128.8.20 128.8.30 

Denná špička napätia 128.8.11 128.8.21 128.8.31

Denné minimálne napätie (aktuálny 128.8.12 128.8.22 128.8.32 

Denné minimálne napätie 128.8.13 128.8.23 128.8.33 

Tabuľka 2: Špičky a minimálne hodnoty napätia 
 
 
 

3.5.5.3. Priemerné napätie 
 

Pre každé obdobie merania 3 (1-0:0.8.2*255) sa vypočítava priemerné napätie, ktoré sa ukladá v 
príslušných objektoch. 

 

 
Priemerné napätie 

Tabuľka 3: Priemerné hodnoty napätia 

L1 L2 L3 

32.24.0 52.24.0 72.24.0 
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3.5.6. Prúd 

3.5.6.1. Okamžitý prúd, prúdové harmónie a hodnoty THD 
 

Fázový prúd sa meria a zobrazuje v príslušných objektoch DLMS/COSEM samostatne pre každú fázu. 
Interne sú prúdy merané vždy v mA. Podľa meracích parametrov transformátora sa merané hodnoty 
zobrazujú ako: 

 hodnoty mA, keď je elektromer nastavený na meranie sekundárneho napätia/prúdu, 

 hodnoty A, keď je elektromer nastavený na meranie primárneho napätia/prúdu, 
 

Hodnoty harmónií a THD sa zobrazujú v % základnej hodnoty. 

Okamžité harmónie sú merané po 31. harmóniu. Elektromer tiež meria prúd THD. Okamžitý prúd je 

elektromerom meraný každých 100 ms. 

 
  SUM L1 L2 L3 

Okamžitý prúd 90.7.0 31.7.0 51.7.0 71.7.0 

Okamžité prúdové harmónie (h=1...31) x 31.7.h 51.7.h 71.7.h 

Okamžité prúdové THD x 31.7.124 51.7.124 71.7.124 

Tabuľka 4: Okamžité objekty prúdu v elektromery MT880 
 
 
 

3.5.7. Fázové uhly 

3.5.7.1. Okamžité fázové uhly medzi napätiami 
 

Elektromer MT880 poskytuje meranie fázových uhlov medzi napätiami rôznych fáz. 
 
 

  Fázový uhol 

U(L2) – U(L1) 81.7.1 

U(L3) – U(L1) 81.7.2 

U(L3) – U(L2) 81.7.12 

Tabuľka 5: Objekty fázových uhlov medzi napätiami 
 
 
 

3.5.7.2. Okamžité fázové uhly medzi napätím a prúdom 
 

Elektromer MT880 poskytuje tiež meranie fázových uhlov medzi napätiami a prúdmi každej z fáz. 

 
  Fázový uhol 

U(L1) – I(L1) 81.7.40 

U(L2) – I(L2) 81.7.51 

U(L3) – I(L3) 81.7.62 

Tabuľka 6: Objekty fázových uhlov medzi napätím a prúdom 
 
 

3.5.8. Frekvencia siete 

3.5.8.1. Okamžitá frekvencia siete 
 

Elektromer zobrazuje informácie o frekvencii siete v príslušnom objekte. Frekvencia je vždy meraná na 
jednom z pripojených fázových napätí. 

 
 

  Akákoľvek 

Okamžitá frekvencia siete 14.7.0 

Tabuľka 7: Objekt okamžitej frekvencie siete 
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3.5.9. Výkon 

3.5.9.1. Okamžitý výkon 
 

Ovládací spínač merania zasiela namerané hodnoty hlavnému spínaču každých 100 ms. Každá okamžitá 

hodnota výkonu je dostupná podľa fázy a ako súčet všetkých fáz. 
Všetky okamžité hodnoty výkonu môžu byť merané vektorovou alebo aritmetickou metódou. 

 
 

  SUM L1 L2 L3 

A+ 1.7.0 21.7.0 41.7.0 61.7.0

A- 2.7.0 22.7.0 42.7.0 62.7.0 

Q+ 3.7.0 23.7.0 43.7.0 63.7.0

Q- 4.7.0 24.7.0 44.7.0 64.7.0

QI 5.7.0 25.7.0 45.7.0 65.7.0

QII 6.7.0 26.7.0 46.7.0 66.7.0

QIII 7.7.0 27.7.0 47.7.0 67.7.0 

QIV 8.7.0 28.7.0 48.7.0 68.7.0

S+ 9.7.0 29.7.0 49.7.0 69.7.0 

S- 10.7.0 30.7.0 50.7.0 70.7.0

ABS = IA+I + IA-I 15.7.0 35.7.0 55.7.0 75.7.0

NET = IA+I - IA-I 16.7.0 36.7.0 56.7.0 76.7.0 

Tabuľka 8: Objekty okamžitého výkonu 
 
 

 
3.5.10. Účinník 

Podľa štruktúry DLMS/COSEM sa účinník vypočítava samostatne pre import a export výkonu. Elektromer 

poskytuje informácie o okamžitom účinníku ako: 

 
a 

Kladný účinník = kladná činná energia / kladná zdanlivá energia Záporný 

účinník = záporná činná energia / záporná zdanlivá energia 

 
POZNÁMKA! 

Účinník sa vždy vypočítava pomocou aritmetickej metódy. Preto účinníky pre všetky fázy, 
kladný aj záporný smer, platia v rovnakom čase, zatiaľ čo sa výkon zaznamenáva samostatne 
pre oba smery. 

 

 
Pretože energia konkrétnej fázy dokáže prúdiť iba jedným smerom v určitom čase, okamžité účinníky podľa 
fázy platia oba pre jeden smer (kladný alebo záporný) a hodnota je pre druhý smer nastavená na 0. 

 
  SUM L1 L2 L3 

Okamžitý účinník + 13.7.0 33.7.0 53.7.0 73.7.0 

Okamžitý účinník - 84.7.0 85.7.0 86.7.0 87.7.0 

Tabuľka 9: Objekty okamžitého účinníka 
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3.5.10.1. Minimálny a maximálny účinník 
 

Počas meraného obdobia elektromer MT880 zobrazuje minimálne a maximálne hodnoty účinníka v 
osobitných objektoch. 

 
  SUM L1 L2 L3 

Minimálny účinník + 13.3.0 33.3.0 53.3.0 73.3.0

Minimálny účinník - 84.3.0 85.3.0 86.3.0 87.3.0

Maximálny účinník + 13.6.0 33.6.0 53.6.0 73.6.0

Maximálny účinník - 84.6.0 85.6.0 86.6.0 87.6.0 

Tabuľka 10: Objekty minimálneho a maximálneho účinníka 
 
 
 

3.5.10.2. Posledný priemerný účinník 
 

Posledný priemerný účinník meraného obdobia je vypočítaný a uchovávaný v príslušných objektoch. 
 
  SUM L1 L2 L3 

Posledný priemerný účinník + 13.5.0 33.5.0 53.5.0 73.5.0

Posledný priemerný účinník - 84.5.0 85.5.0 86.5.0 87.5.0 

Tabuľka 11: Objekty posledného priemerného účinníka 
 
 

3.5.11. Energia 

Elektromer MT880 poskytuje nasledovné hodnoty energie: 

 kladná a záporná činná energia (A+, A-), suma všetkých fáz a podľa fázy, 

 kladná a záporná jalová energia (R+, R-), suma všetkých fáz a podľa fázy, 

 jalová energia (QI, QII, QIII, QIV), suma všetkých fáz a podľa fázy, 

 kladná a záporná zdanlivá energia (S+, S-), suma všetkých fáz a podľa fázy, 

 absolútna činná energia (|A+| + |A-|), suma všetkých fáz a podľa fázy, 

 činná energia siete (|A+| - |A-|), suma všetkých fáz a podľa fázy, 

 
Jalová 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Činná 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produkcia 

energie 

Obrázok 9: Kvadrantový 
kríž 

Spotreba energie 
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Jalová energia/výkon môže byť zaznamenávaná vektorovou alebo aritmetickou metódou, kladná a záporná 
jalová energia/výkon môže byť zaznamenávaná ako súčet rôznych súčastí kvadrantu: 

Q+ = QI + QII a Q- = QIII + QIV 

alebo Q+ = QI + QIV a Q- = QII + 

QIII 

Okrem celkového zaznamenávania elektromer MT880 poskytuje až 8 taríf pre zaznamenávanie energie a 
dopytu. 

 

Elektromer MT880 poskytuje nasledovné hodnoty energie: 

 Celkové hodnoty, 

 Hodnoty fakturačného obdobia - časovo ucelené 2 hodnoty, 

 Hodnoty obdobia záťažového profilu (odberového diagramu) 1 - časovo ucelených 5 hodnôt, 

 Hodnoty obdobia záťažového profilu (odberového diagramu) 2 - časovo ucelených 6 hodnôt, 

 Tarifné hodnoty. 

3.5.11.1. Celkové hodnoty energie 
 

Podporované celkové hodnoty energie v elektromeroch MT880 sú zobrazené v Tabuľke 12. 
Zaznamenávané sú rôzne typy energií (A+, A-, Q+, Q-, QI, QII, QIII, QIV, S+, S-, ABS and NET) ako 
trojfázové hodnoty a hodnoty jednotlivých fáz. 

 
 

  SUM L1 L2 L3 
A+ 1.8.0 21.8.0 41.8.0 61.8.0 
A- 2.8.0 22.8.0 42.8.0 62.8.0 

Q+ 3.8.0 23.8.0 43.8.0 63.8.0 
Q- 4.8.0 24.8.0 44.8.0 64.8.0 
QI 5.8.0 25.8.0 45.8.0 65.8.0 
QII 6.8.0 26.8.0 46.8.0 66.8.0 

QIII 7.8.0 27.8.0 47.8.0 67.8.0 
QIV 8.8.0 28.8.0 48.8.0 68.8.0 
S+ 9.8.0 29.8.0 49.8.0 69.8.0 
S- 10.8.0 30.8.0 50.8.0 70.8.0 

ABS = IA+I + IA-I 15.8.0 35.8.0 55.8.0 75.8.0 
NET = IA+I - IA-I 16.8.0 36.8.0 56.8.0 76.8.0 

Tabuľka 12: Objekty celkových hodnôt energie 
 

3.5.11.2. Tarifné hodnoty energie 
 

Aktivácia konkrétnej tarify sa vykonáva prostredníctvom tarifného programu. Tarifná schéma je v 
elektromery MT880 implementovaná a obsahuje iba trojfázové hodnoty - neexistujú tarifné zaznamenávania 
energetických hodnôt jednotlivých fáz. 

 
 

  Celková tarifa 
A+ 1.8.e 
A- 2.8.e 

Q+ 3.8.e 
Q- 4.8.e 
QI 5.8.e 
QII 6.8.e 

QIII 7.8.e 
QIV 8.8.e 
S+ 9.8.e 
S- 10.8.e 

ABS = IA+I + IA-I 15.8.e 
NET = IA+I - IA-I 16.8.e 

<e> sa používa ako tarifný index od 1 do 8 

Tabuľka 13: Tarifné záznamy energie 
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3.5.12. Dopyt 

Elektromery MT880 vypočítavajú okamžité hodnoty dopytov v období dopytu a zaznamenávajú tie 
maximálne v rámci fakturačného obdobia pre jednotlivé fázy a trojfázovo. 

 

Pd dopytu sa vypočítava ako kvocient energie integrovanej počas časového obdobia. Preto ide o priemernú 
hodnotu. Obdobie integrácie energie sa nazýva obdobie dopytu Tdp. Maximálny dopyt je najväčší dopyt v 
rámci fakturačného obdobia (časový rozsah medzi dvoma resetmi fakturácie na elektromery). 

Elektromery MT880 vypočítavajú peňažnú hodnotu dopytu Pcd po uplynutí času v rámci aktuálneho obdobia 
dopytu. Na konci obdobia dopytu sa peňažná hodnota dopytu rovná dopytu, teda Pcd = Pd. 

Na konci každého obdobia dopytu sa nový dopyt Pd porovná s aktuálnym maximálnym dopytom Pmd 

uloženým v príslušnom registri maximálneho dopytu pre aktuálne fakturačné obdobie. Ak je vyšší, uloží sa 
do záznamov, inak je zabudnutý. Ak sa uloží do záznamov maximálneho dopytu, potom sú dátum a čas, 
kedy sa obdobie dopytu skončilo, rovnako uložené v príslušných záznamoch. Takýmto spôsobom je v 
registri uložený maximálny dopyt na konci fakturačného obdobia, ako aj dátum a čas, kedy sa obdobie 
dopytu skončilo. 

 

Pri resetovaní fakturácie sa maximálny dopyt aktuálneho fakturačného obdobia prenesie do príslušného 
záznamu predchádzajúceho fakturačného obdobia a záznam maximálneho dopytu v aktuálnom fakturačnom 
období sa vymaže. 
Postup výpočtu maximálneho dopytu pre nové fakturačné obdobie sa začne odznova. 

 

Dátum a čas konca maximálneho dopytu (tzv. časová pečiatka) sú uvedené pri každom maximálnom 
dopyte. 

 

Typy období dopytu 

Existujú dva základné typy obdobia dopytu: 

 Pevne stanovené obdobie dopytu, 

 Priebežne aktualizované obdobie dopytu. 
 

 
Meranie dopytu počas pevne stanoveného obdobia dopytu 

Pri meraní pevne stanoveného dopytu sa nové obdobie dopytu začína po skončení toho 
predchádzajúceho. 

 

 

 

Obrázok 10:  Meranie dopytu počas pevne stanoveného obdobia dopytu 
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T 

Tdpi - obdobia dopytu (i = 1, 2, 3, ...) 

Tsi - čiastočné intervaly (i = 1, 

 

Meranie dopytu počas priebežne aktualizovaného obdobia dopytu 

Pri priebežne aktualizovanom meraní dopytu je obdobie dopytu Tdp  rozdelené do dvoch čiastočných  

intervalov Ts. 

Na konci každého čiastočného intervalu sa začne nové obdobie dopytu. Každé obdobie merania T môže 
byť rozdelené až do 15 čiastočných období. 

 

 

Obrázok 11: Meranie dopytu počas priebežne aktualizovaného obdobia dopytu 
 
 
 

Bežný postup výpočtu dopytu 

V prípade pevne stanoveného obdobia dopytu sa dopyt Pfdi vypočíta ako kvocient energie integrovanej 
počas obdobia dopytu Tdpi a obdobia dopytu, teda: 

P  Wi 
fdi 

dpi 

kde: 
Pfdi - pevne stanovený dopyt počas obdobia dopytu i Tdpi (i = 1, 2, 3 ...) 
Wi - energia integrovaná počas obdobia dopytu i Tdpi (i = 1, 2, 3 ...) 

 
 

V prípade priebežne aktualizovaného obdobia dopytu sa dopyt Prdi vypočíta na základe nasledujúcej 
rovnice: 
 

 
 

kde: 

Prdi - priebežne aktualizovaný dopyt zaznamenaný počas obdobia dopytu i (i = 1, 2, 3 ...) 
Wsi - energia integrovaná počas čiastočného intervalu i (i = 1, 2, 3 ...) 
n - počet čiastočných intervalov počas obdobia dopytu Tdp 
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Elektromer vypočíta priemerný dopyt v t. 

Dopyt = (En  – En-1)/T 

Dopyt = (E(n) - E(n-1)) / Td 

Energia 

Činná(P) 
Jalová(Q) 
Zdanlivá(S) 

 
 
 
 
 

 
E(n-1) 

 
 
 
 
 

 
E(n) 

 

Td 

Obrázok 12: Príklad výpočtu dopytu 

Čas 

 
 

3.5.12.1. Rozlíšenie merania dopytu 
 

MT880 dokáže zaznamenávať primárne alebo sekundárne hodnoty. Rozlíšenie merania elektromera je 
programovateľný. Záznamy dopytu sú dlhé 32 bit, takže maximálna hodnota v každom zázname dopytu 
môže byť 232 = 4294967296. Dôležitá je hodnota súčinu CT*VT pri určitej kombinácii Unom a Imax. Tabuľka 14 
zobrazuje maximálnu hodnotu CT*VT pri špecifickom rozlíšení merania a pri špecifických Unom  a Imax. 

 
 

Rozlíšenie 1 W 100 mW 10 mW 1 mW Unom Imax 

CT*VTmax 4100000 410000 41000 4100 57,7 6 

Tabuľka 14: Maximálna hodnota CT*VT 

 
Iskraemeco navrhla maximálne rozlíšenie merania pre primárne zobrazenie 100 mW v prípade CT 
pripojeného elektromera. 

 
 

3.5.12.2. Priemerný dopyt 
 

Obdobie merania 1 (1-0:0.8.0*255) sa týka merania a výpočtov priemerných hodnôt dopytu. Dostupné 
obdobia merania sú 1, 5, 10, 15, 30, 60 minút. Hodnoty musia byť zadané v sekundách. 

 
Hodnoty týkajúce sa obdobia merania: 

 Merania dopytu 

 Merania účinníka 

 
POZNÁMKA! 

Ak sa obdobie merania zmení, je aktuálne obdobie stále aktívne, až pokým neskončí, nové 
nastavené obdobie sa aktivuje až potom. 

 
 

Objekty priemerného dopytu 1-0:x.4.0*255 sú objekty merané s kĺzavým obdobím merania. MT880 ma 
implementovaných 30 registrov priemerných dopytov: 

 
  SUM L1 L2 L3 tarifa 1...8 

A+ 1.4.0 21.4.0 41.4.0 61.4.0 x
A- 2.4.0 22.4.0 42.4.0 62.4.0 x 

Q+ 3.4.0 23.4.0 43.4.0 63.4.0 x 
Q- 4.4.0 24.4.0 44.4.0 64.4.0 x
QI 5.4.0 x x x x 
QII 6.4.0 x x x x 

QIII 7.4.0 x x x x
QIV 8.4.0 x x x x 
S+ 9.4.0 29.4.0 49.4.0 69.4.0 x 
S- 10.4.0 30.4.0 50.4.0 70.4.0 x

ABS = IA+I + IA-I 15.4.0 x x x x 
NET = IA+I - IA-I 16.4.0 x x x x 

Tabuľka 15: Objekty priemerného dopytu 
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3.5.12.3. Posledný priemerný dopyt 
 

Objekty posledného priemerného dopytu 1-0:x.5.0*255 sú uchovávané ako samostatné objekty, ktoré je 
možné zobraziť na LCD. MT880 ma implementovaných 30 registrov posledných dopytov: 

 
 

  SUM L1 L2 L3 tarifa 1...8 
A+ 1.5.0 21.5.0 41.5.0 61.5.0 x
A- 2.5.0 22.5.0 42.5.0 62.5.0 x

Q+ 3.5.0 23.5.0 43.5.0 63.5.0 x
Q- 4.5.0 24.5.0 44.5.0 64.5.0 x
QI 5.5.0 x x x x

QII 6.5.0 x x x x
QIII 7.5.0 x x x x
QIV 8.5.0 x x x x
S+ 9.5.0 29.5.0 49.5.0 69.5.0 x 
S- 10.5.0 30.5.0 50.5.0 70.5.0 x

ABS = IA+I + IA-I 15.5.0 x x x x
NET = IA+I - IA-I 16.5.0 x x x x 

Tabuľka 16: Objekty posledného dopytu 
 
 
 

3.5.12.4. Maximálny dopyt 
 

Registre maximálneho dopytu predstavujú najväčšiu aktuálnu priemernú hodnotu hodnôt v rámci 
priemerných objektov dopytu meraných počas každého obdobia merania. Na konci každého obdobia 
merania sa aktuálna priemerná hodnota zo záznamu 1-0:x.4.0*255 porovná s hodnotou maximálneho 
dopytu. Ak je aktuálna priemerná hodnota vyššia ako hodnota maximálneho dopytu, nahrádza hodnotu 
uloženú v zázname maximálneho dopytu. Hodnoty maximálneho dopytu sú nastavené na nulovú hodnotu 
na konci každého fakturačného obdobia. 

 

Maximálny dopyt sa môže merať v trvaní blokového alebo kĺzavého obdobia 

merania. Je možné merať a vypočítať maximálny dopyt pre 

 Činnú energiu v oboch smeroch prúdenia, 

 Jalovú energiu podľa kvadrantov a ako súčet dvoch kvadrantov, 

 Zdanlivú energiu v oboch smeroch prúdenia. 

 
Maximálne dopyty sú zaznamenávané v jednotlivých tarifách a kumulatívne. 

Meranie a výpočet maximálneho dopytu za určitý čas nasledujúci po období zlyhania sieťového napätia 
môže byť parametrom zablokovaný. 

 

Objekty maximálneho dopytu v elektromery MT880 sú uvedené v Tabuľke 17: 
 
 

  SUM L1 L2 L3 tarifa 1...8 
A+ 1.6.0 21.6.0 41.6.0 61.6.0 1.6.1...8
A- 2.6.0 22.6.0 42.6.0 62.6.0 2.6.1...8 

Q+ 3.6.0 23.6.0 43.6.0 63.6.0 3.6.1...8 
Q- 4.6.0 24.6.0 44.6.0 64.6.0 4.6.1...8
QI 5.6.0 x x x 5.6.1...8 
QII 6.6.0 x x x 6.6.1...8 

QIII 7.6.0 x x x 7.6.1...8
QIV 8.6.0 x x x 8.6.1...8 
S+ 9.6.0 29.6.0 49.6.0 69.6.0 9.6.1...8
S- 10.6.0 30.6.0 50.6.0 70.6.0 10.6.1...8 

ABS = IA+I + IA-I 15.6.0 x x x 15.6.1...8 
NET = IA+I - IA-I 16.6.0 x x x 16.6.1...8 

Tabuľka 17: Objekty maximálneho dopytu 
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3.5.12.5. Kumulatívny maximálny dopyt 
 

Objekty kumulatívneho maximálneho dopytu predstavujú súčet všetkých zaznamenaných hodnôt 
maximálneho dopytu 
1-0:x.6.y*255 na konci fakturačného obdobia. Pred tým, než sú hodnoty z objektov maximálneho dopytu 
vymazané, sú prirátané k príslušnému záznamu kumulatívneho maximálneho dopytu 1-0:x.2.y*255. 

 

V elektromery MT880 je implementovaných 126 registrov kumulatívneho maximálneho dopytu (pozri 
Tabuľku 18). 

 
 

  SUM R S T tarifa 1...8 
A+ 1.2.0 21.2.0 41.2.0 61.2.0 1.2.1...8
A- 2.2.0 22.2.0 42.2.0 62.2.0 2.2.1...8 

Q+ 3.2.0 23.2.0 43.2.0 63.2.0 3.2.1...8
Q- 4.2.0 24.2.0 44.2.0 64.2.0 4.2.1...8
QI 5.2.0 x x x 5.2.1...8 

QII 6.2.0 x x x 6.2.1...8
QIII 7.2.0 x x x 7.2.1...8
QIV 8.2.0 x x x 8.2.1...8 
S+ 9.2.0 29.2.0 49.2.0 69.2.0 9.2.1...8
S- 10.2.0 30.2.0 50.2.0 70.2.0 10.2.1...8 

ABS = IA+I + IA-I 15.2.0 x x x 15.2.1...8 
NET = IA+I - IA-I 16.2.0 x x x 16.2.1...8 

Tabuľka 18: Záznamy kumulatívneho maximálneho dopytu 
 
 
 

3.5.12.6. Parametrizácia obdobia merania 
 

Obdobie merania (MP) je možné ovplyvniť nastaveniami v objekte parametrizácie obdobia merania (pozri 
Tabuľku 19). 

 
 

Bit Možnosť Hodnota 0 Hodnota 1 
0 Typ MP Synchrónne Asynchrónne 
1 Správanie pri poklese/náraste výkonu Žiadne nové MP Nové MP 
2 Správanie pri prepnutí dopytových Žiadne nové MP Nové MP 
3 Správanie pri resetovaní fakturácie Žiadne nové MP Nové MP 
4 - 7 Nepoužíva sa / / 

Tabuľka 19: Nastavenie objektov parametrizácie obdobia merania 

 
Vysvetlenie konfigurácie obdobia merania: 

 Asynchrónne Typ MP nie je v MT880 podporovaný. 

 Správanie pri poklese/náraste výkonu môže vynútiť uzatvorenie súčasného MP dopytu a 
začať nové v prípade poklesu výkonu, aj keď pokles výkonu nepresahuje koniec MP. 

 Správanie pri prepnutí dopytových taríf vynúti nové MP, keď sa zmenia dopytové tarify. 

 Správanie pri resetovaní fakturácie môže byť nastavené tak, aby ukončilo súčasné MP a 
začalo nové pri vykonaní resetu fakturácie. 
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3.5.13. Hodnoty fakturačného obdobia (Časový integrál 2) 

Resetovanie fakturácie sa vykoná na konci fakturačného obdobia.  Pri resetovaní fakturácie sa súčasná 
hodnota objektov zvolených vo fakturačnom profile prenesie do príslušných objektov predošlých hodnôt a 
hodnoty v súčasných objektoch sa resetujú na nulové hodnoty. Podporované objekty fakturácie v 
elektromeroch MT880 sú uvedené v Tabuľke 20, Tabuľke 21, Tabuľke 22, Tabuľke 23, Tabuľke 24 a 
Tabuľke 25. Zaznamenávané sú rôzne typy energií (A+, A-, Q+, Q-, QI, QII, QIII, QIV, S+, S-, ABS and 
NET) ako trojfázové hodnoty (SUM) a hodnoty jednotlivých fáz. 

 
 
 

3.5.13.1. Objekty napätia vzťahujúce sa na fakturačné obdobie 
 

Maximálne a maximálne napätie 

 
  L1 L2 L3 

Minimálne napätie 32.3.0 52.3.0 72.3.0
Maximálne napätie 32.6.0 52.6.0 72.6.0 

Tabuľka 20: Objekty napätia vzťahujúce sa na fakturačné obdobie 
 
 
 
 

3.5.13.2. Objekty prúdu vzťahujúce sa na fakturačné obdobie 
 

Maximálny a minimálny prúd 

 
  L1 L2 L3 

Minimálny prúd 31.3.0 51.3.0 71.3.0
Maximálny prúd 31.6.0 51.6.0 71.6.0 

Tabuľka 21: Objekty prúdu vzťahujúce sa na fakturačné obdobie 
 
 
 

3.5.13.3. Objekty frekvencie siete vzťahujúce sa na fakturačné obdobie 
 

Minimálna a maximálna sieťová frekvencia 

 
  Akákoľvek 

Minimálna frekvencia siete 14.3.0 
Maximálna frekvencia siete 14.6.0 

Tabuľka 22: Objekty frekvencie siete vzťahujúce sa na fakturačné obdobie 
 
 
 
 

3.5.13.4. Objekty účinníka vzťahujúce sa na fakturačné obdobie 
 

  SUM L1 L2 L3 
Priemerný účinník + 13.14.0 33.14.0 53.14.0 73.14.0 
Priemerný účinník - 84.14.0 85.14.0 86.14.0 87.14.0

Minimálny účinník + 13.3.0 33.3.0 53.3.0 73.3.0
Maximálny účinník + 13.6.0 33.6.0 53.6.0 73.6.0
Minimálny účinník - 84.3.0 85.3.0 86.3.0 86.3.0
Maximálny účinník - 84.6.0 85.6.0 86.6.0 86.6.0 

Tabuľka 23: Objekty účinníka vzťahujúce sa na fakturačné obdobie 
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3.5.13.5. Objekty celkovej energie vzťahujúce sa na fakturačné obdobie 
 

  SUM L1 L2 L3 
A+ 1.9.0 21.9.0 41.9.0 61.9.0
A- 2.9.0 22.9.0 42.9.0 62.9.0

Q+ 3.9.0 23.9.0 43.9.0 63.9.0
Q- 4.9.0 24.9.0 44.9.0 64.9.0 
QI 5.9.0 25.9.0 45.9.0 65.9.0
QII 6.9.0 26.9.0 46.9.0 66.9.0 

QIII 7.9.0 27.9.0 47.9.0 67.9.0
QIV 8.9.0 28.9.0 48.9.0 68.9.0
S+ 9.9.0 29.9.0 49.9.0 69.9.0
S- 10.9.0 30.9.0 50.9.0 70.9.0

ABS = IA+I + IA-I 15.9.0 35.9.0 55.9.0 75.9.0 

NET = IA+I - IA-I 16.9.0 36.9.0 56.9.0 76.9.0 

Tabuľka 24: Objekty celkovej energie vzťahujúce sa na fakturačné obdobie 
 
 
 

3.5.13.6. Objekty tarifnej energie vzťahujúce sa na fakturačné obdobie 
 

  Tarifa

A+ 1.9.e 
A- 2.9.e 

Q+ 3.9.e
Q- 4.9.e
QI 5.9.e

QII 6.9.e
QIII 7.9.e 
QIV 8.9.e 
S+ 9.9.e 
S- 10.9.e

ABS = IA+I + IA-I 15.9.e

NET = IA+I - IA-I 16.9.e 

Tabuľka 25: Objekty tarifnej energie vzťahujúce sa na fakturačné obdobie 
 
 

 
3.5.14. Objekty záťažového profilu 1 (časový integrál 5) a záťažového profilu 2 (časový 

integrál 6) 

Podporované objekty záťažových profilov (odberových diagramov) v elektromeroch MT880 sú uvedené v 
Tabuľke 26, Tabuľke 27, Tabuľke 28 a Tabuľke 29. Zaznamenávané sú rôzne typy energií (A+, A-, Q+, Q-, 
QI, QII, QIII, QIV, S+, S-, ABS and NET) ako trojfázové hodnoty a hodnoty jednotlivých fáz. 

 
 
 

3.5.14.1. Napätie 
 

Priemerné napätie 
 

L1 L2 L3
Priemerné napätie vo vzťahu k LP1 32.27.0 52.27.0 72.27.0 
Priemerné napätie vo vzťahu k LP2 32.28.0 52.28.0 72.28.0 

Tabuľka 26: Objekty napätia záťažového profilu 1 a 2 
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3.5.14.2. Prúd 
 

Priemerný prúd 
 

  L1 L2 L3 
Priemerný prúd vo vzťahu k LP1 31.27.0 51.27.0 71.27.0 
Priemerný prúd vo vzťahu k LP2 31.28.0 51.28.0 71.28.0 

Tabuľka 27: Objekty prúdu záťažového profilu 1 a 2 
 
 

 
3.5.14.3. Účinník 

 

Priemerný účinník 
 

SUM L1 L2 L3
Priemerný účinník + vo vzťahu k LP1 13.27.0 33.27.0 53.27.0 73.27.0 
Priemerný účinník + vo vzťahu k LP2 13.28.0 33.28.0 53.28.0 73.28.0
Priemerný účinník - vo vzťahu k LP1 84.27.0 85.27.0 86.27.0 87.27.0 
Priemerný účinník - vo vzťahu k LP2 84.28.0 85.28.0 86.28.0 87.28.0 

Tabuľka 28: Objekty účinníka záťažového profilu 1 a 2 
 
 

 
3.5.14.4. Energia 

 

Celkové hodnoty 

 
  SUM L1 L2 L3

A+ 1.d.0 21.d.0 41.d.0 61.d.0 
A- 2.d.0 22.d.0 42.d.0 62.d.0 

Q+ 3.d.0 23.d.0 43.d.0 63.d.0 
Q- 4.d.0 24.d.0 44.d.0 64.d.0 
QI 5.d.0 25.d.0 45.d.0 65.d.0
QII 6.d.0 26.d.0 46.d.0 66.d.0 

QIII 7.d.0 27.d.0 47.d.0 67.d.0 
QIV 8.d.0 28.d.0 48.d.0 68.d.0 
S+ 9.d.0 29.d.0 49.d.0 69.d.0 
S- 10.d.0 30.d.0 50.d.0 70.d.0

ABS = IA+I + IA-I 15.d.0 35.d.0 55.d.0 75.d.0 
NET = IA+I - IA-I 16.d.0 36.d.0 56.d.0 76.d.0 

Pole <d> v kódoch objektov Tabuľky 29 sa 

používa ako: 29, pre objekty energie záťažového 

profilu 1. 

30, pre objekty energie záťažového profilu 2. 

Tabuľka 29: Objekty celkovej energie záťažového profilu 1 a 2 
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4. KONŠTRUKCIA ELEKTROMERA 

4.1. Technické údaje a rozmery 
 
 

 

 
Obrázok 13: Celkové a montážne rozmery elektromera MT880 

 
 
 

4.2. Puzdro elektromera 

Kompaktné puzdro elektromera pozostáva zo základne elektromera so svorkovnicou a prvkami na 
upevnenie elektromera, krytu elektromera a krytu svorkovnice. Puzdro elektromera je vyrobené z 
vysokokvalitného samohasiaceho 
UV stabilného polykarbonátu, ktorý je možné recyklovať. Puzdro zabezpečuje dvojitú izoláciu a ochranu 
IP54 proti prachu a vode. 

 

Pohyblivý horný záves je na zadnej strane základne elektromera pod horným okrajom. Horný záves 
zabezpečuje výšku horného upevňovacieho otvoru 215,5 nad líniou upevňovania spodných otvorov 
(DIN 43857). 

Na prednej strane elektromera sa nachádza priehľadné farebné okienko, ktoré je pripevnené k puzdru 
elektromera pomocou pántu. Okienko prekrýva tlačidlo „resetovanie fakturácie“ a môže byť zaplombované. 
Na vnútornej strane pod okienkom je priestor na dva CT/VT káble. 
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Optický port je navrhnutý podľa normy IEC 62056-21 s pridanou funkcionalitou neodčítavania 
elektrickej energie. 

 

Schéma pripojenia elektromera sa nachádza na vnútornej strane krytu svorkovnice. 
Existujú rôzne verzie krytov svorkovnice: 

 Štandardná s 60 mm priestorom medzi spodnou časťou elektromera a krytom 

‐ Kryt svorkovnice vo farbe RAL7035 

‐ Priehľadný kryt svorkovnice 

 kryt svorkovnice COP5, ktorý pokrýva iba prúdové a napäťové svorky a má rezervu na 
zaplombovanie (viac informácií v kapitole 4.11. Kryt svorkovnice COP5). 

 

Svorkovnica spĺňa požiadavky štandardu DIN 43857. Je vyrobená z vysokokvalitného samohasiaceho 
polykarbonátu. 

Prúdové svorky nepriamo pripojených elektromerov sú vyrobené z poniklovanej mosadze, pri priamo 
pripojených elektromeroch sú vyrobené z pozinkovaného železa a majú dve skrutky. Upínacie svorky u 
nepriamo pripojených elektromerov zabezpečujú rovnakú kvalitu kontaktu bez ohľadu na tvar pripájaného 
vodiča (kompaktné lano, splietané lano, väčších alebo menších prierezov). 

Prúdové svorky: 

 priamo pripojený elektromer - 9,5 mm priemer otvoru, 
 nepriamo pripojený elektromer - 5 mm priemer otvoru. 

 
Elektromer je vybavený štyrmi ďalšími napäťovými svorkami - 2 (L1), 5 (L2), 8 (L3) a 11 (N). Umožňujú 
jednoduché pripojenie ďalších prídavných zariadení. 
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4.3. Predný štítok 

Predný štítok elektromera MT880 je vytlačený laserom na kryte elektromera. Príklady predných štítkov 
elektromera sú zobrazené na Obrázku 14, Obrázku 15, Obrázku 16 a Obrázku 17. 

 
 

 

Obrázok 14: MT880 – Predný štítok modulárnej verzie elektromera (IEC) 



MT880
Užívateľská 

V2.00 – English 32/171 4. KONŠTRUKCIA 

 

 

 

 

Obrázok 15: MT880 – Predný štítok modulárnej verzie elektromera (MID) 
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Obrázok 16: MT880 – Predný štítok integrovanej verzie elektromera (IEC) 
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Obrázok 17: MT880 – Predný štítok integrovanej verzie elektromera (MID) 
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4.4. LCD 

V elektromery MT880 je použitý displej s tekutými kryštálmi (liquid crystal display) so 198 segmentami.  
Displej je v súlade s požiadavkami VDEW. 

 
 

 

Obrázok 18: Pole displeja MT880  
 
 
 

Údaje o LCD: 

 Rozmery (viditeľná oblasť): 80,6 x 25,1 mm 

 Smer zobrazenia: 6:00 

 Počet číslic: 8 + 8 (kód + hodnota) 

 Rozmer číslice - kód: 3 x 6 mm 

 Rozmer číslice - hodnota: 4 x 8 mm 
 
 

4.4.1. Alfanumerické pole 

LCD má 16 sedemsegmentových alfanumerických číslic. Prvých osem číslic zľava je menších a sú 
používané na zobrazenie identifikačných kódov OBIS pre zobrazené údaje (v súlade s DIN 43863-3). 
Posledných osem číslic je väčších a sú používané na zobrazenie hodnôt údajov. Veľkosť znaku je 6 mm v 
prípade malých číslic a 8 mm v prípade veľkých číslic. 

 

 
4.4.2. Test stavu displeja 

Pri teste stavu displeja sa zobrazia všetky segmenty. Test stavu displeja sa vykonáva troma spôsobmi: 

 Pri zapnutí elektromera v trvaní 5 sekúnd. 

 Krátkym stlačením tlačidla rolovania dopredu Forward-scroll v režime automatického rolovania 
Auto-scroll (pred zadaním Data/Set menu). 

 Zadaním testovacieho režimu LCD test mode  z ponuky nastavení Set menu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 alfanumerické pole 1 - malé sedemsegmentové číslice - zobrazenie identifikačného kódu OBIS 

2 alfanumerické pole 2 - veľké sedemsegmentové číslice - zobrazenie hodnôt údajov 

3 kurzor smeru toku energie 

4 ukazovatele napätia podľa fázy 

5 ukazovatele prúdu podľa fázy 

6 notifikačné pole 

7 pole fyzikálnej jednotky aktuálne zobrazovaných údajov 

8 kurzory 
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4.4.3. Kurzory smeru toku energie 

Na displeji sú štyri kurzory smeru toku energie. 

 Tok kladnej jalovej energie (+Q), 

 Tok kladnej činnej energie (+P), 

 Tok zápornej jalovej energie (-Q), 

 Tok zápornej činnej energie (-P). 

 
Význam kurzorov smeru toku energie: 

 Aktívny kurzor znamená výrazný smer toku energie. 

 Blikajúci kurzor znamená menší smer toku energie. 

 Keď blikajú všetky kurzory, je hodnota prúdu pod prahom počiatočného merania. 
 
 

4.4.4. Ukazovatele fáz 

Na displeji sa nachádzajú dva typy fázových ukazovateľov: 

 Ukazovatele prítomnosti fázy (L1, L2, L3), 

 Ukazovatele fázového prúdu (I1, I2, I3). 

 
Ukazovatele prítomnosti fázy: 

 Ukazovatele prítomnosti fázy (L1, L2, L3) zobrazujú prítomnosť napätia na príslušnej fáze. 

 Keď blikajú všetky ukazovatele prítomnosti fázy, je poradie pripojených fáz nesprávne. Správne 
poradie fáz: L1L2L3 alebo L2L3L1 alebo L3L1L2 

 
Ukazovatele fázového prúdu: 

 Ukazovatele fázového prúdu (L1, L2, L3) zobrazujú prítomnosť prúdu na príslušnej fáze. 

 Šípka (←) pod ukazovateľom fázového prúdu (I1, I2, I3) symbolizuje reverzný tok energie na 
príslušnej fáze. 

 Ak je fázový prúd nižší ako zadefinovaná hraničná hodnota prúdu, ukazovateľ fázového prúdu je 
vypnutý. V prípade pripojenia cez transformátor sa hraničná hodnota prúdu prepočíta s pomerom 
prúdového transformátora, aby zodpovedala prúdu na primárnej strane transformátora. 

 
 
 

4.4.5. Notifikačné pole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Indikátor volania 

2 Kontrolný ukazovateľ odpojenia 
3 Stav batérie 
4 Indikátor alarmu 

5 Stav GSM signálu 
6 Kontrolný ukazovateľ záťaže 
7 Ukazovateľ zlyhania autentifikácie/dekrypcie

 
Obrázok 19: Notifikačné pole na displeji 
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4.4.5.1. Indikátor volania 
 

Indikátor volania sa aktivuje, keď je aktívna GSM/GPRS komunikácia. K uvedenému dochádza, keď: 

 prebieha GSM hovor, alebo 

 je založený PDP kontext na báze GPRS. 

Pri nadväzovaní alebo ukončovaní GSM komunikácie tento indikátor volania bliká. 
 
 
 

4.4.5.2. Kontrolný ukazovateľ odpojenia 
 

Kontrolný ukazovateľ odpojenia sa aktivuje, keď sa odpojí kontrolné relé záťaže. 
 
 
 

4.4.5.3. Stav batérie 
 

Ukazovateľ stavu batérie sa aktivuje, iba ak je v možnostiach batérie Battery nastavený objekt RTC 
backup type. V opačnom prípade sa stav batérie na displeji nezobrazí. Stav batérie dokáže zobrazovať 
päť úrovní zostávajúcej kapacity tak, ako je to uvedené v Tabuľke 30. 

 
Stav batérie Zostávajúca kapacita batérie v % 

3 políčka (plná batéria) 100% – 71% 
2 políčka 70% – 41% 
1 políčko 40% – 11% 
Prázdna batéria (nízka kapacita batérie) 10% – 1% 
Blikajúca prázdna batéria (batéria vybitá) 0% 

Tabuľka 30: Stav batérie 
 
 
 

Zostávajúca kapacita batérie sa uvádza v percentách [%] a vypočíta sa zo zostávajúceho času používania [s] 
a počiatočnej kapacity batérie [s] nasledovne:  
 

 
 

kde počiatočná kapacita batérie (s) je nastavená na 630720000 s (20 rokov) a je zadefinovaná ako 
konfigurácia 
času kompilácie. Zostávajúci čas používania (s) je hodnota odhadovaného zostávajúceho času používania 
batérie a je nastavený ako počiatočný čas kapacity (s) pri prvej inicializácii elektromera. Po prvej inicializácii 
dochádza 
k postupnému odpočítavaniu zostávajúceho času používania (s) bez ohľadu na to, či je elektromer 
zapnutý alebo vypnutý. 

 
 
 

4.4.5.4. Indikátor alarmu 
 

Indikátor alarmu sa aktivuje, keď je nastavený stav systémového alarmu. Teda keď je alarm nastavený v 
jednom z dvoch záznamov: 

 Alarm register 1, 

 Alarm register 2. 
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4.4.5.5. Stav GSM signálu 
 

Políčko stavu GSM signálu zobrazuje silu GSM signálu, ktorý je získavaný z objektu kvality GSM signálu 
GSM signal quality tak, ako je to zadefinované v Tabuľke 31 a Tabuľke 32. 

 
Políčka stavu GSM signálu Hodnota objektu kvality GSM signálu
4 políčka ≥ 27 
3 políčka 21 – 26 
2 políčka 15 – 20 
1 políčko 9 – 14 
Žiadne 0 – 8; 99 

Tabuľka 31: Stav GSM signálu 
 
 
 

Sila signálu [dBm] Hodnota objektu kvality GSM signálu
-113 dBm alebo menej 0 
-111 dBm 1 
-109 dBm…-53 dBm 2 – 30 

-51 dBm alebo viac 31 
neznámy alebo nezistiteľný 99 

Tabuľka 32: Definícia hodnoty objektu kvality GSM signálu 
 
 
 

Segment antény pred políčkami stavu GSM signálu zobrazuje informáciu o stave modemu GSM komunikácie, 
ktorá je získavaná z objektu stavu GSM GSM status. 

 Segment antény bliká - stav: Modem zaregistrovaný ku GSM sieti (domácej alebo roaming). 

 Segment antény svieti - stav: Modem zaregistrovaný v systéme. 
 
 
 
 

4.4.5.6. Kontrolný ukazovateľ záťaže 
 

Kontrolný ukazovateľ záťaže sa aktivuje po vykonaní akýchkoľvek skriptov aktivácie kontroly záťaže 
(zvyčajne z monitora záznamov). V elektromery sú tri kanály kontroly záťaže, z ktorých má každá svoj 
prislúchajúci skript pre aktiváciu alebo deaktiváciu kontroly záťaže. Skripty sú uvedené v objekte tabuľky 
skriptov kontroly záťaže Load control script table. 

 
 
 
 

4.4.5.7. Ukazovateľ zlyhania autentifikácie/dekrypcie 
 

Ukazovateľ zlyhania autentifikácie/dekrypcie sa aktivuje, keď chyba autentifikácie alebo dekrypcia 
zablokuje komunikačné rozhrania. K blokovaniu dochádza pri detekcii piatich chýb autentifikácie alebo 
dekrypcie na ktoromkoľvek komunikačnom rozhraní. Blokovanie je interne nastavené na 60 s. 
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4.4.6. Kurzory 

Elektromer ma laserom vytlačené označenia na predom štítku pod LCD displejom. Tieto označenia sa 
vzťahujú na kurzory na LCD. V závislosti od nastavenia elektromera majú tieto kurzory rôzne významy. V 
spodnej časti displeja sa nachádza 12 trojuholníkových segmentov, ktoré je možné voľne nakonfigurovať. 

 
 

Názov 
kurzor
a

Funkcia kurzora Význam svietiaceho kurzora Význam blikajúceho kurzora 

T1 Ukazovateľ energetickej tarify Energetická tarifa 1 aktívna  

T2 Ukazovateľ energetickej tarify Energetická tarifa 2 aktívna  

T3 Ukazovateľ energetickej tarify Energetická tarifa 3 aktívna  

T4 Ukazovateľ energetickej tarify Energetická tarifa 4 aktívna  

T5 Ukazovateľ energetickej tarify Energetická tarifa 5 aktívna  

T6 Ukazovateľ energetickej tarify Energetická tarifa 6 aktívna  

T7 Ukazovateľ energetickej tarify Energetická tarifa 7 aktívna  

T8 Ukazovateľ energetickej tarify Energetická tarifa 8 aktívna  

SQ Ukazovateľ kvality signálu 
(GSM/GPRS/UMTS) 

Prítomnosť GSM signálu Slabý GSM signál 

NET Prihlásenie do siete 

(GSM/GPRS/UMTS) 

Elektromer prihlásený do siete 
(GSM/GPRS/UMTS), inštalačný hovor 
vykonaný alebo nepovolený 

GSM/GPRS/UMTS modem 
zaregistrovaný, ale 
inštalačný hovor nebol 

k ýDRO Ukazovateľ výpadku Odčítavanie údajov aktívne  

FF Ukazovateľ vážnej chyby Vážna chyba  

SET Ukazovateľ režimu nastavenia Režim nastavenia aktívny  

EXM Ukazovateľ externého modulu Externý modul nainštalovaný Externý modul 
detekovaný ale 

GPRS/
UMTS 

Ukazovateľ stavu GPRS 
(GSM/GPRS/UMTS option) 

GSM zaregistrovaná 
(domáca/roaming), PDP kontext 

GSM 
zaregistrovaná 

TEST Ukazovateľ režimu testovania Režim testovania aktívny  

TC Ukazovateľ krytu svorkovnice Alarm otvorenia krytu svorkovnice  

MC Ukazovateľ krytu elektromera Alarm otvorenia krytu elektromera  

VA Ukazovateľ alarmu napätia Podpätie, prepätie  

BB Ukazovateľ zablokovania Blokovanie fakturácie aktívne  

RTC Ukazovateľ tarify RTC Kontrola tarify pomocou kalendára aktivít  

M1 Ukazovateľ tarify dopytu 1 Tarifa dopytu 1 aktívna  

M2 Ukazovateľ tarify dopytu 2 Tarifa dopytu 2 aktívna  

M3 Ukazovateľ tarify dopytu 3 Tarifa dopytu 3 aktívna  

M4 Ukazovateľ tarify dopytu 4 Tarifa dopytu 4 aktívna  

M5 Ukazovateľ tarify dopytu 5 Tarifa dopytu 5 aktívna  

M6 Ukazovateľ tarify dopytu 6 Tarifa dopytu 6 aktívna  

M7 Ukazovateľ tarify dopytu 7 Tarifa dopytu 7 aktívna  

M8 Ukazovateľ tarify dopytu 8 Tarifa dopytu 8 aktívna  

AIN1 Ukazovateľ vstupu z alarmu 1 Vstup z alarmu 1 aktívny  

AIN2 Ukazovateľ vstupu z alarmu 2 Vstup z alarmu 2 aktívny  

MZE Ukazovateľ vstupu z MZE Vstup z MZE aktívny - meranie dopytu 
zablokované 

 

Tabuľka 33: Definícia kurzorov displeja 



MT880
Užívateľská 

V2.00 – English 40/171 4. KONŠTRUKCIA 

 

 

 

Príklad: 
 

 

 
  

 

 

Obrázok 20: Legenda kurzorov displeja 
 
 
 

Kurzory môžu mať rôzny význam. Význam každého kurzoru môže byť prostredníctvom parametrov 
nakonfigurovaný. Príklad zadefinovania kurzoru sa nachádza v Tabuľke 20. 

 
 
 

4.4.6.1. Kurzory energetických/dopytových taríf 
 

 Podporovaných je až osem energetických taríf (T1, T2... T8). 

 Podporovaných je až osem dopytových taríf (M1, M2... M8). 

 Každému z 12 trojuholníkových segmentov na LCD môže byť priradený jeden z ôsmych tarifných 
kurzorov. 

 Ak je aktívna tarifa väčšia ako najväčší nastavený tarifný kurzor, ukazovateľ aktívnej tarify bliká, čo je 
zadefinované nasledovne: 

 
 

blikajúci tarifný kurzor = aktívna tarifa - najväčší nastavený tarifný kurzor 
 
 

Príklad: 
 

aktívna tarifa: T7

najväčší nastavený tarifný kurzor: T4 

aktívna tarifa > najväčší nastavený tarifný kurzor T7 > T4 

indikácia tarify pomocou blikajúceho tarifného T7 – T4 = T3 bliká 

 
 Ak pre aktívnu tarifu neexistuje prislúchajúci nastavený tarifný kurzor, nezobrazí sa na displeji. 

 
 

 
4.4.7. Formát displeja 

Na konfiguráciu formátu zobrazenia energie, dopytu, napätia a prúdu na displeji je použitých niekoľko 
objektov formátu displeja. Na zobrazenie hodnoty je použitých až do 8 číslic, až 7 číslic môže byť použitých 
na vyjadrenie desatinných miest. Nakonfigurovať sa dá tiež jednotka energie a dopytu. 

 

 
4.4.7.1. Formát displeja pre energiu 

 
Formát displeja pre energiu je programovateľný. Hodnota objektov energie sa zobrazuje pomocou 8 čísel; 
počet desatinných miest je programovateľný. Jednotka zobrazovaných veličín je tiež programovateľná a 
môže ísť buď o Wh alebo kWh alebo MWh alebo GWh. Zobrazené hodnoty môžu byť primárne alebo 
sekundárne (vo vzťahu k energii a dopytu). V režime testovanie je možné naprogramovať počet ďalších 
desatinných miest. 

Vlajočka svieti 

Vlajočka 

Vlajočka bliká 
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4.4.7.2. Formát displeja pre dopyt 
 

Formát displeja pre dopyt je programovateľný. Hodnota objektov dopytu sa zobrazuje pomocou 8 čísel; 
formát dopytu a počet desatinných miest je programovateľný. Jednotka zobrazovaných veličín je tiež 
programovateľná a môže ísť buď o W alebo kW alebo MW alebo GW (var alebo kvar alebo Mvar alebo 
Gvar; 
VA alebo kVA alebo MVA alebo GVA). Zobrazené hodnoty môžu byť primárne alebo sekundárne (vo vzťahu 
k energii a dopytu). V režime testovanie je možné naprogramovať počet ďalších desatinných miest. 

 
 
 

4.4.7.3. Presnosť displeja pri napätí a prúde 
 

Keď je elektromer nakonfigurovaný na sekundárne zaznamenávanie napätia/prúdu, sú merané hodnoty 
ukladané v mV/mA. Naopak, keď je elektromer nakonfigurovaný na primárne zaznamenávanie 
napätia/prúdu, sú merané hodnoty ukladané v V/A. Formát displeja pre napätie a prúd je programovateľný. 
Parametrom je možné nastaviť počet desatinných miest pre zobrazenie napätia a prúdu (platí iba pri 
sekundárnom zobrazení).  

 
 
 

4.4.8. Zobrazenie názvov OBIS údajov na displeji 

Pre zobrazenie názvov OBIS je vyhradených 8 čísel na ľavej strane displeja. Názov OBIS je vždy zobrazený 
od prvej číslice naľavo. 

 

Displej podporuje dva typy formátov názvov OBIS: 

 Krátky formát názvu OBIS: C.D.E.(F), 

 Úplný formát názvu OBIS: A.B.C.D.E.(F). 

 
formát názvu OBIS je nastavený ako bitový parameter v objekte nastavenia displeja Display configuration. 
Prednastavený je krátky formát názvu OBIS. V prípade názvov OBIS s poľom B ≠ 0 existuje výnimka; v 
takýchto prípadoch je použitý úplný názov OBIS. Pole F je voliteľné a používa sa ako index 
predchádzajúcich hodnôt. 

 

Zobraziť je možné maximálne 8 znakov názvu OBIS. V prípade špecifických viacznakových polí 
názvu OBIS sa používajú skratky (uvedené v Tabuľke 34). 

 
Viacznakové pole Skratka 
96 C 
97 F 
98 L 
99 P 
128 U 

Tabuľka 34: Skratky znakov v názvoch OBIS 
 
 
 

4.4.9. Chybové hlásenia na displeji 

V určitých prípadoch sa na displeji zobrazí chybové hlásenie. Kódy chýb, ktoré sa môžu na displeji 
zobraziť, sú uvedené v Tabuľke 35. 

 
 

Kód chyby Popis chyby 
Error 11 Zlyhanie formátu identifikácie 
Error 23 Neexistujúca identifikácia 
Error 31 Zlyhanie formátu hodnoty 

Tabuľka 35: Chybové hlásenia na displeji 
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4.5. Časovače ovládacieho panela 

Cez objekty konfigurácie je možné vo všeobecnosti nastaviť štyri časovače ovládacieho panela. Po skončení 
odpočítavania príslušného časovača dôjde k vykonaniu príslušného kroku. 

 Časovač podsvietenia LCD, 

 Časovač automatického rolovania, 

 Časovač vypnutia menu, 

 Časovač vypnutia režimu testovania. 
 
 

4.5.1. Časovač podsvietenia LCD 

 Po uplynutí času sa vypne podsvietenie LCD. 

 Odpočítavanie sa definuje v sekundách v objekte trvania podsvietenia LCD displeja  Display LCD 
backlight duration. 

 
 
 

4.5.2. Časovač automatického rolovania 

 Prejde na ďalšiu položku zo zoznamu všeobecných aktuálnych údajov displeja General display 
readout v režime automatického rolovania Auto-scroll po uplynutí času. 

 Odpočítavanie sa definuje v sekundách v objekte trvania automatického rolovania displeja Display 
auto scroll menu duration. 

 
 
 

4.5.3. Časovač vypnutia menu 

 Po uplynutí času prejde z konkrétneho menu/režimu do režimu automatického rolovania Auto-scroll. 

 Odpočítavanie sa definuje v sekundách v objekte času pre opustenie ponuky displeja Display menu 
exit time. 

 
 
 

4.5.4. Časovač vypnutia režimu testovania 

 Po uplynutí času prejde z režimu testovania Test mode do režimu automatického rolovania Auto-
scroll. 

 Odpočítavanie sa definuje v sekundách v objekte času pre opustenie testovacieho režimu Test 
mode exit time. 

 Prednastavená hodnota časovača: 3600 s. 
 
 

4.6. Tlačidlá ovládacieho panela 

 Tlačidlo rolovania dopredu - pri všeobecnom používaní pravé tlačidlo. 

 Tlačidlo rolovania dozadu - pri všeobecnom používaní ľavé tlačidlo. 

 Optické rolovacie tlačidlo 

 Tlačidlo nastavenia - pod priehľadným farebným okienkom. 

 
Zatiaľ čo rolovacie tlačidlo dozadu a tlačidlo nastavenia nerozoznávajú rôznu dĺžku stlačenia, 
rolovacie tlačidlo dopredu rozlišuje tri typy stlačenia v závislosti od dĺžky stlačenia tohto tlačidla: 

 Krátke stlačenie - trvanie menej ako 2 s. 

 Dlhé stlačenie - viac ako 2 s alebo presne 2 s, menej ako 5 s. 

 Predĺžené stlačenie - viac ako 5 s alebo presne 5 s. 
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Použitie tlačidiel a význam jednotlivých stlačení sú popísané v Tabuľke 36. 
 
 

Stlačené Trvanie Spustení krok Tip na displeji

Rolovacie tlačidlo dopredu 

 
Krátke 

 
t < 2 s 

Rolovanie vpred / 
Prejdenie na ďalšiu položku 

/ 

Zrušenie resetovania elektromera v režime resetovania Reset mode / 
 

 
Dlhé 

 

 
2 s ≤ t < 5 s 

Vstup do aktuálnej 
položky / Prejdenie na 
nižšiu úroveň 

EntEr 

Návrat na vyššiu úroveň na konci zoznamu / 
Návrat k vyššej úrovni z najnižšej úrovne

LAYEr UP 

Návrat to režimu automatického rolovania na konci zoznamu v ponuke 
nastavenia / údajov Set menu / Data menu 

ESC 

Predĺžené t ≥ 5 s Návrat do režimu automatického rolovania Auto-scroll ESC 

Rolovacie tlačidlo dozadu 

Krátke / 
Rolovanie vzad / 
Prejdenie na predchádzajúcu položku 

/ 

Tlačidlo nastavenia 
 
 
 
Krátke 

 
 
 
/ 

Vstup do ponuky nastavenia Set menu 
z testovacieho stavu elektromera 

/ 

Vykonanie resetovania fakturácie 
donE 
rEJEctEd 

Potvrdenie nastavenia v režime nastavenia Set mode / 

Resetovanie elektromera v režime resetovania Reset mode 
donE 
rEJEctEd 

Tabuľka 36: Použitie tlačidiel 
 
 
 

Označenie 
tlačidla

Tlačidlo Stlačenie 

  Rolovacie tlačidlo dopredu Krátke stlačenie 

  Rolovacie tlačidlo dopredu Dlhé stlačenie 

  Rolovacie tlačidlo dopredu Predĺžené stlačenie 

  Rolovacie tlačidlo dozadu Krátke stlačenie 

  Tlačidlo nastavenia Krátke stlačenie 

Tabuľka 37: Označenia tlačidiel 
 
 
 

4.6.1. Optické rolovacie tlačidlo 

Elektromer je tiež vybavený optickým rolovacím tlačidlom (pozri Obrázok 21). Funkcionalita je rovnaká ako 
pri rolovacom tlačidle dopredu. 

 

 

Obrázok 21: Optické rolovacie tlačidlo na elektromere 
 
 
 

Funkcionalita (zap/vyp) optického tlačidla je programovateľná. 
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4.6.2. Navigácia v menu 

Užívateľské rozhranie ovládacieho panelu obsahuje dve ponuky, ktoré sú dostupné z testovacieho módu 
displeja, do ktorého sa vstupuje z režimu automatického rolovania Auto-scroll mode krátkym stlačením 
rolovacieho tlačidla dopredu (Obrázok 22). 

 Menu údajov (všeobecné použitie) 

 Menu nastavení (obmedzené použitie) 
 
 

 

Obrázok 22: Vstup do ponuky údajov/nastavení 
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4.6.2.1. Menu (ponuka) údajov 
 

Ponuka údajov je dostupná z testovacieho módu displeja krátkym zatlačením na tlačidlo rolovania 
dopredu. Zobrazenie na displeji je podporované v prípade piatich položiek ponuky údajov. Prvá položka je 
režim manuálneho rolovania Manual-scroll mode (štandardné údaje). Je pevne daná a nedá sa vypnúť. 
Ostatné štyri položky sú voliteľné a je možné ich naprogramovať v objekte konfigurácie displeja Display 
configuration. V menu údajov sú položky zoradené v nasledovnom poradí: 

 Štandardné údaje - režim manuálneho rolovania, 

 P.01 – Záťažový profil s obdobím 1 (voliteľné), 

 P.02 – Záťažový profil s obdobím 2 (voliteľné), 

 P.99 – Zaznamenávanie technických udalostí (voliteľné), 

 Grid – Sieťový režim (voliteľné), 

 End – koniec zoznamu. 
 
 
 
 

 

 

Obrázok 23: Navigácia v menu (ponuke) údajov 



MT880
Užívateľská 

V2.00 – English 46/171 4. KONŠTRUKCIA 

 

 

 

4.6.2.2. Menu (ponuka) nastavení 
 

Ponuka nastavení je dostupná z testovacieho módu displeja krátkym stlačením tlačidla nastavenia Set key, 
ktoré je chránené plombou. V tejto ponuke sa nachádzajú štyri položky v nasledovnom poradí: 

 Nastavenia – Set mode – , nastavenie dátumu a času, 

 Testovanie – Test mode – vysoká presnosť pri energii a dopyte, 

 Test LCD – Lcd test mode – test zobrazovacej jednotky, 

 Resetovanie – Reset mode – vykonanie resetovania elektromera, 

 End – koniec zoznamu. 
 
 

POZNÁMKA! 

Režim resetovania je chránený najvyššou úrovňou ochrany. 
 
 
 

 
 

 

 

 

Obrázok 24: Navigácia v menu (ponuke) nastavení 
 
 
 
 

4.6.3. Režim automatického, manuálneho rolovania 

Na zobrazenie údajov na displeji pre používateľa sa používa režim automatického rolovania Auto-scroll a 
režim manuálneho rolovania Manual-scroll. Údaje, ktoré sa zobrazujú na displeji, sú zoradené v poradí 
definovanom týmito objektami: 

 objekt všeobecných aktuálnych údajov displejaGeneral display readout  → zoznam v poradí režimu 
automatického rolovania Auto-scroll mode. 

 objekt alternatívnych aktuálnych údajov displejaAlternate display readout  → zoznam v poradí 
režimu manuálneho rolovania Manual-scroll mode. 
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4.6.4. Režim automatického rolovania 

Režim automatického rolovania je implementovaný nasledovným spôsobom: 

 Režim automatického rolovania vo všeobecnom režime elektromera, kde sú položky z objektu 
všeobecných aktuálnych údajov displeja General display readout cyklicky zobrazované na LCD. 

 Každá položka je zobrazená na čas zadefinovaný v sekundách v objekte trvania automatického 
rolovania displeja Display auto scroll menu duration. 

 Prednastavený čas automatického rolovania je 10 s. 
V objekte všeobecných aktuálnych údajov displeja General display readout je možné nakonfigurovať až 128 
objektov zaznamenávania, čo znamená, že rovnaký počet objektov je možné zobraziť v režime 
automatického rolovania. 

 
 

4.6.4.1. Režim manuálneho rolovania 
 

Režim manuálneho rolovania je implementovaný nasledovným spôsobom: 

 Režim manuálneho rolovania sa používa na manuálne zobrazenie údajov na displeji. 

 Zobrazené položky sú v režime manuálneho rolovania zoradené podľa ich zadania v objekte 
alternatívnych aktuálnych údajov displeja Alternate display readout.  

 Režim manuálneho rolovania je dostupný z ponuky údajov Data menu dlhým stlačením na tlačidlo 
rolovania dopredu na položke Std data, keď sa zobrazí možnosť vstupu Enter. Následne sa 
zobrazí prvé položka z poradia. 

 Ďalšia položka z poradia sa zobrazí krátkym stlačením tlačidla rolovania dopredu. 

 Predchádzajúca položka z poradia sa zobrazí krátkym stlačením tlačidla rolovania dozadu. 

 Na konci poradia sa zobrazí upozornenie ukončenia End. 

 Návrat do ponuky údajov sa vykoná dlhým stlačením tlačidla rolovania dopredu, keď sa zobrazí 
položka presunu o jednu vrstvu nahor  
Layer up. 

 Návrat do režimu automatického rolovania sa vykoná predĺženým stlačením tlačidla rolovania 
dopredu pri zobrazení položky návratu  
Esc. 

V režime manuálneho rolovania je možné nakonfigurovať až 128 položiek. 
 

 

Obrázok 25: Navigácia v režime manuálneho rolovania 
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4.6.5. Záťažový profil (diagram odberu) na displeji 

Zobrazenie záťažového profilu (diagramu odberu) na displeji je voliteľné a môže byť nastavené 
parametrom v objekte nastavenia displeja Display configuration. Zobrazenie záťažového profilu je 
dostupné z ponuky údajov Data menu dlhým stlačením na tlačidlo rolovania dopredu na položke 
P.01 / P.02, keď sa zobrazí možnosť vstupu Enter: 

 P.01 – Záťažový profil s obdobím záťažového profilu 1, 

 P.02 – Záťažový profil s obdobím záťažového profilu 2. 

 
Zobrazenie záťažového profilu na displeji pracuje na základe špecifikácií VDEW. Záťažový profil (diagram 
odberu) sa na displeji zobrazuje v troch vrstvách: 

 vrstva DATE / dátum (horný vrstva), 

 vrstva TIME / čas (stredná vrstva), 

 vrstva ATTR / vlastnosti (spodná vrstva). 
 

Vrstva dátum DATE: 

 Zoznam dátumov záznamov záťažového profilu. 

 Identifikátor: P.0X (X je obdobie 1 alebo 2 daného záťažového profilu). 

 Prvá položka je najnedávnejší dátum záznamov záťažového profilu. 

 Posledná položka je najstarší dátum záznamov záťažového profilu. 

 Na konci zoznamu sa zobrazí upozornenie ukončenia End. 

 Krátke stlačenie tlačidla rolovania dopredu - rolovanie na ďalší dátum. 

 Krátke stlačenie tlačidla rolovania dozadu - rolovanie na predchádzajúci dátum. 

 Dlhé stlačenie tlačidla rolovania dopredu - vstup do vrstvy čas TIME, prvé obdobie zvoleného dňa. 

 Dlhé stlačenie tlačidla rolovania dopredu na konci zoznamu - návrat do ponuky údajov Data menu. 

 Predĺžené stlačenie tlačidla rolovania dopredu - návrat do režimu automatického rolovania Auto-
scroll. 

 
Vrstva čas TIME: 

 Zoznam časových období záznamov záťažového profilu pre zvolený deň. 

 Formát: P.0X MM.DD.hh:mm 

 (Legenda: X = obdobie 1 alebo 2, MM = mesiac, DD = deň, hh = hodiny, mm = minúty). 

 Prvá položka je obdobie prvého záznamu zvoleného dňa (po čase 00:00:00). 

 Posledná položka je obdobie posledného záznamu zvoleného dňa (vrátane času 00:00:00 ďalšieho 
dňa). 

 Obdobie ukončené o 00:00:00 (ďalší deň) prislúcha k predchádzajúcemu dňu. 

 Na konci zoznamu sa zobrazí upozornenie ukončenia End. 

 Krátke stlačenie tlačidla rolovania dopredu - rolovanie na ďalšie obdobie. 

 Krátke stlačenie tlačidla rolovania dozadu - rolovanie na predchádzajúce obdobie. 

 Dlhé stlačenie tlačidla rolovania dopredu - vstup do vrstvy vlastností ATTR, prvý objekt zvoleného 
obdobia. 

 Dlhé stlačenie tlačidla rolovania dopredu na konci zoznamu - návrat do vrstvy času Layer DATE. 

 Predĺžené stlačenie tlačidla rolovania dopredu - návrat do režimu automatického rolovania Auto-
scroll. 

 
Vrstva vlastnosti ATTR: 

 Zoznam zaznamenávaných objektov aktuálneho záznamu: 

‐ objekt Záťažový profil s obdobím záťažového profilu 1, 
‐ objekt Záťažový profil s obdobím záťažového profilu 2. 

 Prvá položka je prvý objekt zo zoznamu zaznamenávaných objektov, okrem objektu hodiniek Clock. 

 Posledná položka je posledný objekt zo zoznamu zaznamenávaných objektov. 

 Na konci zoznamu sa zobrazí upozornenie ukončenia End. 

 Krátke stlačenie tlačidla rolovania dopredu - rolovanie na ďalší objekt zo zoznamu. 
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 Krátke stlačenie tlačidla rolovania dozadu - rolovanie na predchádzajúci objekt zo zoznamu. 

 Dlhé stlačenie tlačidla rolovania dopredu na konci zoznamu - návrat do vrstvy času Layer TIME. 

 Predĺžené stlačenie tlačidla rolovania dopredu - návrat do režimu automatického rolovania Auto-
scroll. 

 
 

 

Obrázok 26: Záťažový profil (diagram odberu) na displeji 
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4.6.6. Zaznamenávanie certifikačných udalostí na displeji 

Zobrazenie certifikačných udalostí na displeji je voliteľné a môže byť nastavené parametrom v objekte 
nastavenia displeja Display configuration. Zobrazenie certifikačných udalostí je dostupné z ponuky údajov 
Data menu dlhým stlačením na tlačidlo rolovania dopredu na položke P.99, keď sa zobrazí možnosť vstupu 
Enter. 

 

Zaznamenávanie certifikačných udalostí sa na displeji zobrazuje v dvoch vrstvách: 

 vrstva DATE / dátum (horný vrstva), 

 vrstva TIME / čas (spodná vrstva). 

 
Vrstva dátum DATE: 

 Zoznam certifikačných udalostí zoradených podľa indexov v klesajúcom poradí. 

‐ Identifikátor: P.99.XX (XX = index aktuálneho záznamu). 

‐ Hodnota: Dátum aktuálneho záznamu. 

 Prvá položka je záznam s posledným (najväčším) indexom. 

 Posledná položka je záznam s prvým (najmenším) indexom. Počítanie indexov začína číslom 1. 

 Na konci zoznamu sa zobrazí upozornenie ukončenia End. 

 Krátke stlačenie tlačidla rolovania dopredu - rolovanie na ďalší záznam (klesajúci index). 

 Krátke stlačenie tlačidla rolovania dozadu - rolovanie na predchádzajúci záznam (stúpajúci index). 

 Dlhé stlačenie tlačidla rolovania dopredu - vstup do vrstvy čas TIME. 

 Dlhé stlačenie tlačidla rolovania dopredu na konci zoznamu - návrat do ponuky údajov Data menu. 

 Predĺžené stlačenie tlačidla rolovania dopredu - návrat do režimu automatického rolovania Auto-
scroll. 

 
Vrstva čas TIME: 

 Zoznam zaznamenávaných časových objektov aktuálneho záznamu. 

 Zoznam zaznamenávaných objektov je zadefinovaný objektom zaznamenávania certifikačných 
udalostí Certification data log ako: 

‐ Hodiny, 

‐ Identifikátor posledného upraveného bezpečného parametra, 

‐ Stará hodnota posledného upraveného bezpečného parametra, 

‐ Nová hodnota posledného upraveného bezpečného parametra. 

 Prvá zobrazená položka je zaznamenaný čas aktuálneho záznamu: 

‐ Identifikátor: P.99.XX (XX = index aktuálneho záznamu). 

‐ Hodnota: Čas aktuálneho záznamu. 

 Druhá zobrazená položka je stará hodnota upraveného bezpečného parametra: 

‐ Identifikátor: Identifikátor upraveného bezpečného parametra. 

‐ Hodnota: Stará hodnota upraveného bezpečného parametra. 

 Tretia zobrazená položka je nová hodnota upraveného bezpečného parametra: 

‐ Identifikátor: Identifikátor upraveného bezpečného parametra. 

‐ Hodnota: Nová hodnota upraveného bezpečného parametra. 

 Na konci zoznamu sa zobrazí upozornenie ukončenia End. 

 Krátke stlačenie tlačidla rolovania dopredu - rolovanie na ďalšiu položku. 

 Krátke stlačenie tlačidla rolovania dozadu - rolovanie na predchádzajúcu položku. 

 Dlhé stlačenie tlačidla rolovania dopredu - návrat do vrstvy dátumu Layer DATE, na ďalšiu položku 
(klesajúci index). 

 Predĺžené stlačenie tlačidla rolovania dopredu - návrat do režimu automatického rolovania Auto-
scroll. 
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Obrázok 27: Navigácia v zaznamenávaní certifikačných udalostí na displeji 
 
 
 

4.6.7. Sieťový režim na displeji 

Sieťový režim Grid mode sa používa na manuálne zobrazenie údajov týkajúcich sa hlavných hodnôt 
elektrickej energie na displeji. Sieťový režim Grid mode je voliteľný a môže byť nastavené bitovým 
parametrom v objekte nastavenia displeja Display configuration. Sieťový režim je dostupný z ponuky údajov 
Data menu dlhým stlačením na tlačidlo rolovania dopredu na položke Grid, keď sa zobrazí možnosť vstupu 
Enter. Následne sa zobrazí prvé položka z poradia sieťového režimu. 

 

 Poradie zoznamu sieťového režimu je zadefinované v objekte aktuálnych sieťových údajov displeja 
Grid display readout. 

 Ďalšia položka z poradia sa zobrazí krátkym stlačením tlačidla rolovania dopredu. 

 Predchádzajúca položka z poradia sa zobrazí krátkym stlačením tlačidla rolovania dozadu. 

 Na konci poradia sa zobrazí upozornenie ukončenia End. 

 Návrat do ponuky údajov Data menu sa vykoná dlhým stlačením tlačidla rolovania dopredu,  
keď sa zobrazí položka presunu o jednu vrstvu nahor Layer up. 

 Návrat do režimu automatického rolovania sa vykoná predĺženým stlačením tlačidla rolovania 
dopredu  
pri zobrazení položky návratu Esc. 

 

V sieťovom režime je možné nakonfigurovať až 32 položiek. 
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Obrázok 28: Navigácia v sieťovom režime 
 
 

 
4.6.8. Režim nastavenia na displeji 

Režim nastavenia SET mode sa používa na nastavenie systémového dátumu a času pomocou tlačidiel 
ovládacieho panela. Riadi sa špecifikáciou VDEW. Režim nastavenia SET mode je prvou položkou v 
ponuke nastavení Set menu. Je dostupný dlhým stlačením na tlačidlo rolovania dopredu na položke Set, 
keď sa zobrazí možnosť vstupu Enter. 

 

 Prvá položka uvedená v režime nastavenia je dátum systému (formát: RRRR.MM.DD). 

 Druhá položka uvedená v režime nastavenia je čas systému (formát: hh:mm:ss). 

 Cez zoznam sa roluje krátkym stlačením tlačidla rolovania dopredu / dozadu. 

 Na konci zoznamu sa zobrazí upozornenie ukončenia End. 

 Nastavenie zobrazenej položky (dátum, čas) sa vykoná zmenou číslic v postupnom poradí zľava 
doprava. 

 Nastavenie zobrazenej položky potvrďte krátky stlačením tlačidla nastavenia Set key. Prvá číslica 
začne blikať. 

 Blikajúcu číslicu je možné upraviť krátkym stlačením tlačidla rolovania dopredu / dozadu. 

 Nastavenie potvrďte krátkym stlačením tlačidla nastavenia Set key. Blikať začne ďalšia číslica. 

 Po nastavení poslednej číslice začnú blikať všetky. Nastavenie zobrazenej položky potvrďte krátky 
stlačením tlačidla nastavenia Set key. 

 Keď je režim nastavení Set mode aktívny, indikuje ho kurzor ukazovateľa režimu nastavenia. 
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4.6.9. Režim testovania na displeji 

Režim testovania Test mode sa používa na testovacie účely a presnú kontrolu záznamov energie a dopytu. 
Do režimu testovania je možné vstúpiť dvoma spôsobmi: 

 vykonaním skriptu cez komunikáciu, 

 pomocou tlačidiel. 
Pomocou tlačidiel je režim testovania Test mode dostupná z ponuky nastavení Set menu dlhým stlačením 
tlačidla rolovania dopredu na položke Test, 
keď sa zobrazí položka vstupu Enter. 

 

 Zobrazené položky sú v poradí zadefinovanom poradím automatického rolovania. 

 Záznamy energie a dopytu sú zobrazené na vyššej úrovni presnosti. 

 Presnosť záznamov energie a dopytu režimu testovania je zadefinovaná v objekte presnosti 
zobrazenej energie a dopytu Display test mode precision for energy and demand. 

 Predchádzajúce hodnoty sú preskočené a nie sú zobrazené. 

 Keď je režim testovania Test mode aktívny, indikuje ho kurzor ukazovateľa režimu testovania. 

 Režim testovania Test mode je aktívny počas časového obdobia zadefinovaného v objekte času 
opustenia režimu testovania Test mode exit time. 

 Ďalšia položka z poradia sa zobrazí krátkym stlačením tlačidla rolovania dopredu. 

 Predchádzajúca položka z poradia sa zobrazí krátkym stlačením tlačidla rolovania dozadu. 

 Na konci poradia sa zobrazí upozornenie ukončenia End. 

 Návrat do ponuky nastavení Set menu sa vykoná dlhým stlačením tlačidla rolovania dopredu, 
keď sa zobrazí položka presunu o jednu vrstvu nahor Layer up. 

 Návrat do režimu automatického rolovania sa vykoná predĺženým stlačením tlačidla rolovania dopredu 
pri zobrazení položky návratu 

Esc. 
 
 

 

Obrázok 29: Navigácia v režime testovania 
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4.6.10. Režim LCD testu 

Režim testu LCD LCD test mode sa používa na testovacie účely na vykonanie kontroly LCD jednotky. 
Režim testu LCD je dostupný  
z ponuky nastavení Set menu dlhým stlačením na tlačidlo rolovania dopredu na položke Lcd test, keď sa 
zobrazí možnosť vstupu Enter. 

 

 K dispozícii sú štyri podmienky LCD testu (úplný, nepárny, párny, žiadny), medzi 
ktorými je možné rolovať krátkym stlačením tlačidla rolovania dopredu / dozadu. 

 Na konci poradia sa zobrazí upozornenie ukončenia End. 

 Návrat do ponuky nastavení Set menu sa vykoná dlhým stlačením tlačidla rolovania dopredu, 
keď sa zobrazí položka presunu o jednu vrstvu nahor Layer up. 

 Návrat do režimu automatického rolovania sa vykoná predĺženým stlačením tlačidla rolovania dopredu 
pri zobrazení položky návratu 
Esc. 

 
 

 

Obrázok 30: Navigácia v režime LCD testu 
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Metrologická LED 
1 

Metrologická LED 
2 

 

4.7. Generovanie metrologického impulzu 

4.7.1. Metrologické LED 

Elektromer je vybavený troma červenými LED na prednom panely (Obrázok 31). Sú určené na kontrolu 
merania a presnosti RTC. 

 
 

 

Testovacia LED pre RTC 
Obrázok 31: Metrologické LED 

 
 

Definícia LED 

 Metrologická LED 1 (naľavo): prednastavená pre činnú energiu, iné funkcionality môžu byť 
naprogramované na požiadanie. Testovacia LED pre RTC (v strede): určená na kontrolu 
presnosti RTC. 

 Metrologická LED 2 (napravo): prednastavená pre jalovú energiu, iné funkcionality môžu byť 
naprogramované na požiadanie. 

 

V špeciálnom režime testovania elektromera (aktivovaný skriptom cez komunikáciu) je konštanta LED 10x 
vyššia ako v normálnom režime. 

 

Zmena konštanty impulzu LED je zapísaná v zázname certifikačných údajov: v objekte 1-0:0.3.0*255 v 
prípade aktívnej energie, v objekte 1-0:0.3.1*255 v prípade jalovej energie a v objekte 1-0:0.3.2*255 v 
prípade zdanlivej energie. 

 

V bežnom prevádzkovom režime elektromera LED vyžaruje impulzy s frekvenciou, ktorá je proporčná k 
meranej energii a je určená na kalibráciu a testovanie elektromera. LED sú zapnuté a svietia, ak je záťaž 
nižšia ako počiatočný prúd elektromera. 

 

Metrologické LED je možné nakonfigurovať pre akýkoľvek typ energie meranej elektromerom. Použiť je 
možné akúkoľvek hodnotu od 500 do 100000 impulzov. 

 

Aktívna konštanta metrologickej LED sa zadáva ako impulzy/kWh. 

Jalová konštanta metrologickej LED sa zadáva ako impulzy/kvarh. 

Zdanlivá konštanta metrologickej LED sa zadáva ako impulzy/kVAh. 
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4.7.2. Výstupy impulzov 

Ako výstupy impulzov je možné nakonfigurovať až štyri všeobecné výstupy. Každý zo štyroch výstupov je 
možné nakonfigurovať pre akýkoľvek typ energie alebo rôzne kombinácie energie. 

 

Konštanty používané pre výstupy impulzov pre činnú, jalovú a zdanlivú energiu sú samostatne nastaviteľné. 
Konštanty môžu byť aplikované v prípade akýchkoľvek výstupov impulzov, ktoré sú nastavované pre konkrétny 
typ energie. 

 

Aktívna metrologická konštanta sa zadáva ako impulzy/kWh. Jalová 

metrologická konštanta sa zadáva ako impulzy/kvarh. Zdanlivá 

metrologická konštanta sa zadáva ako impulzy/kVAh. 

Zmena konštanty je zapísaná v zázname certifikačných údajov: v objekte 1-0:3.3*255 v prípade 
aktívnej energie, v objekte 1-0:0.3.4*255 v prípade jalovej energie a v objekte 1-0:0.3.5*255 v 
prípade zdanlivej energie. 

 

Dĺžka impulzu, ako aj polarita impulzu, sú nastaviteľné. Dĺžka impulzu môže byť naprogramované od 20 do 
65535 ms. 

 
 

4.8. Svorkovnica 
 

 

 

Obrázok 32: Svorkovnica - modulárna verzia 

Senzor otvorenia 
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LED pre modem a
stav komunikácie 

SMA samica 
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(A,B,Gnd - 
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vstup
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í mechanizmus s 
možnosťami 

5A relé 

prídavné koncovky
RS232 alebo 

prídavné 
napäťové 
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hlavné prúdové a
napäťové svorky 

externý prívod energie 
50-240 Vac alebo Vdc 
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Senzor otvorenia krytu 
svorkovnice (TCO) 

 
 
 
 
 
 
 
 

výstupy 
 
 
 

vstupy 

 
5A relé 

 
 
 
 

prídavné koncovky 
RS232 alebo 
RS485 

 
 
 
 

prídavné 
napäťové 
svorky 

hlavné prúdové a 
napäťové svorky 

externý prívod energie 
50-240 Vac alebo Vdc 

 
Obrázok 33: Vzhľad elektromera integrovanej verzie - pohľad na svorkovnicu 

 
 
 

 Napäťové a prúdové svorky: 
Prúdové svorky nepriamo pripojených elektromerov sú vyrobené z mosadze alebo z poniklovanej 
mosadze, pri priamo pripojených elektromeroch sú vyrobené z pozinkovaného železa a majú dve 
skrutky. Svorky u nepriamo pripojených elektromerov zabezpečujú rovnakú kvalitu kontaktu bez 
ohľadu na tvar pripájaného vodiča (kompaktné lano, splietané lano, väčších alebo menších 
prierezov). Prúdové svorky priamo pripojených elektromerov majú otvor s priemerom 9,5 mm, 
prúdové svorky nepriamo pripojených elektromerov majú otvor s priemerom 5 mm. 

 
 Prídavné napäťové svorky: 

Elektromer je vybavený štyrmi ďalšími napäťovými svorkami. Umožňujú jednoduché pripojenie 
externých zariadení. 
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 Prídavné svorky: 

 

 

 
 

elektromer vybavený 
externým prívodom energie 

elektromer vybavený 
externým prívodom energie 

1 30 L 1 30 L 
2 31 N 2 31 N
3 27 A (vysielanie) 3 27 Tx (vysielanie)
4 28 GND 4 28 GND
5 29 B (príjem) 5 29 Rx (príjem)

 

Obrázok 34: Prídavné svorky 
 
 
 
 
 
 

4.9. Puzdro elektromera 

Puzdro elektromera je vyrobené z vysokokvalitného samohasiaceho UV stabilného polykarbonátu, ktorý je 
možné recyklovať, a ktorý je tiež použitý ako predný panel nezmazateľne potlačený laserom. Na prednom 
panely sa nachádzajú metrologické údaje v zmysle štandardu IEC. 

Pre integrovanú a modulárnu verziu elektromera existujú dve rôzne puzdra. V prípade integrovanej verzie 
elektromer je kompaktné, zatiaľ čo modulárna verzia ma miesto pre vymeniteľný komunikačný modul. 

Elektromer MT880 je vybavený detektorom otvorenia krytu. 
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4.10. Kryt svorkovnice 
 

Svorkovnica je vyrobená z vysokokvalitného samohasiaceho UV stabilného polykarbonátu, ktorý je 
možné recyklovať. Môže byť priehľadný alebo nepriehľadný. Elektromer MT880 je vybavený 
detektorom otvorenia krytu svorkovnice. Na vnútornej strane krytu svorkovnice je miesto pre schému 
pripojenia. (Pozri Obrázok 35 a Obrázok 36.)  

   
Obrázok 35: Kryt svorkovnice - nepriehľadný (naľavo) a priehľadný (napravo) 

 
 
 

  

Obrázok 36: Schéma pripojenia elektromera na vnútornej strane nepriehľadného (naľavo) a priehľadného (napravo) krytu 
svorkovnice 

 
 
 

 
4.11. Kryt svorkovnice COP5 

Hlavné napäťové a prúdové svorky je tiež možné prekryť a zaplombovať krytom COP5. Takýmto spôsobom 
sa predíde neoprávnenému prístupu k hlavným svorkám, avšak, vstupy, výstupy, komunikačný modul (pri 



MT880
Užívateľská 

V2.00 – English 60/171 4. KONŠTRUKCIA 

 

 

modulárnej verzii elektromera) a externý prívod sú stále dostupné. 
(Pozri Obrázok 37 a Obrázok 38.) 

 
 

 

Obrázok 37: Kryt COP5 
 
 
 
 

 

Obrázok 38: Založený a zaplombovaný kryt COP5 na elektromery MT880 
 
 
 

POZNÁMKA! 

COP5 sa dodáva iba na základe osobitnej požiadavky zákazníka. 
 
 
 
 
 

4.12. Plombovanie 

Puzdro elektromera môže byť zaplombované pomocou dvoch plombovacích skrutiek. Priehľadné farebné 
okienko na prednej strane, ktoré prekrýva tlačidlo na resetovanie fakturácie, môže byť zaplombované 
samostatne. Kryt svorkovnice, ako aj kryt COP5, môžu byť zaplombované dvoma plombovacími skrutkami. 

 
 
 
 

4.13. Schéma pripojenia elektromera 

Schéma pripojenia elektromera je vo forme štítku, ktorý je pripevnený na vnútornej strane krytu svorkovnice. 
Príklad schémy pripojenia sa nachádza na Obrázku 39. 
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Obrázok 39: Príklad schémy pripojenia elektromera 
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5. SÚČASTI ELEKTROMERA 

5.1. Určenie typu elektromera MT880 

5.1.1. Elektromery MT880 
 

MT880–XXAnmRnmSnm–EnVn2LnmB11–MxK0x–Y-Hxx 
MT880 trojfázový multifunkčný štvorkvadrantový elektronický elektromer s troma meracími systémami 

XX typ pripojenia 

D2 priamo pripojený elektromer 

T1 elektromer pripojený cez transformátor 

A činná energia 

n = 3 trieda 0.5S, C 

n = 4 trieda 1, B 

m = 1 jeden smer toku energie 

m = 2 dva smery toku energie 

R jalová energia 

n = 4 kalibrácia na 1% 

n = 5 trieda 2 (IEC 62053 – 23) 

m = 1 tok jalovej energie jedným smerom (Q+) 

m = 2 tok jalovej energie dvoma smermi (Q+, Q-) 

m = 3 indukčná jalová energia -  príjem, prenos kapacitnej jalovej energie (Q1 a Q4) 

m = 4 indukčná jalová energia dvoma smermi (Q1 v Q3) 

m = 5 meranie jalovej energie v štyroch kvadrantoch (Q1, Q2, Q3 a Q4) 

m = 6 meranie jalovej energie v štyroch kvadrantoch, príjem a prenos (Q1, Q2, Q3, Q4  Q+ a Q-) 

S zdanlivá energia 

n = 4 prispôsobená na 1% 

n = 5 prispôsobená na 2% 

m = 3 zdanlivá energia →  U x I 

E externý prívod energie 

n = 1 prívod celého elektromera 

n = 2 žiadny prívod energie cez optickú sondu (odčítavanie pri neprítomnosti meraného napätia) 

V kontrolné vstupy 

n = 1..5 počet vstupov 

2 kontrolované napätie je fázové napätie 

L výstupy relé OptoMOS 

n = 1..8 počet výstupov 

m = 1 výstup relé OptoMOS 

B11 5A bistabilné relé 

M prídavné zariadenie 

  x = 2   Záloha superkondenzátora pre detekciu RTC a rušenia 
(otvorenie krytu elektromera a svorkovnice, prítomnosť silného magnetického poľa)

  x = 3   Záloha Li batérie pre detekciu RTC a rušenia 
(otvorenie krytu elektromera a svorkovnice, prítomnosť silného magnetického poľa)

K komunikačné rozhranie 

0 rozhranie elektromera jeden: IR - optické rozhranie 

x = 2 rozhranie elektromera dva: RS-232 alebo 

x = 3 rozhranie elektromera dva: RS-485 

Y verzia elektromera 

M modulárny 

I integrovaný 

H verzia hardvéru * 

xx číslovanie verzií definuje konkrétnu verziu HW (čísla od 01 do 99) 

* Typové určenie prvej verzie HW pri konkrétnom type elektromera nezahŕňa tento index. Každý HW, ktorý je iný ako pôvodný, má svoj vlastný index. Pri 
každej modifikácii HW vzrastie index o 1. 

 
 

Tabuľka 38: Typové označenie elektromera 
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VS TU PY VÝ S T U PY 

Komunikačný modul

 

5.1.2. Komunikačné moduly 

CM-n-3 
 

CM         Komunikačný modul pre elektromer MT880 - M 

    n     prvé komunikačné rozhranie 

      1   pasívne CS- rozhranie (20 mA prúdová slučka) 

      e   Ethernet 

      f3e*   MODBUS : analógový výstup (aktívne CS- rozhranie (20 mA prúdová slučka)) + RS485 + Ethernet

      u   3G (UMTS) modem 

      v   2.5G (EDGE) modem 

        3 pasívne RS485 
* Modul CM-f3e – všetky 3 komunikácie (f+3+e) sú kombinované na rovnakej úrovni 

Tabuľka 39: Označenie komunikačných modulov 
 
 
 

 
5.2. Vstupy a výstupy 

Elektromer podporuje 5 vysokonapäťových nastaviteľných vstupov, 8 beznapäťových (OptoMOS) 
nastaviteľných výstupov, rozdelených do dvoch skupín (5 a 3) v závislosti od nastavenia hardvéru 
elektromera a 5A relé. 

 
 
 

 
RE LÉ 

   

 

 
 
 

 
 
 

   

 
 

VSTUPY VÝSTUPY 

1 – vstup 1   6 – výstup 6 11 – výstup 11 
2 – vstup 2 7 – výstup 7 12 – výstup 12
3 – vstup 3 8 – výstup 8 13 – výstup 13
4 – vstup 4 9 – výstup 9 C3 – spoločná koncovka
5 – vstup 5 10 – výstup 10 pre výstupy 11-13

C1 – spoločná 
koncovka pre 

t

C2 – spoločná 
koncovka pre 
ý t 6 10 

Obrázok 40: Nastaviteľné porty vstupov/výstupov I/O 

TU 
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Funkcia 

 
Popis 

NC Ku koncovke nie je priradená žiadna funkcia 

VSTUPY 

TE1/2  
Vstup energetickej tarify T1 – T4 

TE3/4 

ME1/2  
Vstup tarify dopytu M1 – M4 

ME3/4 

MPE Synchronizačný vstup externého času/obdobia merania 

MZE Externý vstup na zablokovanie merania dopytu 

MREa Vstup a pre externé resetovanie fakturácie 

MREb Vstup b pre externé resetovanie fakturácie 

MRE Externé resetovanie fakturácie cez jeden vstup 

MKE1 Vstup z alarmu 1 

MKE2 Vstup z alarmu 2 

VÝSTUPY 

MKA1 Výstup z alarmu 1 

MKA2 Výstup z alarmu 2 

MPA Výstup obdobia merania 

ER+A Smer toku energie +A 

ER+R Smer toku energie +R 

+AA Výstup impulzu pre +A 

-AA Výstup impulzu pre -A 

|AA| Výstup impulzu pre absolútne A 

+RA Výstup impulzu pre +R 

-RA Výstup impulzu pre -R 

|RA| Výstup impulzu pre absolútne R 

RA1 [2] Výstup impulzu pre RA1 

RA2 [2] Výstup impulzu pre RA2 

RA3 [2] Výstup impulzu pre RA3 

RA4 [2] Výstup impulzu pre RA4 

+SA Výstup impulzu pre +S 

-SA Výstup impulzu pre -S 

|SA| Výstup impulzu pre absolútne S 

TA1/2  
Výstupy energetickej tarify T1 – T4 

TA3/4 

MA1/2  
Výstup tarify dopytu M1 – M4 

MA3/4 

MZA Výstup pre zablokované meranie max. dopytu 

MRAa Výstup pre externé resetovanie fakturácie a 

MRAb Výstup pre externé resetovanie fakturácie b 

LA1 Výstup pre kontrolu záťaže 1 

LA2 Výstup pre kontrolu záťaže 2 

LA3 Výstup pre kontrolu záťaže 3 

Tabuľka 40: Zoznam vstupov a výstupov a ich funkcií 
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5.2.1. Vstupy 

K vstupným koncovkám môže byť priradených 11 rôznych funkcií vstupu. Vzťahy medzi vstupnými signálmi 
a spúšťané funkcie v závislosti od stavu nečinnosti vstupu sú zobrazené v rámci nasledujúcich obrázkov. 
Kontrolné vstupné napätie môže byť AC alebo DC. Typ napätia musí byť naprogramovaný v elektromere. 
Stav kontrolného napätia môže byť vysoký alebo nízky (pozri Obrázok 41 a Obrázok 42). 
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Obrázok 41: Korelácia medzi AC vstupom a funkciou podľa stavu nečinnosti 
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Obrázok 42: Korelácia medzi DC vstupom a funkciou podľa stavu nečinnosti 
 
 
 

5.2.1.1. Tarifné vstupy 
 

Nakonfigurované môžu byť dva tarifné vstupy (TE1/2, TE3/4) pre energiu a dva tarifné vstupy pre dopyt 
(ME1/2, ME3/4). Pre každý pár tarifných vstupov (energia a dopyt) existuje kódovacia tabuľka, ktorá definuje 
špecifický skript z tabuľky tarifných skriptov, ktoré majú byť vykonané v prípade istej kombinácie vstupných 
signálov. Na tomto základe sa aktivuje požadovaná maska v aktivácii záznamov, pri kombinácii dvoch 
vstupov. Pre dva objekty aktivácie záznamov sú implementované dva objekty vstupnej kontroly (jeden pre 
energiu a jeden pre dopyt), aby sa tarify so vstupmi prepínali správne. 

 
 

Vlastnosti Typ údajov ID triedy Kód Prístup Min. Max. Prednast
1. Logický názov Octet-string 1 0-0:128.10.2*255 R 
2. Hodnota Octet-string R/W 

Tabuľka 41: COSEM objekt vstupných kontrol energetických taríf 
 
 
 

Vlastnosti Typ údajov ID triedy Kód Prístup Min. Max. Automat
1. Logický názov Octet-string 1 0-0:128.10.12*255 R 
2. Hodnota Octet-string   R/W    

Tabuľka 42: COSEM objekt vstupných kontrol dopytových taríf 
 
 
 
 

POZNÁMKA! 
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Pri všetkých kombináciách stavu dvoch tarifných vstupov (dopyt alebo energia) môžu byť 
vykonané 4 rôzne skripty z 32 podporovaných elektromerom. 
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Kontrolné parametre tarifných vstupov sú zadefinované ako oktetový string s dĺžkou 4, kde každý oktet 
zodpovedá script id v tabuľke tarifných skriptov. Elektromer podporuje až 32 programovateľných skriptov. 
Každá kombinácia stavu tarifného vstupu (dopyt alebo energia) odkazuje na index script id, ktorý aktivuje 
príslušný záznam aktívnej masky (dopyt alebo energia) a zapne tarifu (pozri Tabuľku 43). 

 
 

Kombinácia tarifných vstupov 11 10 01 00 

Objekt kontroly tarifného 
vstupu 

octet 3 

(script id) 

octet 2 

(script id) 

octet 1 

(script id) 

octet 0 

(script id) 

Tabuľka 43: Vzťah medzi kombináciou tarifného vstupu a objektom kontroly tarifného vstupu 
 
 
 

Príklad: 

Obrázok 43: Vzťah medzi kombináciou dvoch tarifných vstupov a objektom kontroly tarifného vstupu 
 
 
 

TE3/4 TE1/2 
Objekt kontroly tarifného vstupu 
0-0:128.10.2*255 

Krok 

0 0 04 (octet 0) script 4 vykonaný 
0 1 02 (octet 1) script 2 vykonaný 
1 0 07 (octet 2) script 7 vykonaný 
1 1 03 (octet 3) script 3 vykonaný 

Tabuľka 44: Kroky skriptov podľa kombinácie vstupov energetických taríf 
 
 
 

ME3/4 ME1/2 
Objekt kontroly vstupu dopytu 0-
0:128.10.12*255

Krok 

0 0 10 (octet 0) script 10 vykonaný 
0 1 15 (octet 1) script 15 vykonaný 
1 0 14 (octet 2) script 14 vykonaný 
1 1 12 (octet 3) script 12 vykonaný 

Tabuľka 45: Kroky skriptov podľa kombinácie vstupov dopytu 
 
 
 

POZNÁMKA! 

Ak je prepínač tarify (0-0:128.10.0*255) nastavený na „0“ (ako tarifné vstupy) a ak nie sú porty 
tarifných vstupov (energia alebo dopyt) zatiaľ nakonfigurované, vykoná sa script id 1 ako 
prednastavená možnosť. 
Ak sú porty pre tarifné vstupy (energia alebo dopyt) nastavené správne, ale objekt kontroly 
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tarifného vstupu ešte nie je nastavený (hodnota octet-string = 00000000), vykoná sa rovnako 
script id 1 ako prednastavená možnosť. 
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5.2.1.2. Vstup pre zablokované meranie dopytu (MZE) 
 

V elektromery sa dá nastaviť vstup pre zablokovanie merania dopytu (MZE). Ak je vstup nakonfigurovaný a 
aktívny, všetky hodnoty záznamov dopytu nie sú v aktuálnom období merané. 

 
Signál MZE 

 

Obrázok 44: Vstup z MZE a meranie dopytu 
 
 
 

 
5.2.1.3. Vstupy pre resetovanie fakturácie 

 
Vstup pre externé resetovanie fakturácie (MREa & MREb, MRE): funkcionalita externého resetovania 
fakturácie môže byť vykonaná dvoma spôsobmi: 

 so synchrónnou zmenou na dvoch vstupoch (MREa a MREb), alebo 

 s impulzným signálom na jednom vstupe (MRE). 
 

Resetovanie fakturácie cez vstupy MREa a MREb sa spustí, keď oba vstupy zmenia stav a tieto dva stavy 
sa negujú. Elektromer tiež vykoná resetovanie fakturácie, keď sa stav vstupov zmení počas zníženia 
výkonu. V tomto prípade sa fakturácia spustí ihneď po zvýšení výkonu. 

 

Keď sa vstupy MREa a MREb zmenia počas zníženia výkonu a zároveň uplynie čas na vykonanie kroku, 
vykoná sa ihneď po zvýšení výkonu iba jedna fakturácia. 
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Obrázok 45: Vstupy MREa a MREb a externé resetovanie fakturácie 
 
 
 

Resetovanie fakturácie cez vstup MRE sa spustí, keď sa signál zmení z nečinného na činný počas trvania v 
rozsahu od 100 ms do 2500 ms. 
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Obrázok 46: Vstup MRE a externé resetovanie 
fakturácie 

 
 

5.2.1.4. Vstupy z alarmu 

Reset
ovani
e 
faktur
ácie 

 

V elektromere je možné nakonfigurovať dva vstupy z alarmu (MKE1, MKE2). 
 
 
 

5.2.2. Výstupy 

Osem koncoviek rozdelených do dvoch skupín (5+3) je možné zadefinovať ako výstupy (pozri Obrázok 40). 
K výstupným koncovkám môže byť priradených 28 rôznych funkcií výstupu. Rôzne typy udalostí v 
elektromere sú vyvolané stavom nakonfigurovaných výstupov. Vzťahy medzi výstupnými signálmi a 
spúšťané funkcie v závislosti od stavu nečinnosti výstupu sú zobrazené v rámci nasledujúcich obrázkov. 

 
Spúšťan
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funkcia 

Spúšťaná 
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Stav nečinnosti Stav nečinnosti 

 
 

Výstup Výstup 

 
 

Obrázok 47: Korelácia medzi výstupom a funkciou podľa stavu nečinnosti 
 
 
 

5.2.2.1. Výstupy z alarmu 
 

V elektromere môžu byť nastavené dva výstupy z alarmu (MKA1, MKA2) za účelom signalizácie stavu 
alarmu na externé pripojené zariadenia. Tieto dva alarmy môžu aktivovať rôzne alebo rovnaké stavy 
elektromera. 

 
 
 

5.2.2.2. Výstup obdobia merania 
 

Výstup obdobia merania (MPA) je možné v elektromere nakonfigurovať za účelom indikácie začiatku 
nového obdobia merania. Trvanie výstupu MPA je nastaviteľné. Prednastavená hodnota je 1% obdobia 
merania - príklad: ak je obdobie merania 15 minút (900 sekúnd), dĺžka MPA je 9 s. 

16:45:00 17:00:00 17:15:00 
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MP – obdobie merania (napr. 15 minút) PD – 
trvanie impulzu 

Obrázok 48: Výstupný signál MPA 
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5.2.2.3. Výstup smerovania energie 
 

V elektromere je možné nakonfigurovať dva výstupy pre smerovanie energie pre činnú (ER+A) a jalovú 
(ER+R) energiu. Aplikácia zaznamenáva informácie o toku energie z meracej časti a mení nastavený výstup 
do príslušného stavu. Ak je detekovaný kladný tok činnej energie, stav výstupu sa zmení na činný, inak je 
nečinný. 

 
 

5.2.2.4. Výstupy impulzov 
 

Výstupy impulzov, ktoré sa dajú zadefinovať (+AA, -AA, |AA|, +RA, -RA, |RA|, RA1, RA2, RA3, RA4, +SA, -
SA, |SA). Naraz je možné nakonfigurovať až 4 výstupy.  

 
 

5.2.2.5. Výstupy taríf 
 

V elektromere je možné nastaviť dva výstupy taríf (TA1/2, TA3/4) a dva výstupy dopytu (MA1/2, MA3/4). 
Aktivita výstupov taríf je nastaviteľná. 

 
 

5.2.2.6. Výstup pre zablokované meranie dopytu (MZA) 
 

V elektromere sa dá nastaviť výstup pre zablokovanie merania dopytu (MZA). Ak je aktívny stav vstupu pre 
zablokovanie merania dopytu (MZE), je aktívny tiež stav výstupu MZA, inak je nečinný. Výstup MZA je vo 
vzájomnom vzťahu so vstupom MZE. 

 
 

5.2.2.7. Výstupy pre resetovanie fakturácie 
 

V elektromere je možné nastaviť dva výstupy pre resetovanie fakturácie (MRAa, MRAb). V čase, keď je 
vykonaný reset fakturácie, zmenia výstupy pre resetovanie fakturácie svoj stav do opačného smeru a 
naraz. Posledné stavy sú uložené v pamäti a obnovené po zlyhaní výkonu. 
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Obrázok 49: Výstupy MRAa a MRAb pri resetovaní fakturácie 
 
 

5.2.2.8. Výstupy pre kontrolu záťaže 
 

V elektromere sa dajú nastaviť až tri výstupy pre kontrolu záťaže (LA1, LA2, LA3). 

Informácie o všetkých stavoch vstupov a výstupov (aktivite) sú v elektromery zaznamenávané v 
osobitných záznamoch stavu (0-0:96.3.x*255 (x=0..3)). Všetky tieto záznamy sú iba na čítanie. 

 
 
 

5.2.3. 5A relé 

Elektromer je vybavený 5A bistabilným relé, ktoré je možné využiť na rôzne účely: 

 kontrola externého ističa, 

 výstup z alarmu, 

 výstup pre kontrolu záťaže. 

V prípade kontrolného 5A bistabilného relé sú pripravené predefinované skripty v rámci programovacieho 
softvéru SEP2 MeterView (vzdialené pripojenie/odpojenie). Zákazník tiež môže poskytnúť špecifické 
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skripty, ktoré povedú k špecifickej funkcionalite 5A bistabilného relé. 
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5.3. Hodiny reálneho času 

RTC (Real Time Clock / Hodiny reálneho času) sú používané v prípade objektov v elektromery, ktoré sa 
vzťahujú na čas a dátum. Zahŕňajú tiež odchýlku od UTC (Coordinated Universal Time / Koordinovaný 
svetový čas). Ako záložný zdroj pre RTC sa používa zabudovaný superkondenzátor alebo lítiová batéria. Aby 
bola presnosť hodín zachovaná aj počas straty výkonu, superkondenzátor uchováva údaje po dobu 168 
hodín, pri nabitý aj viac ako 250 hodín. Nabíjanie 1 hodinu uchováva údaje po dobu 24 hodín. Lítiová batéria 
uchováva údaje dlhšie. Zabezpečuje 10-ročné zálohovanie a 20-ročnú životnosť. Integrovaná lítiová batéria 
si nevyžaduje výmenu počas celej životnosti elektromera. Zabezpečuje zálohu pre prívod energie do RTC a 
funkcií proti neoprávnenému zásahu (detekcia externého magnetického poľa, MCO, TCO) počas celej 
životnosti elektromera. Všetky ostatné parametre, ako aj merané údaje, sú bezpečne uchovávané v 
nevolatilnej pamäti. 

 
 

5.3.1. Miestny čas a dátum 

Tieto dva objekty sa používajú pre prístup k systémovým hodinám a na zobrazenie dátumu a času 
samostatne. Dátum a čas sú zobrazené na displeji elektromera takto: 

 Čas: hh:mm:ss (hodiny:minúty:sekundy), 

 Dátum: podporované sú štyri formáty dátumu 
 

Formáty dátumu: 

 RR.MM.DD 

 DD.MM.RR 

 RRRR.MM.DD 

 DD.MM.RRRR 
 
 
 

  

 

Obrázok 50: Zobrazenie času na displeji Obrázok 51: Zobrazenie dátumu na 
 
 

 
Miestny čas a dátum je možné nastaviť lokálne/vzdialene cez SEP2 MeterView alebo manuálne cez 
ovládací panel (tlačidlá). 

 
 

5.3.2. Synchronizácia hodín 

Synchronizáciu hodín je možné vykonať cez synchronizačný vstup - MPE (pozri Obrázok 40 a Tabuľku 
40), alebo vzdialene/lokálne cez komunikačné rozhranie. 

Dostupné sú rôzne typy synchronizácie: 

 raz za minútu, 

 raz za obdobie merania, 

 raz za deň. 
 
 

5.3.3. Limit synchronizácie hodín 

Limit synchronizácie hodín je parameter, ktorý definuje rozdiel medzi časom synchronizácie a časom 
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nastavenia. Ak je rozdiel medzi systémovými hodinami a hodinami elektromera väčší ako limit 
synchronizácie, elektromer zaznamená túto udalosť ako nastavenie času. 
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5.3.4. Režimy prevádzky RTC 

Integrovaný obvod RTC s digitálnou kalibráciou poskytuje elektromeru informácie o roku, mesiaci, dni, dni 
v týždni, hodine, minúte, sekunde a priestupnom roku. 

 

Objekt režimu RTC určuje prevádzkovú funkciu RTC: 

 (0) Normal - pre bežné použitie, 

 (1) Test – pre kalibračné - testovacie účely. 
 
 

5.3.5. Počítadlo času využívania batérie 

Počítadlo času využívania batérie zobrazuje čas používania batérie. Hodnota je súčtom časov zníženia a 
zvýšenia výkonu elektromera. 

 
 

5.3.6. Dátum a čas inštalácie batérie 

Dátum a čas inštalácie batérie je v elektromere zadaný počas výrobného procesu. Kvôli vysokej kapacite 
batérie elektromer nevyžaduje výmenu batérie počas celej svojej životnosti. 

 
 
 

5.3.7. Počítadlo odhadovaného zostatkového času batérie 

Zobrazuje zostávajúci čas, počas ktorého bude možné batériu používať. Odhad je vypočítaný z 
predvolenej životnosti batérie (20 rokov) mínus čas používania batérie. Keď je elektromer odomknutý, 
môžeme predvolenú životnosť zmeniť pomocou zapísania času používania batérie alebo pomocou 
počítadla odhadovaného zostatkového času batérie. V takomto prípade je predvolená životnosť súčtom 
času používania batérie a odhadovaného zostatkového času. 

 

V prípade, že je stav batérie kritický, na LCD sa zobrazí informácia o potrebe výmeny batérie. 
 

Ak počítadlo dôjde k 0, spustí sa udalosť výmeny batérie. Stav nízkej batérie sa spustí, keď napätie na 
spoločnom obvode dosiahne určitý limit. 

 
 

5.4. Externý prívod energie 
 
 

Svorkovni Označenie svorkovnice Dodatočné vysvetlenie 
 

30 
50 – 240 V AC/DC 
50 – 290 V AC/DC 

Externý prívod energie pre hardvér elektromera až do 

3x240/415V Externý prívod energie pre hardvér elektromera 
 

31 
50 – 240 V AC/DC 
50 – 290 V AC/DC 

Externý prívod energie pre hardvér elektromera až do 

3x240/415V Externý prívod energie pre hardvér elektromera 

Tabuľka 46: Externý prívod energie 
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5.5. Komunikácia 

Elektromer má až štyri nezávislé komunikačné rozhrania v modulárnej verzii elektromera: 

1. Optické komunikačné rozhranie, 

2. Komunikačné rozhranie RS232/RS485 na hlavnej doske elektromera,  

3. Vymeniteľný komunikačný modul s dvoma komunikačnými rozhraniami. 
 

Elektromer má až tri nezávislé komunikačné rozhrania v integrovanej verzii elektromera: 

1. Optické komunikačné rozhranie, 

2. Komunikačné rozhranie RS232/RS485 na hlavnej doske elektromera, 

3. Dodatočné komunikačné rozhranie RS485 je umiestnené v hornej časti PCB a je dostupné cez 
konektor RJ45. Konektor RJ45 umožňuje tiež prívod energie do modemu (2,5 W, 12 V DC). 
(Pozri Obrázok 52 a Obrázok 53.) 

 
 

 

Obrázok 52: Konektor RJ45 pre pripojenie k rozhraniu RS485 (iba v prípade integrovanej verzii elektromera) 
 
 

 

 
Vľa Vpravo: 
1 – Vdc +12 V 1 – NC 
2 – NC 2 – NC 
3 – NC 3 – NC 
4 – A 4 – A 
5 – B 5 – B 
6 – NC 6 – NC 
7 – Vdc -0 V 7 – NC 
8 – NC 8 – NC 

Obrázok 53: Popis RJ45 (8 pinov) pre pripojenie k rozhraniu RS485 
 
 
 

Port Fyzický Protokol Typ elektromera 

P0 Optický 
IEC 62056-46 (DLMS/HDLC) 
IEC 62056-21 

Modulárny, Integrovaný 

P1 RS485 alebo RS232 
IEC 62056-46 (DLMS/HDLC) 
IEC 62056-21

Modulárny, Integrovaný 

 
 
 

P2 

CS 
IEC 62056-46 (DLMS/HDLC) 
IEC 62056-21 Modulárny 

GSM 
IEC 62056-46 (DLMS/HDLC) 
IEC 62056-21 Modulárny 

 
GPRS/UMTS/Ethernet 

IEC 62056-46 (DLMS/HDLC) cez 
Consereth IEC 62056-47 
IEC 62056-21 

 
Modulárny 

P3 RS-485 
IEC 62056-46 (DLMS/HDLC) 
IEC 62056-21

Modulárny, Integrovaný (RJ45)

Tabuľka 47: Komunikačné rozhrania a protokoly 
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Každý komunikačný port môže byť nakonfigurovaný pomocou objektov COSEM uvedených v Tabuľke 48. 
Isté komunikačné profily sa spoliehajú na dodatočné objekty COSEM, aby bolo ich nastavenie úplné. 
Konfigurácie sú špecifické vo vzťahu k hardvéru a protokolu a sú detailne prezentované v nasledujúcich 
kapitolách. 

 
 

Port Objekt COSEM 

P0 
Nastavenia lokálneho portu IEC – kanál 0 (0-
0:20.0.0*255) Nastavenie IEC HDLC - kanál 0 

P1 
Nastavenia lokálneho portu IEC – kanál 1 (0-
1:20.0.1*255) Nastavenie IEC HDLC - kanál 1 

P2 
Nastavenia lokálneho portu IEC – kanál 2 (0-
2:20.0.2*255) Nastavenie IEC HDLC - kanál 2 

P3 
Nastavenia lokálneho portu IEC – kanál 3 (0-
3:20.0.3*255) Nastavenie IEC HDLC - kanál 3 

Tabuľka 48: Komunikačné porty a súvisiace objekty COSEM 
 
 
 

Prednastavená miera baud je baud používaný príslušným komunikačným rozhraním. Uplatniť sa dajú 
nasledovné miery baud: 

 

300 baud – (0) 9600 baud – (5) 
600 baud – (1) 19200 baud – (6) 

1200 baud – (2) 38400 baud – (7) 
2400 baud – (3) 57600 baud – (8) 
4800 baud – (4) 115200 baud – (9) 

 

Kvôli hardvérovým obmedzeniam portov a rozhraní môže konkrétne komunikačné rozhranie podporovať iba 
obmedzený súbor miery baud: 

 Optické rozhranie umožňuje maximálnu mieru baud do 57600 
baud, v stave bez energie do 19200 baud, 

 RS232 a RS485 v elektromery majú maximálnu mieru baud do 38400 baud, 

 rozhranie CS do 9600 baud, 

 rozhranie RS485 na komunikačnom module 2G, 3G a Ethernet do 115200 
baud. 

Charakteristiky adresy zariadenia obsahujú fyzickú adresu (teda nižšiu adresu HDLC). Elektromery 

MT880 podporujú 1-bytové HDLC adresovanie: 

 00 Žiadna adresa stanice, 
 01… 0F Vyhradené pre budúce použitie, 
 10... 7D Využiteľné miesto pre adresu, 
 7E Adresa „volajúceho“ zariadenia, 
 7F Adresa vysielania. 

 
Továrenské nastavenia adresy: 

 Optický port: komunikačný protokol nastavený na IEC 62056-21 režim E, HDLC adresa = 17 

 Ostatné komunikačné porty: komunikačný protokol IEC 62056-46, HDLC adresa vo vzťahu k 
výrobnému číslu elektromera, vypočítaná pomocou tohto algoritmu: 

HDLC adresa = posledné dve čísla výrobného čísla elektromer + 

16 Príklad: 

Výrobné číslo 
l kt

35623756 

Posledné dve číslice: 56 

HDLC adresa 56 + 16 = 72 
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POZNÁMKA! 

HDLC adresa elektromera musí byť jedinečná. V prípade, že dva elektromery majú rovnakú 
adresu, musí byť adresa na jednom z nich zmenená. 

 

POZNÁMKA! 

Nepoužité rozhrania RS485 elektromera musia byť ukončené so 120 rezistormi. 
 
 
 
 

5.5.1. Optické rozhranie 

Optické rozhranie umožňuje obojsmernú lokálnu komunikáciu pre čítanie a parametrizáciu údajov. 
 
 

 

 

Obrázok 54: Optické rozhranie 
 
 
 

Fyzické vlastnosti optického rozhrania sú implementované podľa štandardu IEC 62056-21. Lokálna 
výmena údajov elektromera sa vykonáva cez ručnú jednotku (HHU) alebo optickú sondu využívajúcu 
PC. 
Rozhranie zahŕňa komunikačný profil COSEM 3-vrstvový, orientovaný na pripojenie (CO) a na základe 
HDLC. Profil pozostáva z COSEM AL, HDLC vrstvy založenej na prepojení údajov a fyzickej vrstvy výmeny 
údajov typu CO. 

 
 

Aplikačná vrstva podľa štandardu IEC 62056-

Vrstva dátových podľa štandardu IEC 62056-

Fyzická vrstva podľa štandardu IEC 62056-

Tabuľka 49: 3-vrstvový komunikačný profil 
 
 
 

Optické rozhranie je možné nakonfigurovať pomocou týchto objektov COSEM: 

 Nastavenia lokálneho portu IEC - kanál 0 (0-0:20.0.0*255), 

 Nastavenia IEC HDLC - kanál 0 (0-0:22.0.0*255). 
 

Maximálna miera baud na optickom rozhraní je limitovaná na 57600 bps. 
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5.5.2. Rozhranie RS232 alebo RS485 - dostupné cez dodatočné prípojky 

Rozhranie RS232/RS485 je možné nakonfigurovať pomocou týchto objektov COSEM: 

 Nastavenia lokálneho portu IEC - kanál 1 (0-1:20.0.0*255), 

 Nastavenia IEC HDLC - kanál 1 (0-1:22.0.0*255). 
 

Obidve komunikačné rozhrania majú mieru baud obmedzenú na 38400 bps a zahŕňajú komunikačný profil 
COSEM 3-vrstvový, orientovaný na pripojenie (CO) a na základe HDLC. 

 
 
 

5.5.3. Konfigurácia integrovaného / modulárneho variantu 

Pri integrovanej verzii elektromera sa komunikačný port 2 nepoužíva a komunikačný port 3 sa používa na 
horné rozhranie RS485. 

 
 
 

5.5.4. Vymeniteľné komunikačné moduly 

Na vymeniteľnú komunikáciu sa používajú komunikačné porty 2 a 3. Komunikačný port 2 je možné použiť 
ako jeden z dostupných typov komunikačných rozhraní: 

 komunikačné rozhranie 2G/3G modemu, 

 Ethernetové komunikačné rozhranie, 

 Modbus komunikačné rozhranie, 

 CS komunikačné rozhranie. 

Komunikačný port 3 sa používa pri komunikačnom rozhraní RS485. 
 

Popísané komunikačné rozhrania zahŕňajú komunikačný profil COSEM 3-vrstvový, orientovaný na 
pripojenie (CO) a na základe HDLC. 

 

Konfigurácia komunikačného portu 2 využíva nasledovné objekty COSEM: 

 Nastavenia lokálneho portu IEC - kanál 2 (0-2:20.0.0*255), 
 Nastavenia IEC HDLC - kanál 2 (0-2:22.0.0*255). 

 
Rovnako môže byť komunikačný port 3 nastavený pomocou týchto objektov: 

 Nastavenia lokálneho portu IEC - kanál 3 (0-3:20.0.0*255), 
 Nastavenia IEC HDLC - kanál 3 (0-3:22.0.0*255). 

 
 
 

 
Modul 

Obmedzenie miery baud [bps] 

P2 P3 

2G/3G/Ethernet MODEM + RS485 115200 115200 

CS + RS485 9600 38400 

Tabuľka 50: HW obmedzenia komunikačných modulov 
 
 
 

Ak sa do elektromera vloží modul vybavený 2G/3G modemom, funguje komunikačný port nasledujúcim 
spôsobom: 

 Interná miera baud je nastavená na 115200 bps, 

 následne nemá nastavenie vlastností miery baud v nastaveniach miestneho portu IEC - 
kanál 2 žiadnu relevanciu, 

 firmvér elektromera vykonáva protokolový zásobník špecifický pre modem na 
príslušnom komunikačnom porte. 
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5.5.4.1. Detekcia modulu 
 

Elektromer ponúka možnosť využiť rôzne komunikačné moduly, ktoré môžu byť počas prevádzky 
elektromera vymenené. Elektromer je tiež možné prevádzkovať bez zasunutého modulu. Za účelom 
zabezpečenia tejto funkcionality podporuje elektromer osobitný mechanizmus detekcie. Proces detekcie beží 
v elektromere nepretržite, keď je pripojený k hlavnému zdroju energie. 

 

Informácie o komunikačnom module vloženom do elektromera môžu byť v elektromere získané pomocou 
COSEM objektu informácií o komunikačnom module a Communication module info. Obsah tohto objektu 
zahŕňa nasledovné informácie: 

 Oktet 0, stav komunikačného modulu: 

‐ 00 - nedetekovaný, 

‐ 01 - detekovaný, ale nerozpoznaný, 

‐ 02 - rozpoznaný a fungujúci. 

 Oktet 1, typ komunikačného modulu, rovnako ako je zapísaný v pamäti EEPROM v komunikačnom 
module. Aktuálne podporované typy: 

‐ 01 – 2G + RS485 modul, 

‐ 02 – 3G +RS485 modul, 

‐ 03 – CS + RS485 modul, 

‐ 04 – MODBUS modul, 

‐ 05 – Ethernet modul, 

‐ FF – integrovaná komunikácia. 

 Oktet 2, verzia komunikačného modulu, rovnako ako je zapísaná v pamäti EEPROM v 
komunikačnom module. Číslovanie verzií začína číslom 1. 

 

Informácie o detekovanom komunikačnom module môžu byť zobrazené na displeji. 
 
 
 
 

5.5.4.2. 2G/3G komunikačný modul  

Modem je plne riadený elektromerom. 

Za účelom získania informácií o prevádzke modemu a jeho registrácie k rôznym sieťam boli 
implementované rôzne diagnostické objekty COSEM (pozri Tabuľku 51). 

 
 

Logický názov Názov objektu 

0-0:128.20.0*255 Kvalita GSM signálu 

0-0:128.20.1*255 Stav GSM 

0-0:128.20.2*255 ID GSM ICCID 

0-0:128.20.3*255 Verzia programu GSM 

0-0:128.20.4*255 GSM IMEI 

0-0:128.20.5*255 Názov siete GSM 

0-0:128.20.6*255 Verzia programu GSM WIPsoft 

0-0:128.20.7*255 Rozšírená diagnostika siete - zoznam sietí 

0-0:128.20.8*255 Rozšírená diagnostika siete - prostredie hovoru 

0-0:128.20.9*255 GSM BER (bitová chybovosť) 

0-0:128.20.11*255 Limit pre indikáciu sily GSM signálu 1 

0-0:128.20.12*255 Limit pre indikáciu sily GSM signálu 2 

Tabuľka 51: Objekty diagnostiky GSM/GPRS modemu 
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Objekt kvality GSM signálu GSM signal quality zobrazuje silu signálu siete. Získané hodnoty (podľa 
definície v 3GPP TS 27.007) majú nasledovný význam: 

 0 -113 dBm alebo menej, 

 1 -111 dBm, 

 2..30 od -109 do -53 dBm, 

 31 -51 dBm or alebo, 

 99 neznámy alebo nezistiteľný 

 255 neplatná odpoveď 
 

Objekt stavu GSM GSM status obsahuje bitovo organizované informácie o prevádzke modemu. Detailný 
popis sa nachádza v Obrázku 55. 

 
 

 

Obrázok 55: Priradenie bitov k stavu GSM 
 
 
 

Pri spustení alebo po každom resetovaní modemu hodnoty diagnostických objektov D GSM ICCID, GSM 
IMEI a GSM siete zobrazujú výraz „Reading ...“ (načítavanie ...), ak tieto informácie ešte neboli z modemu 
získané. 

 
 
 

5.5.4.3. Rozšírená diagnostika siete 
 

Elektromer poskytuje podporu pre efektívnu inštaláciu 2G/3G mobilných sietí, aby bola komunikácia so 
vzdialenými klientami úspešná. Táto podporná funkcionalita sa nazýva „Rozšírená diagnostika siete“ a 
pozostáva z dvoch prvkov: 

 Poskytovanie informácií o dostupných sieťach 2G/3G, 

 Poskytovanie informácií o bunkách zvolenej siete 2G/3G. 
 

Kvôli časovo náročnej prevádzke zaznamenávanie vyššie popísaných informácií neprebieha automaticky, 
ale iba na požiadanie. Používateľ môže požiadať o rozšírenú diagnostiku siete cez ktorékoľvek dostupné 
komunikačné rozhrania špecifickým skriptom z objektu tabuľky skriptov rozšírenej diagnostiky siete. 
Dostupných je niekoľko skriptov (pozri Tabuľku 52). 
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ID 
skript

 
Funkcia 

0 Zachytiť informácie o dostupných 2G/3G sieťach a informácie o prostredí buniek zvolenej 2G/3G siete. 

1 Zachytiť iba informácie o dostupných 2G/3G sieťach. 

2 Zachytiť informácie o prostredí buniek zvolenej 2G/3G siete. 

Tabuľka 52: Objekt tabuľky skriptov rozšírenej diagnostiky siete - podporované skripty 
 
 

Zachytávané informácie sú uchovávané v dvoch určených objektoch, ktoré sú formátované ako viditeľné 
stringy: 

 prvý obsahuje zoznam dostupných 2G/3G sietí, 

 druhý obsahuje informácie o prostredí buniek zvolenej 2G/3G siete. Zoznam 

stavu siete je formátovaný ako číslo určujúce konkrétny stav siete (pozri Tabuľku 53). 

 
 
 
 
 
 

Tabuľka 53: Vysvetlenie poľa zoznamu sietí 
 
 
 

Dlhý alfanumerický názov je opisným názvom siete skladajúci sa z až 16 

znakov. Numerický názov je číselným názvom siete. 

Typ siete je formátovaný ako číslo určujúce typ siete - 2G alebo 3G (pozri Tabuľku 54). 

 
Typ Význam 

0 GSM (2G) 

2 UTRAN (3G) 

Tabuľka 54: Vysvetlenie poľa zoznamu sietí 
 
 
 

Po spustení elektromera alebo po resetovaní modemu oba objekty obsahujú informáciu: „Unavailable“ 
(nedostupné). Keď používateľ vykoná konkrétny skript rozšírenej diagnostiky siete, zmenia sa príslušné 
objekty na „Reading …“ (načítavanie ...), pokiaľ získavanie informácii nie je úspešne ukončené, alebo 
modem sa neresetuje modem. Ak dôjde k detekcii chyby pri zachytávaní informácií, v objektoch s objaví 
„Error!“ (chyba). 

Získavanie zoznamu sietí zaberie istý čas, dokonca aj 30 sekúnd alebo viac. Rovnako aj zachytenie stavu 
prostredia buniek môže trvať aj viac ako 5 sekúnd. 

 
 
 

5.5.4.4. Resetovanie modemu 
 

Elektromery MT880 majú mechanizmus na resetovanie modemu, ktorý umožňuje automatický reštart a 
opätovnú inicializáciu komunikačného modulu 2G/3G, teda jeho obnovu do stavu plnej prevádzky. 

Vždy, keď sa vyžaduje resetovanie modemu, sa elektromer najprv pokúsi vykonať reset softvéru (pomocou 
príslušných príkazov AT).  Ak je reset softvéru neúspešný, vykoná sa reset hardvéru a spustí sa signál 
resetovania HW modemu. Výskyt udalostí resetovania modemu je zaznamenávaný v objekte 
zaznamenávania udalostí komunikácie Communication event log  v rámci udalostí resetovania SW 
modemu “Modem SW reset” (0x8156) alebo resetovania HW modemu “Modem HW reset” (0x8157). 

 
K resetovaniu modemu dochádza v týchto situáciách: 

 chyba v inicializácii modemu, 

 chyba v diagnostike modemu, 

Stav Význam 

0 neznámy 

1 dostupný 

2 aktuálny 

3 zakázaný 
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 chyba počas pripojenia CSD/GPRS, 

 uplynulo odpočítavanie času bez pripojenia. 
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Každý komunikačný port má samostatný časovač, ktorý zaznamenáva trvanie od poslednej úspešnej 
komunikácie cez daný port. Spoločný časovač zaznamenávajúci trvanie od poslednej úspešnej 
komunikácie cez ktorýkoľvek z dostupných portov sa nachádza v elektromere tiež. Po uplynutí času sa 
opätovne inicializujú dané porty. Ak sa port, ktorý má byť opätovne inicializovaný, používa ako 
komunikačné rozhranie 2G/3G, je pred akoukoľvek opätovnou inicializáciou vykonaný aj reset modemu. 

 

Objekt odpočítavania času bez pripojenia No connection timeout sa používa na konfiguráciu časového 
parametra vyššie uvedených časovačov. Objekt je prednastavený na 30 hodín. Nastavenie objektu 
odpočítavania času bez pripojenia na 0 zastaví uvedenú monitorovaciu funkcionalitu, teda kvôli 
nedostatku komunikácie nevykonajú žiadne resetovania. 

 

Aktuálna hodnota, ktorú elektromer používa pri monitorovaní nečinnosti, je vypočítaná z parametra 
odpočítavania času bez pripojenia No connection timeout (NCT) a je teda rozdielna. Aktuálne použitá 
hodnota je náhodnou hodnotou medzi NCT a NCT + NCT/3. Uvedené má za účel predchádzať 
nadmernému počtu simultánnych odhlásení z 2G/3G vykonávaných rôznymi elektromermi, keď sa v sieti 
vyskytne spoločný zdroj chyby. 

 

Pri vydaní príkazu na reštart modemu elektromer spustí špeciálny postup reštartu modemu. Vykonajú sa 
nasledovné kroky: 

 vyžiadanie IMSI detach, 

 multiplex režim na modeme sa uzavrie, 

 vyžiada sa resetovanie softvéru modemu, 

 v prípade neúspešného resetu SW, vyžiada sa resetovanie HW, 

 proces resetovania sa skončí a komunikácia modemu sa opätovne inicializuje. 
 

Celý proces resetovania modemu zaberie približne 3 až 4 minúty. Informáciu o tom, či práve prebieha postup 
resetovania modemu, môžete vidieť pomocou objektu stavu GSM. Ak je 11. bit hodnoty objektu (prebieha 
resetovanie modemu) nastavený na vysokej úrovni, prebieha resetovanie modemu. 

 
 
 

5.5.4.5. Komunikačný modul CS/RS485 
 

Tento modul vybavený komunikačnými rozhraniami CS a RS485 komunikuje s elektromerom pomocou 
portov 2 a 3 v uvedenom poradí. Obidve komunikačné rozhrania fungujú podľa protokolu IEC 62056-46 
alebo IEC 62056-21. 

 
 
 

5.5.5. Komunikačné profily 

Obrázok 56 zobrazuje komunikačné profily COSEM nachádzajúce sa v elektromere. Vidieť môžete tri 
rôzne komunikačné profily. Komunikačný profil COSEM 3-vrstvový, orientovaný na pripojenie (CO) a na 
základe HDLC, funguje na lokálnych komunikačných rozhraniach (optika, RS485, RS232, CS) na GSM 
rozhraní. 

Implementovaný je tiež komunikačný profil COSEM založený na TCP/IP, ktorý sa používa v spojení s 
komunikačným rozhraním GPRS/UMTS. 

 

Protokol Consereth, ktorý vychádza z protokolov TCP/IP, a umožňuje transparentné zasielanie akéhokoľvek 
typu správ z TCP/IP sietí k sériovým rozhraniam a naopak. Implementovaný protokol Consereth je založený 
na COSEM a využíva sa na prenos HDLC paketov. 

 

Veľké písmeno C v Obrázku 56 predstavuje komunikačné profily, pri ktorých je možné implementovať 
funkciu kaskádovania. 
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Obrázok 56: Komunikačné profily COSEM 
 
 
 

V elektromere sa tiež nachádza komunikačný protokol IEC 62056-21 (predtým známy ako IEC1107). Tento 
protokol funguje na lokálnych komunikačných rozhraniach (optika, RS485, RS232, CS) a GSM rozhraní. 

 
 

 

 

 

Obrázok 57: Komunikačné profily IEC 62056-21 (IEC1107) 
 
 
 

TCP/IP protokol založený na komunikácii IEC 62056-21 používa protokol Consereth. Implementácia 
protokolu Consereth pre komunikáciu IEC 62056-21 je úplne rovnaká ako pri profile COSEM s 
jediným rozdielom, že v prípade IEC62056-21 Consereth prenáša správy IEC62056-21. 

 

Veľké písmeno C v Obrázku 57 predstavuje úrovne v komunikačných profiloch, pri ktorých je možné 
implementovať funkciu kaskádovania. 

 
 

POZNÁMKA! 

Keď je pre prístup k elektromerom cez kaskádovacie kanály použitý protokol 
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Consereth, musia byť všetky elektromery nastavené na fixnú mieru baud. 
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5.5.5.1. Komunikačné servery 
 

Elektromer je založený na COSEM DLMS. Tento server spravuje potrebné služby, aby bolo možné 
zabezpečiť prístup k objektom COSEM zaradeným v COSEM triedach. 

 

Elektromer vybavený štyrmi komunikačnými portami, kde každý z nich funguje na vlastnom 
serveri/serveroch. Na prístup ku všetkým komunikačným serverom je možné využiť rôzne komunikačné 
profily. Použitie konkrétneho servera a komunikačného profilu na komunikačnom porte je limitované HW 
konfiguráciou a nastavenými parametrami. 

 

Okrem štyroch radov serverov uvedených v Obrázku 58 je v zariadení aj samostatný COSEM server, ktorý 
funguje výlučne na účely komunikácie COSEM Wrapper. 

 
 

 

 

  

 
 

Server kaskádovania 

   
Primárny 

   
Sekundárny

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 58: Komunikačný model elektromera 
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5.5.5.2. COSEM Wrapper 
 

Protokol COSEM Wrapper je súčasťou COSEM špecifikácie používanej na COSEM komunikáciu 
cez IP siete. Vrstva COSEM Wrapper pridáva 8 bytov dlhú hlavičku k pôvodnej COSEM správe. 
Wrapper hlavička zahŕňa informácie o verzii, zdrojovom porte Wrapper, cieľovom porte Wrapper a 
dĺžke. Za hlavičkou COSEM Wrapper nasledujú aplikačné údaje COSEM (APDU). 

 
 

 

 
Obrázok 59: Dátová jednotka COSEM Wrapper (WPDU) 

 
 
 

Pri prijímaní správ COSEM Wrapper elektromer kontroluje číslo verzie a dĺžku polí 
prichádzajúcich TCP paketov. Ak verzia nie je 1 (fixná hodnota) alebo ak dĺžka APDU údajov nie je 
rovnaká ako dĺžka poľa, paket je vyradený a aktívne spojenie sa ukončí. Ak je hlavička overená, APDU 
údaje s ďalšími parametrami prejdú do DLMS servera. 

 

Ak DLMS server v elektromere odpovie na požiadavku, rámec prejde cez vrstvu COSEM Wrapper, ktorá 
pridá hlavičku COSEM Wrapper a odošle aktívne pripojenie správy na klienta. 

 

Ak nedochádza k výmene dát počas času stanoveného v príslušnom objekte, elektromer ukončí 
prichádzajúce pripojenie. Elektromer neustále „počúva“ nové pripojenia na nakonfigurovanom porte. 

 
 
 

5.5.5.3. Consereth 
 

Protokol Consereth, ktorý funguje na protokoloch TCP/IP, a umožňuje transparentné zasielanie 
akéhokoľvek typu správ cez TCP/IP siete. V elektromery sa Consereth využíva na prenos paketov HDLC a 
IEC62056-21. Správa Consereth pozostáva z 3-bytovej hlavičky a správy typu payload. 

 
 

 

 

Obrázok 60: Štruktúra správ Consereth 
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Prvý byt hlavičky obsahuje TYPOVÚ (ID správ) hodnotu, ktorá je zakódovaná v zmysle Tabuľky 55. 
Elektromer podporuje iba správy typu „údaj“. 

 
 

ID správy Typ správy Popis 

1 Požiadavka Správa sa spracováva. Odosielateľ dostáva odpoveď (neimplementované). 

2 Odpoveď Odpoveď na požiadavku (neimplementované). 

3 Dáta 
Správa sa nespracováva - údaje sú prenesené na interné serveri (RX) / prenesené 

do koncovky (TX).

Tabuľka 55: TYPOVÉ (ID správ) možnosti 
 
 
 

Druhý byt hlavičky nesie High Byte dĺžky a spolu s tretím bytom hlavičky, ktorý prenáša Low Byte, určujú 
dĺžku správy payload. Dĺžka správy payload je limitované na 
200 bytov. 

Ak je správa, ktorá má byť prenesená, dlhšia ako 200 bytov, dôjde k fragmentácii správy na niekoľko 
paketov Consereth, z ktorých každý obsahuje maximálne 200 bytov textovej správy. 

Pri prijímaní správ Consereth elektromer kontroluje typ hlavičky správy. Podporované sú iba správy 
typu „údaj“. Dĺžka údajov je získaná z hlavičky. Ak dĺžka nepresahuje 200 bytov, dátová správa prejde 
do horného HDLC alebo servera IEC62056-21. 

 

Keď HDLC alebo IEC62056-21 odpovedia na požiadavku, je rámec odpovede pridaný do hlavičky 
Consereth a zaslaný cez koncovku TCP/IP. Elektromer vždy kumuluje údaje, ktoré majú byť zaslané, pokiaľ 
nie je správa dlhšia ako 200 bytov, alebo pokiaľ neuplynie odpočítavanie 30 ms od poslednej zaslanej 
požiadavky. Ak je potrebné zaslať viac ako 200 bytov v rámci času 30 ms, je správa rozdelená do 
fragmentov s maximálnou veľkosťou 200 bytov. 

 

Ak nedochádza k výmene dát počas času stanoveného v príslušnom objekte, elektromer ukončí 
aktívne pripojenie Consereth. Elektromer neustále „počúva“ nové pripojenia na nakonfigurovanom 
porte. 

 

Na nastavenie parametrov komunikácie Consereth sa používajú dva príslušné objekty: 

 Consereth port, 

 odpočítavanie Consereth. 

 
Consereth port Objekt Consereth obsahuje číslo TCP portu, na ktorom server „počúva“, či dochádza k 
novým pripojeniam. Ak je port Consereth nastavený na 0, je server Consereth vypnutý. Platné hodnoty 
portu Consereth pre prevádzkový server sú medzi 1 a 65535. 

Ak sa zmení číslo portu, elektromer čaká, kým klient ukončí pripojenie. Potom elektromer ukončí 
„počúvanie“ koncovky na starom čísle portu, počká 5 s a spustí „počúvanie“ na novom čísle portu. 

 

Odpočítavanie Consereth Objekt COSEM je odpočítavaním vyjadreným v sekundách. Ide o 
čas, po ktorom bude prichádzajúce pripojenie ukončené, ak na koncovke nie je prítomná aktivita 
(výmena dát). 

Platné hodnoty pre odpočítavanie Consereth sú medzi 1 a 3600 s. Ak je nastavená 0 alebo hodnoty vyššie 
ako 3600, server Consereth funguje v zmysle odpočítavania trvajúceho 3600 s. 

 

Počet súbežných pripojení Consereth je limitovaný na 1, čo znamená, že v rovnakom čase môže s 
elektromerom komunikovať iba jeden klient Consereth. 
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5.5.5.4. Kaskáda 
 

Server kaskádovania je funkcionalita, ktorá elektromeru umožňuje fungovať ako brána k iným 
elektromerom. Server kaskádovania má primárne a sekundárne komunikačné porty, ktoré sú definované 
ako parametre. Funkcia servera kaskádovania je prenášať protokolové správy prijaté na primárnom porte 
na sekundárny port a naopak. Určenie primárneho a/alebo sekundárneho portu sa programuje v 
elektromere. 

 
 

 

PRIMÁRNY port kaskádovania 

Obrázok 61: Typické nastavenie kaskády 

SEKUNDÁRNY port kaskádovania 

 
 

Všetky správy prijaté na primárnom porte kaskádovania zo vzdialených klientov sú prenášané aj na interné 
serveri, ktoré na týchto portoch pracujú. Avšak, takto to nie je v prípade sekundárneho portu kaskádovania, 
kde správy nikdy nie sú doručované na interné serveri. Začať prenos správ cez kaskádu môže iba primárny 
port kaskádovania. 

 

Server kaskádovania zahŕňa dva nové COSEM objekty: 

 Primárny port kaskádovania, 

 Sekundárny port kaskádovania. 

 
Aby kaskáda fungovala, musia byť správne nastavené obidva objekty COSEM pre port kaskádovania. 
Nastavenie neplatných hodnôt v rámci uvedených objektov bude elektromerom odmietnuté. Nasledujúce 
obmedzenia portov sa uplatnia pri konfigurácii hodnôt objektov portov kaskádovania: 

 
 

Primárny port kaskádovania Sekundárny port kaskádovania 

0-1:20.0.0*255 (Nastavenia lokálneho portu IEC - 0-1:20.0.0*255 (Nastavenia lokálneho portu IEC - 

0-2:20.0.0*255 (Nastavenia lokálneho portu IEC - 0-2:20.0.0*255 (Nastavenia lokálneho portu IEC - 

0-3:20.0.0*255 (Nastavenia lokálneho portu IEC - 0-3:20.0.0*255 (Nastavenia lokálneho portu IEC - 

0-0:128.23.0*255 (Consereth port) 

* Objekt nastavenia lokálneho portu IEC - kanál 2 môže byť nastavený ako sekundárny port kaskádovania iba vtedy, keď 
sa komunikačný port 2 nepoužíva ako komunikačné rozhranie GSM/GPRS. 

Tabuľka 56: Obmedzenia konfigurácie kaskády 

 
Zmeny parametrov kaskádovania sa aplikujú okamžite, ak práve nedochádza k aktívnemu kaskádovému 
prenosu, alebo po ukončení prenosu správ cez server kaskádovania (teda pripojenie servera kaskádovania 
nie je aktívne počas 10 s alebo dlhšie). 

 

Aktívny kaskádový prenos sa dá detekovať v objekte príslušného portu pre overenie stavu procesu ID 
serial process status channel b, 
kde „b“ môže byť 1, 2 alebo 3. Vždy keď je nastavený bit 17, prebieha aktívny prenos správ cez 
kaskádu. 

Na interné serveri. 

Na fyzické rozhranie 
cez podporné 

vrstvy. 

Na fyzické rozhranie
cez podporné 

vrstvy.

 
 

Na interné serveri. 
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Bit index Popis 

B0 Phy IEC local port PKT 
B1 Phy IEC local port HDLC mode
B2, B3 Nepoužíva sa 
B4…B7 Rezervovaný 
B8 Appl IEC1107 connected 
B9…B11 Nepoužíva sa 
B12 Appl COSEM connected 
B13 Appl COSEM associated 
B14…B15 Nepoužíva sa 
B16 Aktivity kaskády na sekundárnom porte 
B17 Aktivity kaskády 
B18 – B31 Nepoužíva sa 

Tabuľka 57: Vysvetlenie procesného stavu bitov 
 
 
 

Prenos správ cez kaskádu bude úspešný, iba ak je protokol využívaný klientom rovnaký ako ten, ktorý 
využíva elektromer, do ktorého sú správy odosielané. Podporované sú obidva komunikačné protokoly: 
DLMS/COSEM a IEC 62056-21. 

 
 

5.5.6. Správa pripojenia GSM/GPRS 

Funkcionalita správy pripojenia GSM/GPRS sa dosiahne cez implementáciu niekoľkých tried COSEM: 

 Nastavenia GPRS, 

 Nastavenia PPP, 

 Nastavenia IPv4, 

 Automatické pripojenie, 

 Automatická odpoveď. 

 
Aby bol elektromer viditeľný v rámci GPRS siete, musí sa k sieti GPRS najprv pripojiť. Pomocou špeciálnej 
funkcionality správy pripojenia môže elektromer byť neustále pripojený ku sieti GPRS, alebo môže byť 
pripojený len na požiadanie. Táto funkcionalita je popísaná nižšie. 

 

Keď sa elektromer zapne, modem nie je pripojený k GPRS sieti ihneď, ale závisí to od režimu 
pripojenia. Elektromer najprv požiada modem, aby sa priradil k GPRS sieti. Keď je priradenie 
potvrdené, vyžiada sa aktivácia kontextu PDP pomocou nastaveného používateľského mena a hesla 
APN. 
Na konfiguráciu APN sa používa príslušný objekt na nastavenie modemu GPRS modem setup. 

 

Hodnoty objektu nastavenia modemu sa používajú nasledovne: 

 APN: definuje názov siete prístupového bodu. 
Veľkosť stringu APN je obmedzená na 40 znakov. 

 PIN kód: 4-miestny číselný PIN kód na odomknutie SIM karty. Elektromer je schopný odomknúť 
SIM kartu na vloženom komunikačnom module 2G/3G, ak je PIN nastavený. Elektromer podporuje 
iba 4-miestne číselné PIN kódy. 

 Kvalita služby: Elektromer nevyužíva. 
 
 

POZOR! 

Keď modem vyžaduje PIN a tento parameter je platný tak, ako je to uvedené vyššie, elektromer 
zašle PIN kód do modemu bezpodmienečne. Uvedené znamená, že ak je PIN kód nesprávny, 
SIM karta sa uzamkne na PUK kód, ktorý sa musí zadať mimo prostredia elektromera (napr. v 
samostatnom modely alebo mobile). 
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POZNÁMKA! 

Aj keď je parameter PIN kódu uchovávaný v rámci objektu nastavení GPRS GPRS Setup, 
používa sa tiež, ak elektromer funguje iba v režime GSM. 

 
Meno a heslo pre aktiváciu kontextu GPRS PDP musia byť nastavené v objekte nastavenia PPP PPP 
Setup. 

Hodnoty objektu nastavenia PPP sa používajú nasledovne: 

 PHY odkaz: odkazuje na iný objekt prostredníctvom jeho logického mena. Objekt, na ktorý sa 
odkazuje, obsahuje informácie o konkrétnom rozhraní fyzickej vrstvy, ktoré podporuje PPP vrstvu. 
Objekt nastavenie GPRS GPRS Setup je už prednastavený. 

 Možnosti LCP: tento atribút obsahuje parametre týkajúce sa možností protokolu kontroly 
spojenia Link Control Protocol. Z celého radu dostupných možností sa používa iba 
autorizačný protokol. Autorizačný protokol musí byť nastavený na protokol PAP. 

 Možnosti IPCP: Elektromer nevyužíva! 

 Autorizácia PPP: obsahuje parametre, ktoré vyžaduje používaný autorizačný postup PPP. 
Autorizácia PPP musí byť nakonfigurovaná pomocou príslušného používateľského mena a hesla 
PAP, ktoré sieť prijme pri zasielaní požiadavky na aktiváciu PDP. Veľkosť stringov mena a hesla je 
obmedzená na 32 znakov. 

 

POZNÁMKA! 

Komunikačný modul GSM/GPRS využívaný v elektromere MT880 podporuje iba PAP autorizáciu 
na aktiváciu kontextu PDP. 

 
 
 

Keď správca pripojenia v elektromere požaduje odpojenie od siete GPRS, elektromer zašle 
požiadavku na deaktiváciu PDP do modemu, za ktorou nasleduje požiadavka na zrušenie priradenia. 
Potom sa elektromer úplne odpojí zo siete GPRS (nie je ani priradený) a je zaregistrovaný iba v 
rámci siete GSM. 

 

 V procese aktivácie kontextu PDP je modemú pripojenému do GPRS priradená IP adresa zo strany 
siete. Priradená IP adresa sa dá zobraziť v objekte nastavenie IPv4 IPv4 Setup. 

 

Hodnoty objektu nastavenia IPv4 sa používajú nasledovne: 

 DL odkaz: odkazuje na vrstvu dátového spojenia (napr. Ethernet alebo PPP) a jej objekt 
nastavenia cez logický názov. Objekt obsahuje informácie o konkrétnych nastaveniach vrstvy 
dátového spojenia podporujúcej vrstvu IP, objekt nastavenia PPP PPP Setup je prednastavený. 

 IP adresa: zahŕňa hodnotu IP adresy (IPv4) elektromera, keď je pripojený do siete 
GPRS. Ak nie je priradená IP adresa, hodnota je 0. 

 Multicast IP adresa: elektromer nevyužíva! 

 IP možnosti: elektromer nevyužíva! 

 Subnet mask: elektromer nevyužíva! 

 Gateway IP adresa (IP brána): elektromer nevyužíva! 

 Use DHCP flag (použitie DHCP príznaku): elektromer nevyužíva! 

 Primárna DNS adresa: Elektromer nevyužíva! 

 Sekundárna DNS adresa: elektromer nevyužíva! 

 
V prípade neúspešného pripojenia do GPRS sa o ďalšie pokusy o pripojenie postará správca pripojenia, ak 
je tak nastavený. 
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5.5.6.1. Automatické pripojenie 
 

Elektromer zahŕňa objekt automatického pripojenia, aby bol schopný kontrolovať prevádzku funkcionality 
automatického pripojenia. Táto funkcionalita je určená na kontrolu pripojenia k sieti a podporuje nasledujúce 
režimy prevádzky GPRS: 

 Vždy ZAPNUTÝ: Elektromer je vždy pripojený k IP (GPRS) sieti. 

 Vždy ZAPNUTÝ v rámci časového okna: Elektromer je pripojený k IP (GPRS) sieti počas 
určeného časového okna. 

 Vždy ZAPNUTÝ v rámci časového okna s výnimkou: Elektromer je pripojený k IP (GPRS) sieti 
počas určeného časového okna. Mimo časového okna sa elektromer pripája k sieti, keď je 
uplatnená metóda pripojenia. 

 Zobudenie: Elektromer je normálne odpojený a pripája sa k sieti, keď je uplatnená metóda 
pripojenia. 

 

V režime „Vždy ZAPNUTÝ“ elektromer udržiava permanentné pripojenie k sieti GPRS počas určeného 
času (ak sa využíva možnosť časového okna). V prípade zlyhania pripojenia elektromer resetuje 
modem a znova sa pokúša o nadviazanie spojenia. 

 

Vlastnosti objektu automatickej odpovede sa používajú nasledovným spôsobom: 
 

 Režim (Mode) 
Kontroluje funkcionalitu automatického pripojenia v rozsahu času, typu správ a 
infraštruktúry, ktoré sa majú využívať. 

 

(0…99) rezervovaný 

101 vždy zapnutý; zariadenie je neustále pripojené ku komunikačnej sieti. 

102 vždy zapnutý v rámci platnosti času volacieho okna. Zariadenie je 
odpojené od komunikačnej siete mimo volacieho okna. Spojenie nie je 
možné mimo volacieho okna. 

103 vždy zapnutý v rámci platnosti času volacieho okna. Zariadenie je odpojené od 
komunikačnej siete mimo volacieho okna, ale pripája sa 
ku komunikačnej sieti hneď, keď sa uplatní metóda komunikácie. 

104 režim zobudenia: zariadenie je zvyčajne odpojené. Pripája sa ku komunikačnej sieti 
hneď, keď sa uplatní metóda komunikácie. 

(105…199) rezervovaný 

(200…255) špecifické režimy výrobcu.
 

Elektromer sa pripája k GPRS sieti, ak je nastavený jeden z režimov (101) až (104). 
 

 Opakovania (Repetitions) 
Maximálny počet opakovaných pokusov v prípade neúspešných pokusov o pripojenie. 

 
 Odstupy opakovania (Repetitions delay) 

Časové odstupy vyjadrené v sekundách do ďalšieho pokusu o opätovné pripojenie. Ak je 
hodnota 0, nie je odstup opakovania určený. 

 
 Volacie okno (Calling window) 

Obsahuje časové body, keď sa okno aktivuje (start_time) a deaktivuje (end_time). Čas aktivácie 
implicitne určuje obdobie. 

 
 Zoznam cieľov (Destination list) 

Elektromer NEvyužíva! 
 

Keď sa uplatní metóda pripojenia, automatické pripojenie sa pokúsi pripojiť k sieti, ak k nej už nie je 
pripojené. Po úspešnom pripojení elektromer ostáva pripojený k sieti až do splnenia konkrétnej podmienky, 
alebo až kým nedôjde k chybe v sieti. Ak je pokus o pripojenie neúspešný, automatické pripojenie sa znova 
pokúsi pripojiť k sieti. Počet opakovaných pokusov je obmedzený nastavenou hodnotou opakovaní. Metóda 
pripojenia sa môže uplatniť, iba ak je hodnota režimu nastavená na 103 (mimo zadefinovaného časového 
okna) alebo na 104. 
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Obrázok 62: Prevádzka automatického pripojenia v režime 103 a 104, keď sa uplatňuje metóda pripojenia 
 
 
 

Zmeny v akomkoľvek z vyššie uvedených objektov COSEM povedú k opätovnej inicializácii 
automatického pripojenia: elektromer čaká na ukončenie aktívnej IP komunikácie a požiada o odpojenie z 
IP siete, potom nasleduje opätovná inicializácia automatického pripojenia. Ak je to potrebné, vykoná sa 
opätovné pripojenie k IP sieti. Pri objekte odpočítavania Consereth sa uplatnia osobitné požiadavky, ako 
aj hodnota nečinnosti objektu nastavenia TCP-UDP: automatické pripojenie je opätovne inicializované, 
iba ak zmena v ktoromkoľvek z uvedených objektov povedie k novej maximálnej hodnote oboch. 

 

Dodatočné vysvetlenie vlastností automatického pripojenia: 

 Pri režime nastavenom na 103 a pri nezadefinovanom volacom okne môže aj tak byť požiadavka na 
zobudenie spustená. 

 Ak je režim nastavený na 103 a pripojenie k IP sieti je nadviazané pomocou požiadavky na 
zobudenie a dôjde k prechodu z obdobia mimo časového okna do časového okna, elektromer 
ostane pripojený k IP sieti až do skončenia platnosti volacieho okna. 

 Ak je výmena údajov cez IP sieť neočakávane prerušená alebo je prijatý neplatný príkaz na 
odpojenie, sú možné dve odlišné situácie: 

1. Výmena údajov sa preruší po prijatí požiadavky na strane elektromera, ale pred tým 
môže byť odoslaná príslušná odpoveď: 

Elektromer sa pokúša zaslať odpoveď na údajne pripojené párové zariadenie, avšak, to už 
nie je dostupné a preto na strane elektromera nebude prijaté potvrdenie. Po uplynutí času 
elektromer znova odošle odpoveď a čaká na potvrdenie. Tento čas prednastavený na 8 s a 
počet opätovných odosielaní je obmedzený na 12. Ak je počet opätovných odosielaní 
dosiahnutý, uplynie časové obdobie (po približne 8 * 12 = 96 s) a koncovka sa uzavrie. 
Potom 
je znova možná nová výmena údajov pomocou rovnakej koncovky. 

2. Výmena údajov je prerušená po zaslaní riadnej odpovede a potvrdenia, ale pred tým než 
mohol byť odoslaný nový príkaz z párového zariadenia: 

Elektromer nevie o tom, že sa párové zariadenie odpojilo a preto očakáva prijatie nových 
dát. Ak k príjmu dát nedôjde v rámci odpočítavania nečinnosti (objekt odpočítavania 
Consereth alebo objekt nastavenia TCP-UDP, v závislosti od aktívnej serverovej koncovky), 
koncovka sa uzavrie. 
Potom je znova možná nová výmena údajov pomocou rovnakej koncovky. 

 Keď sa elektromer pripojí k IP sieti pomocou požiadavky na zobudenie (platí pre režim 103 a 
104), uplatnia sa nasledujúce princípy: 

1. Ak k výmene údajov cez IP sieť nedôjde v rámci platného odpočítavania času  
(maximálna hodnota odpočítavania nečinnosti (č. 6) objektu nastavenia TCP-UDP a objektu 
odpočítavania Consereth), elektromer sa automaticky odpojí od IP siete. 

2. Ak je výmena údajov cez IP sieť úspešne ukončená (požiadavky na odpojenie sú úspešne 
potvrdené), elektromer sa okamžite z IP siete odpojí. 

3. Ak je ktorýkoľvek z vyššie uvedených objektov COSEM pre automatické pripojenie 
zmenený, alebo sú zmenené príslušné hodnoty, po opätovnom pripojení do IP siete 
nenasleduje opätovná inicializácia 
automatického pripojenia. 

zlyhanie registrácie 
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5.5.6.2. Automatická odpoveď 
 

Elektromer zahŕňa aj objekt automatickej odpovede Auto answer, ktorý slúži na správu nasledujúcej 
funkcionality vymeniteľného modulu GSM/GPRS: 

 odpovedanie na prichádzajúce hovory, 

 spravovanie požiadaviek na zobudenie GPRS. 
 

Vlastnosti objektu automatickej odpovede majú nasledujúci význam: 

 Režim (Mode) 

Definuje pracovný režim modemovej linky pri automatickej odpovedi elektromera. 
Hodnota parametra je vyjadrená v číslach: 

 

0 linka určená pre zariadenie.
1 zdieľaná linka s obmedzeným počtom povolených hovorov. 

Po dosiahnutí počtu povolených hovorov sa stav okna deaktivuje až do 
ďalšieho počiatočného dátumu bez ohľadu na výsledok hovoru. 

2 zdieľaná linka s obmedzeným počtom povolených úspešných hovorov. Po 
dosiahnutí počtu povolených úspešných hovorov sa stav okna deaktivuje až do 
ďalšieho počiatočného dátumu.

3 nie je pripojený modem. 
(200...255) špecifické režimy výrobcu.

 
 

 Počúvacie okno (Listening window) 

Obsahuje časové body, keď sa komunikačné okno aktivuje (start_time) a deaktivuje (end_time). 
 
 

 Stav (Status) 

Stav okna sa definuje ako: 
(1) Nečinné. Zariadenie nebude spracovávať žiadne nové prichádzajúce hovory. Tento stav sa 

automaticky resetuje na činný, keď sa začne nové počúvacie okno. 
(2) Aktívne. Zariadenie môže odpovedať na ďalší prichádzajúci hovor. 
(3) Uzamknuté. Táto hodnota môže byť nastavená automaticky zariadením alebo špecifickým 

klientom, keď tento klient ukončil svoje čítanie a chce linku vrátiť zákazníkovi pred ukončením 
trvania 
okna. Tento stav sa automaticky resetuje na činný, keď sa začne nové počúvacie okno. 

 
 

 Počet hovorov (Number of calls) 

Toto číslo je referenciou používanou v režime 1 a 2. 
Keď je nastavené na 0, znamená to, že neexistuje 
žiadne obmedzenie. 

 
 

 Počet zazvonení (Number of rings) 

Definuje počet zazvonení pred pripojením elektromer k modemu. Rozlišujú sa dva prípady: 

‐ počet zazvonení v rámci okna zadefinovaného ako „listening_window“, 

‐ počet zazvonení mimo okna „listening_window“. 
 
 

 Zoznam povolených volajúcich (List of allowed callers) 

Obsahuje voliteľný zoznam volajúcich čísel, ktorý obmedzuje konektivitu modemu na základe čísla 
volajúceho. Kontroluje tiež prijímanie požiadaviek na zobudenie od daného volajúceho čísla. 
Každe volajúce číslo v zozname je priradené k typu volajúceho v zmysle definície: 

(1) bežný CSD hovor; modem sa pripojí iba v prípade, že volajúce číslo sa zhoduje s týmto 
záznamom v zozname. Uvedené sa overuje navyše k všetkým ostatným vlastnostiam, napr. 
počet zazvonení, počúvacie okná, atď. 

(2) požiadavka na zobudenie; volania alebo správy z tohto volajúceho čísla sú spracovávané ako 
požiadavky na zobudenie. Požiadavka na zobudenie je spracované ihneď bez ohľadu na počet 
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Volajúce číslo (caller_id): 

Caller_id identifikuje volajúce číslo, z ktorého sú hovory prijímané. Podporované sú žolíkové 
wildcard znaky '?' a '*'. S '?' sa zhoduje samostatný znak, s '*' sa zhodujú reťazce znakov. ‘*’ sa 
môže použiť iba na začiatku alebo konci čísla, nie však medzi číslami alebo samostatne. 

Príklad 1: "+994193500" = prijímané sú iba hovory z "+994193500" 

Príklad 2: "+9941935????" = prijímané sú hovory zo všetkých čísel v rozsahu od "+99419350000" 
do "+99419359999" 

Príklad 3: "7777*" = prijímané sú hovory zo všetkých čísel, ktoré začínajú 

"7777" Príklad 4: "*9000" = prijímané sú hovory zo všetkých čísel, ktoré 

končia "9000" Príklad 5: “?*” = prijímané sú hovory zo všetkých čísel, ktoré 

majú aspoň jednu číslicu. 

 
 

POZNÁMKA! 

Ak je volajúce číslo zadefinované ako bežný CSD hovor a ako požiadavka na zobudenie, bude 
povolený typ kroku, ktorý je zadefinovaný ako prvý vo vyššie uvedenom zozname. 

 
 
 
 

5.5.6.3. Odpovedanie na prichádzajúce hovory 
 

Systém klienta môže inicializovať komunikáciu s elektromerom cez pripojenie CSD prostredníctvom siete 
GSM. Aby bol tento objekt automatickej odpovede podporovaný, musí byť  v elektromere príslušne 
nastavený. Funkcionalita odpovedania na prichádzajúce hovory je založená na rozoznávaní volajúceho, čo 
sa dosiahne pomocou služby 
CLIP GSM siete. 

 

Aby mohol elektromer prijať prichádzajúci hovor, musí mať objekt automatickej odpovede 
nakonfigurovaný jedným z nasledujúcich spôsobov: 

 Zoznam povolených volajúcich je prázdny, teda elektromer odpovedá na všetky prichádzajúce 
hovory bez ohľadu na volajúce číslo. 

 Volajúce číslo nahlásené službou CLIP sa zhoduje s jedným z volajúcich čísel zo zoznamu 
povolených volajúcich, čo je priradené k typu volajúceho ako bežný CSD hovor. 

 

Okrem kontroly volajúceho čísla elektromer tiež odpovedá na prichádzajúceho hovory podľa iných 
parametrov (počúvacie okno, počet zazvonení, atď.). 

 
 
 

5.5.6.4. Správa požiadaviek na zobudenie cez CSD 
 

Okrem režimu „Vždy ZAPNUTÝ“, kedy je pripojenie do GPRS neustále aktivované počas zadefinovaného 
času, elektromer tiež podporuje pripojenie do GPRS na základe požiadavky, tzv. zobudenia. Zobudenie je 
založené na prijatí notifikácie o CSD hovore (ZAZVONENIE + CLIP). Po prijatí zobúdzajúceho hovoru z 
HES, 
elektromer overí volajúce číslo podľa nastavenia objektu automatickej odpovede. Ak je typ volajúceho čísla 
nastavený na (1) „požiadavka na zobudenie“ v zozname povolených volajúcich list_of_allowed_callers , 
elektromer odmietne prichádzajúci CSD hovor a okamžite požiada modem o GPRS pripojenie. Požiadavka 
na GPRS pripojenie sa odošle, iba ak je v objekte automatického pripojenia Auto Connect nastavený 
príslušný režim (103 alebo 104). Ak je v objekte automatického pripojenia nastavený režim 104, kontroluje 
sa tiež volacie okno. 

 

Ak je objekt automatickej odpovede nastavený na 0, elektromer pri požiadavke na zobudenie neoveruje 
žiadne ďalšie parametre objektu automatickej odpovede, okrem zoznamu povolených volajúcich. Ak je 
režim automatickej odpovede nastavený na 1 alebo 2, elektromer pri spravovaní požiadavky na zobudenie 
zohľadní aj počúvacie okno a počet hovorov. 
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5.5.7. Push 

Funkcionalita Push je zahrnutá za účelom poskytnutia spôsobu autonómneho zasielania údajov z 
elektromera do HES na základe vopred definovaných spúšťačov.  

 
Metóda Push aktivuje proces Push, čo vedie k vypracovaniu a zaslaniu nakonfigurovaných Push údajov. 
Implementované sú nasledujúce objekty Push: 

 Nastavenie Push - Na konektivite (0-0:25.9.0*255), 

 Nastavenie Push - Interval 1 (0-1:25.9.0*255), 

 Nastavenie Push - Interval 2 (0-2:25.9.0*255), 

 Nastavenie Push - Interval 3 (0-3:25.9.0*255), 

 Nastavenie Push - Na alarme (0-4:25.9.0*255), 

 Nastavenie Push - Na inštalácii (0-7:25.9.0*255), 

 
Nastavenia Push podporujú: 

 Zoznam objektov: 

‐ Všetky objekty COSEM v elektromere s prístupným čítaním. 

 Typ služby: 

‐ 0 – TCP/IP, 

‐ 4 – SMS, 

 Typ destinácie: 

‐ IP adresa vrátane čísla portu (napr.: 10.253.49.30:10000) pre typ služby TCP, 

‐  Tel. číslo (napr.: 0038641123456, +38641123456, 041123456) pre typ služby SMS, 

 Typ správy: 

‐ 0 – COSEM APDU. 

 
Push sa spustí: 

 Interne: 

‐ Z tabuľky skriptov pre Push (0-0:10.0.108*255): 

‐ Ak sa prekročí monitorovaný limit (Na alarme), 

 Plánmi: 

‐ Plánovanie akcií Push – Interval 1 (0-1:15.0.4*255), 

‐ Plánovanie akcií Push – Interval 2 (0-2:15.0.4*255), 

‐ Plánovanie akcií Push – Interval 3 (0-3:15.0.4*255), 

 Udalosťou (inštalácia) 

 Z klienta (HES): 

‐ Zobúdzací hovor (založený kontext PDP), 

‐ Vykonanie metódy Push (0), 

‐ Vykonanie skriptu z tabuľky skriptov pre Push (0-0:10.0.108*255), 

‐ Vykonanie postupu registrácie elektromera. 

 
V prípade chýbajúcich údajov musí byť namiesto aktuálnej hodnoty odoslaný prvok null-data-element. 
Proces Push sa spustí v rámci vopred založeného kontextu asociácie. Keďže existuje iba jedno logické 
zariadenie, je titul systému elektromera vždy rovnaký v prípade všetkých asociácií. Medzi elektromerom 
a HES so službou Push údajov je založené iba jednosmerné spojenie. 

 

K využívaniu notifikačnej služby vedie niekoľko rôznych prípadov: 

 Odčítanie elektromera na požiadanie (chýbajúce údaje z predošlých období), 

 Odčítanie elektromera pre fakturáciu (celkové záznamy, hodnotené záznamy, profily a záznamy 
udalostí), 

 Report kvality dodávky, 

 Dozor nad elektromerom (alarmy, udalosti, atď.), 
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Prehľad objektu nastavenia Push: 
 

Zoznam objektov Push: definuje zoznam hodnôt, ktoré podliehajú Push procesu. 

Cieľová destinácia a metóda 
pre zasielanie: 

obsahuje cieľovú adresu (napr. telefónne číslo, IP adresu), kam majú byť 
údaje uvedené v zozname objektov Push push_object_list zasielané, ako aj 
spôsob ich zasielania.

Komunikačné okno: definuje časové body aktivity (start_time) a nečinnosti (end_time) 
komunikačného okna.

Počiatočný interval 
randomizácie: 

operácia Push nezačne okamžite po spustení Push metódy, ale je 
náhodne oneskorená (v sekundách), aby sa predišlo zahlteniu v prenose 

Počet opakovaní: definuje maximálny počet opakovaných pokusov v prípade neúspešných 
pokusov o Push alebo preskočených Push.

Odstupy opakovania: časový odstup (v sekundách) do ďalšieho pokusu o Push po 
neúspešnom pokuse.

 
 
 

 
5.5.7.1. Push proces 

 
Proces Push je implementovaný cez proces dátových notifikácií, ktorý sa stará o spracovávanie 
požadovaných objektov Push, kontrolu úspešnej komunikácie a prípravu dát na zostavenie riadnej 
COSEM_APDU správy. 

 

V danom čase sa spracováva iba jeden objekt nastavenia Push. Viaceré požiadavky Push sú riešené cez 
ich postupné vykonanie podľa logického názvu COSEM až do posledného aktívneho objektu. 

 

V prípade omeškania (randomisation_start_interval, repetition_delay) sa upraví ďalší objekt Push, ak bol 
spustený. Ak spustený objekt Push nie je v omeškaní na prvý pokus, alebo omeškanie pominie a 
komunikačné okno je aktívne, pokračuje proces Push v pripájaní. Ak komunikačné okno aktívne nie je, 
potom sa prvý pokus začne v ďalšom aktívnom okne a upraví sa ďalší objekt Push, ak bol spustený. Ak sa 
komunikačné okno ukončí, ukončí sa aj proces Push. Ak nie je nastavená destinácia, proces Push sa ukončí 
tiež. 

 

Pri používaní TCP ako služby registrácie do siete GPRS musí byť spojenie nadviazané s maximálnym 
odstupom 330 sekúnd. Ak nastane chyba alebo odstup vyprší, vykoná sa pokus o Push. Po nadviazaní 
spojenia s GPRS sieťou sa spustí pripojenie k destinácii. Ak nastane chyba alebo spojenie nie je 
nadviazané do 58 sekúnd, vykoná sa nový pokus o Push. Ak je zoznam objektov Push prázdny, proces sa 
ukončí. Na konci dôjde k zaslaniu dátovej notifikácie čakajúcej na uzatvorenie koncovky serverom. Ak server 
neuzavrie koncovku do 58 sekúnd a pripojenie k rovnakej destinácii nie je aktívne, Push sa vyhodnotí ako 
zlyhanie a začne sa nový pokus o Push. Ak na konci zasielania dátovej notifikácie dôjde k zníženiu výkonu, 
čakanie na uzatvorenie koncovky serverom sa nevykoná a Push sa považuje za úspešné. 

 

Pri používaní služby SMS, skontrolujte sa, či bola odoslaná predchádzajúca SMS správa. Ak došlo k chybe 
alebo predchádzajúca SMS nebola odoslaná do 50 sekúnd, začne sa nový pokus o Push, inak sa 
skontroluje telefónne číslo a jeho správny formát. Ak je zoznam objektov Push prázdny, proces sa v tomto 
bode ukončí. Po pripravení posledného bloku, dôjde k čakaniu a kontrole, či bol odoslaný. Ak SMS nie je 
odoslaná do 50 sekúnd, začne sa nový pokus o Push, inak je Push ukončené úspešne. Ak dôjde k zníženiu 
výkonu, nekontroluje sa, či bola SMS odoslaná. 
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5.5.7.2. Nastavenia Push 
 

Nastavenia Push 

Nastavenia Push na konektivite: keď je založený kontext PDP, elektromer zasiela svoju IP adresu a 
systémový názov pomocou služby dátovej notifikácie na HES. 

Pre rôzne pravidelné nahlasovanie údajov (prifly, fakturácia, atď.) je možné využiť interval Push 1, 2, 3. 

Nastavenia Push na inštalácii sa využívajú na informovanie HES, že elektromer bol inštalovaný do 
systému (napr. elektromer zašle svoju IP adresu a systémový názov na HES). 

Nastavenia Push na alarme sú vyvolané objektmi monitorovania, ktoré nahlasujú záznamy alarmov. 
 

Plánovanie akcií Push 

Interval plánovania Push akcií 1, 2, 3 sa používa na periodické spustenie tabuľky Push skriptov (0-
0:10.0.108*255) s predefinovaným výberom spustenia Push metódy v zmysle príslušného objektu Push 
nastavenia. 

Plánovanie akcií Push - informácie pre spotrebiteľa sa používa pre príslušnú funkcionalitu CIP. 
 

Tabuľka skriptov Push 

Tabuľka skriptov Push obsahuje skripty, ktoré sú použíané na spustenie metódy Push v rámci nastavených 
objektov nastavení Push. 

 
 

5.5.7.3. Funkcionality týkajúce sa Push 
 

Nastavenia bezpečnosti 

Objekt Nastavenia bezpečnosti Security Setup (0-0:43.0.0*255) sa používa na zabezpečenie 
dátových notifikácií, keď sú údaje zasielané prostredníctvom Push cez vopred nastavenú 
asociáciu. „Asociácia riadenia klienta“ a „Prednastavená asociácia klienta“ 
zdieľajú rovnaký bezpečnostný kontext. Preto existuje iba jeden objekt nastavenia bezpečnosti, v ktorom sa 
takýto bezpečnostný kontext nastavuje. 

 

Alarmy Monitor alarmu 1 

Monitor alarmu 1 (0-0:16.1.0*255) sa používa na monitorovanie vopred definovaných monitorovaných 
hodnôt a na vykonanie kroku v zmysle predefinovaného skriptu. 

 

Monitor alarmu 2 

Monitor alarmu 2 (0-0:16.1.1*255) sa používa na monitorovanie vopred definovaných monitorovaných 
hodnôt a na vykonanie kroku v zmysle predefinovaného skriptu. 

 

Deskriptor alarmu 1 

Deskriptor alarmu 1 (0-0:97.98.20*255) sa používa na monitorovanú hodnotu v objekte Monitora alarmu 1. 
 
 

POZNÁMKA! 

Žolíkové znaky sú povolené v dátume a v čase až do stotín sekundy. Ide o odchýlku od 
aktuálneho štandardu (COSEM Blue Book 10th Edition), kde žolíkové znaky v čase nie sú 
povolené. 

 

POZNÁMKA! 

Čas vykonania je nastaviteľný až na milisekundu. Ide o odchýlku od aktuálneho štandardu 
(COSEM Blue Book 10th Edition), kde sekundy a stotiny sekundy musia byť nula. 

 

POZNÁMKA! 

Tabuľka Push skriptov obsahuje viac skriptov, ako je počet objektov nastavenia Push. Je to 
preto, že v elektromere MT880 nie sú implementované všetky objekty Push. 
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POZNÁMKA! 

Push využíva vopred definovanú asociáciu. 
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POZNÁMKA! 

Pri zasielaní veľkých údajov cez službu SMS sú zaslané viaceré SMS správy. Čakací 
čas na úspešne odoslanú predchádzajúci správu sa násobí počtom predtým 
odoslaných SMS správ. 

 

POZNÁMKA! 

Proces Push v rámci konkrétneho objektu nastavenia Push sa zastaví, ak nie je zadefinovaná 
destinácia, ak sa Push pokúsi o opätovné prekročenie maximálneho počtu, alebo ak nastane 
koniec komunikačného okna. 

 

POZNÁMKA! 

Ak nastane chyba počas interného čítania objektu, ktorý má byť spracovaný cez Push, sú 
chýbajúce hodnoty nahradené nulami. Ostatné chyby počas procesu Push sú spracovávané 
pomocou opätovných pokusov o Push. 

 

POZNÁMKA! 

Ak je čas ukončenia komunikačného okna menší ako čas začatia tohto okna, uloží sa tento 
parameter v elektromere, ale počas procesu Push je ignorovaný. 

 

POZNÁMKA! 

Objekty, ktoré majú špeciálne prístupové práva nemohli byť zaslané procesom Push a preto sú 
chýbajúce hodnoty nahradené nulami. 

 

POZNÁMKA! 

Ak sa pre Push používa služba TCP, elektromer necháva spojenie TCO otvorené aj po 
odoslaní údajov cez Push. To umožňuje HES, aby uzatvorilo spojenie a takýmto 
spôsobom potvrdilo prijatie údajov cez Push. Avšak, ak HES nepožiada o uzatvorenie do 
60 sekúnd, elektromer uzatvorí  
TCP spojenie a považuje Push za neúspešné. 

 

POZNÁMKA! 

Pri použití GPRS (služba TCP) kvôli obmedzeniam GSM/GPRS modemu nemôžu údaje 
prekročiť 5 kB. 

 

POZNÁMKA! 

Pri vykonaní celkového (master) resetovania sa vymažú objekty nastavenia Push, tabuľka 
skriptov Push a vlastnosti plánovania Push. 

 

POZNÁMKA! 

Ak je potrebné nadviazať GPRS (kontext PDP) komunikáciu na vykonanie Push operácie, 
vykoná sa nastavenie Push pri zobúdzaní „Push Setup - On Wake-up“ pred tým, než sa spustí 
akýkoľvek iný objekt Push. 
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5.6. Nedetekovanie výkonu 

Funkcionalita nedetekovania výkonu sa používa na prístup údajom elektromera cez aktívnu optickú sondu 
aj keď elektromer nie je pripojený k zdroju energie. Keďže aktívna optická sonda je schopná dodávať iba 
malé množstvo energie, elektromer funguje v špeciálnom režime zníženého výkonu, blokuje tiež možné 
zmeny parametrov. Keď elektromer beží v režime nedetekovania výkonu, platí nasledovné: 

 Optické rozhranie je jediným aktívnym komunikačným portom. 

 Maximálna miera baud na optickom rozhraní je limitovaná na 19200 bps. V tomto prípade je 
povolené iba čítanie (COSEM-GET) (nie SET alebo ACTION). 

 Poradie zobrazených údajov je rovnaké ako v normálnom režime. 

 Elektromer funguje v režime iba na čítanie. Všetky udalosti, ktoré sa odohrajú v tomto čase, 
budú zaznamenané, keď dôjde k obnoveniu hlavného zdroja. 

 Môže dôjsť k strate RTC, elektromer nezobrazí chybu neplatných hodín alebo nespustí tento 
alarm, pokiaľ nebude hlavný zdroj energie obnovený, hoci hodnoty dátumu a času môžu byť 
nesprávne. 

 

 

 

Obrázok 63: Nedetekovanie výkonu s SEP2 MeterView - elektromer napájaný laptopom cez optickú sondu 
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Obrázok 64: Nedetekovanie výkonu - elektromer napájaný powerbankou cez optickú sondu 
 
 
 
 
 

POZNÁMKA! 

Rôzne schopnosti dodávania energie USB portov počítača môžu spôsobiť zlyhanie funkcie 
nedetekovania výkonu. Ak dôjde k takýmto chybám, odstráňte komunikačný modul z 
elektromera. 
Pre postup odstránenia komunikačného modulu pozri Manuál pre inštaláciu a údržbu, kapitola 
3.1.5. Vloženie/odstránenie komunikačného modulu 
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5.7. Detekcia podvodov 

5.7.1. Detekcia otvorenia krytu elektromera a svorkovnice 

Všetky prístupy (otvorenie a zatvorenie krytu elektromera a svorkovnice) k elektromeru sú detekované a 
príslušné udalosti sú zaznamenávané a uchovávané v zázname podvodných udalostí, ako aj v zázname 
MCO a TCO (MCO - meter cover opening = otvorenie krytu elektromera; TCO - terminal cover opening = 
otvorenie krytu svorkovnice). 

Elektromer detekuje otvorenie a zatvorenie aj v stave bez energie. Udalosť sa zaznamená počas 
najbližšieho pripojenia k zdroju energie. 

Keď sa vygeneruje alarm MCO a TCO na LCD, je ho možné vymazať iba prevádzkovateľom systému. 
 
 
 

5.7.2. Detekcia magnetického poľa 

Elektromer MT880 je vybavený chráneným meracím systémom, teda magnetické polia nemajú vplyv na 
presnosť meraní elektromera, avšak prítomnosť magnetických polí je zaznamenávaná. Udalosti sú 
zaznamenávané v zázname podvodných udalostí a v zázname udalostí manipulácie s magnetom. 
Elektromer detekuje magnetické pole aj v stave bez energie. Udalosť sa zaznamená počas najbližšieho 
pripojenia k zdroju energie. Keď sa vygeneruje alarm magnetického poľa na LCD, je ho možné vymazať 
iba prevádzkovateľom systému. 

 
 

5.8. Software 

5.8.1. Programovanie elektromera 

Programovanie elektromer, ako aj aplikačná časť aktualizácie FW, môžu byť vykonané lokálne alebo 
vzdialene v súlade s vopred definovanými úrovňami bezpečnosti. Objekty v elektromere sú chránené 
štyrmi úrovňami autorizácie (heslá) a kľúčom PARAM, ktorý sa nachádza pod krytom elektromera. 
Postup aktualizácie firmvéru je zostavený podľa odporúčaní Welmec. 
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6. PROFILY ELEKTROMERA 

6.1. Zaznamenávanie záťažového profilu (diagramu odberu) 

V elektromere MT880 sú pre všeobecné účely dostupné dva záťažové profily (diagramy odberu): 

 Záťažový profil (diagram odberu) s obdobím zaznamenávania 1, 

 Záťažový profil (diagram odberu) s obdobím zaznamenávania 2. 
 

Maximálne povolené záznamy: 

 Záťažový profil 1: max. 30000 záznamov 

 Záťažový profil 2: max. 6000 záznamov 
 

Počet dostupných záznamov sa vypočítava, keď sú záťažové profily vopred naprogramované vo vzťahu k 
typu objektu, ktorý je zadefinovaný pre záťažový profil, počet objektov pre záťažový profil a obdobie 
zaznamenávania. 

Pre každý záťažový profil je možné nakonfigurovať až 32 objektov zaznamenávania. 

Profily sú implementované ako FIFO buffer. Každý záznam má priradené jedinečné číslo. V rámci jedného 
záťažového profilu môže mať viacero záznamov rovnakú časovú známku (v prípade posunu času späť), 
ale majú rozdielne čísla. 

 

Obdobie zaznamenávania je premennou, ktorá definuje časový rozdiel medzi dvoma zachytenými 
údajmi (v sekundách). Môže byť nastavené na nasledovné hodnoty: 

 0 Zaznamenávanie sa nevykonáva 

 300 5-minútové obdobie zaznamenávania 

 900 15-minútové obdobie zaznamenávania 

 1800 30-minútové obdobie zaznamenávania 

 3600 1-hodinové obdobie zaznamenávania 

 86400 1-dňové obdobie zaznamenávania 

 
Obdobie je synchronizované s hodinou; vždy začína o celej hodine. 

 

Záťažové profily sú dynamicky organizované - čím menej kanálov je zvolených, tým je väčší čas 
spracovania a naopak. 
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6.1.1. Stav profilu 

Existujú dva záznamy stavov: 

 Stav profilu pre záťažový profil s obdobím 1 

 Stav profilu pre záťažový profil s obdobím 2 

 
Elektromer MT880 poskytuje pre profilové záznamy rozšírené informácie o stave. Informácie o stave sú 
organizované ako 16-bitová hodnota, každý bit je nositeľom špecifickej informácie. 

 
 

Stav Bit Popis 
Žiadne   Žiadna udalosť 
Kritická chyba 0 Závažná chyba ako hardvérové zlyhanie alebo chyba kontrolného súčtu. 
Neplatné hodiny 1 Záloha RTC bola vybitá. Čas je vyhlásený za neplatný. 

Údaje nie sú platné 2 Indikuje, že aktuálny záznam nemôže byť použitý na fakturačné účely bez ďalšieho overenia, 
pretože došlo k osobitnej udalosti. Dôvod sa môže nachádzať v iných bitoch stavu. 

Letný čas 3 
Indikuje, či je alebo nie je práve aktívny letný čas. 
Bit je nastavený, ak je aktívny letný čas (leto) a vymaže sa v zime. 

Resetovanie 4 Bit je nastavený na indikovanie vykonania resetovania fakturácie počas obdobia 
Hodiny nastavené 5 Bit je nastavený, keď boli hodiny nastavené viac, ako je limit pre synchronizáciu. 
Zvýšenie výkonu 6 Bit je nastavený na indikovanie zvýšenia výkonu ktorejkoľvek fázy. 
Zníženie výkonu 7 Bit je nastavený na indikovanie toho, že došlo k zlyhaniu výkonu všetkých fáz. 
Zníženie výkonu L1 8 Bit je nastavený na indikovanie odpojenia napätia fázy L1 počas obdobia zaznamenávania. 
Zníženie výkonu L2 9 Bit je nastavený na indikovanie odpojenia napätia fázy L2 počas obdobia zaznamenávania. 
Zníženie výkonu L3 10 Bit je nastavený na indikovanie odpojenia napätia fázy L3 počas obdobia zaznamenávania. 
Zvýšenie výkonu L1 11 Bit je nastavený na indikovanie, že počas obdobia zaznamenávania bolo napätie fázy L1 
Zvýšenie výkonu L2 12 Bit je nastavený na indikovanie, že počas obdobia zaznamenávania bolo napätie fázy L2 
Zvýšenie výkonu L3 13 Bit je nastavený na indikovanie, že počas obdobia zaznamenávania bolo napätie fázy L3 
Parameter zmenený 14 Bit je nastavený na indikovanie, že počas obdobia zaznamenávania bol zmenený aspoň jeden 
Hodiny 15 Bit je nastavený na indikovanie, že počas obdobia zaznamenávania boli synchronizované 

Tabuľka 58: Zoznam stavov profilov 
 
 

6.2. Zaznamenávanie fakturačného profilu 

Vo fakturačnom profile je možné uložiť až 32 rôznych objektov. 

Fakturačný profil ako taký nemá zadefinované obdobie zaznamenávania. Zaznamenávanie do 
fakturačného profilu môže byť spustené viacerými zdrojmi (pravidelne alebo nie): 

 Cez RTC prostredníctvom plánu jedného kroku - koniec objektu fakturácie, 

 Cez vstupy fakturácie, 

 Cez tlačidlo resetovania fakturácie, 

 Cez komunikačné rozhrania priamo spúšťajúce vykonanie skriptov. 
 

 
6.2.1. Zapnutie/vypnutie resetovania fakturácie 

Objekt bitmask resetovania fakturácie je implementovaný, aby bolo možné spustiť resetovanie z rôznych 
dôvodov. Umožňuje tiež niekoľkým rôznym spúšťačom resetovania fakturácie byť zapnuté paralelne. 

 
Bit index Bit priradenie Definícia hodnoty 

0 Tlačidlo resetovania 
0 – vypnuté 
1 – zapnuté 

1 Vykonanie skriptu fakturácie cez komunikačné 
rozhranie

0 – vypnuté 
1 – zapnuté

2 Plánovanie samostatného kroku 
0 – vypnuté 
1 – zapnuté 

3 Vstup MREa/MREb alebo MRE 
0 – vypnuté 
1 – zapnuté 

Tabuľka 59: Objekt bitmask pre resetovanie fakturácie 
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Funkcionalita resetovania fakturácie je implementovaná s rôznymi možnosťami. V elektromere sú 
poskytnuté nasledujúce možnosti konfigurácie: 

 
 

Bit index Bit priradenie Definícia hodnoty 
 

0,1 
 

Režim zobrazenia predchádzajúcej hodnoty 
0 – lineárne 
1 – okružný režim 99 
2 – okružný režim 12 

2 Resetovanie fakturácie pri znížení výkonu 
0 – NEaktívne 
1 – aktívne 

3 Resetovanie fakturácie čaká na koniec MP 
0 – NEaktívne 
1 – aktívne 

Tabuľka 60: Možnosti konfigurácie 
 
 
 

6.2.1.1. Resetovanie fakturácie vo vzťahu k MP 
 

Keď je nastavená bitová možnosť čakania resetu fakturácia na koniec obdobia merania „Billing reset waits 
end of MP“ v objekte konfigurácie resetovania fakturácie, každá fakturácia najprv čaká na koniec obdobia 
merania (MP) a vykoná reset ihneď po ukončení MP. Ak je tento bit nastavený na 0, resetovanie fakturácie 
sa vykoná ihneď po jeho spustení. 

 
 
 

6.2.1.2. Resetovanie fakturácie vo vzťahu k zníženiu výkonu 
 

Naplánované vykonanie fakturácie sa môže zhodovať s časom zníženia výkonu. Pri opätovnom zvýšení sú 
dve možnosti, nastavené cez bit resetovanie fakturácie počas zníženia výkonu „Billing reset during power 
down“ v objekte nastavenia resetu fakturácie: 

 Resetovanie fakturácie sa vykoná ihneď po zvýšení výkonu elektromera Časová známka 
resetovania fakturácie uložená vo fakturačnom profile je časovou známkou skutočného 
vykonania resetu (nie časom, ktorý je nastavený v objekte plánovania samostatného kroku). 

 Reset fakturácie sa nevykoná počas zníženia výkonu. Reset fakturácie sa odloží až na čas 
ďalšieho plánovaného (alebo inak spusteného) resetovania fakturácie. 

 

 
6.2.1.3. Spustenie resetovania fakturácie 

 
Resetovanie fakturácie cez tlačidlo resetovania 

Resetovanie fakturácie cez tlačidlo resetovania sa vykoná krátkym stlačením tlačidla resetovania, keď je 
elektromer v režime automatického rolovania. 

 
 

 

Obrázok 65: Tlačidlo resetovania fakturácie na kryte elektromera 
 
 
 

Resetovanie fakturácie cez vstup MRE 

Resetovanie fakturácie cez vstup MRE sa spustí, keď sa signál zmení z nečinného na činný počas trvania 
v rozsahu od 100 ms do 2500 ms. Použiť je možné napätie AC alebo DC. 
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Resetovanie fakturácie cez vstupy MREa a MREb 

Resetovanie fakturácie cez vstupy MREa a MREb sa spustí, keď oba vstupy zmenia stav a tieto dva stavy 
sa negujú. Elektromer tiež vykoná resetovanie fakturácie, keď sa stav vstupov zmení počas zníženia 
výkonu. V tomto prípade sa fakturácia spustí ihneď po zvýšení výkonu. 

 
Keď sa vstupy MREa a MREb zmenia počas zníženia výkonu a zároveň uplynie čas na vykonanie kroku, 
vykoná sa ihneď po zvýšení výkonu iba jedna fakturácia. 

 
Po tom, čo nejaký spúšťač vykoná reset fakturácie, môžu byť ďalšie resety fakturácie zablokované na určený 
čas. 

 

 
6.2.1.4. Funkcionalita vylúčenia resetu fakturácie 

 

Matica vylúčenia spustenia resetu fakturácie 

Po tom, čo nejaký spúšťač vykoná reset fakturácie, môžu byť ďalšie resety fakturácie zablokované na 
určený čas. Každý spúšťač môže vylúčiť kombináciu dostupných spúšťačov. Uvedené sa dá nastaviť 
pomocou objektu matice vylúčenia spustenia resetu fakturácia „Billing reset trigger lockout matrix“. Objekt je 
implementovaný ako oktetový string 4 oktetov, každý oktet zodpovedá jednému špecifickému spúšťaču 
resetovania fakturácie. 

 
Každý oktet je nositeľom bitmask, ktorý definuje spúšťače, ktoré sú vylúčené súúšťačom, ktorý predstavuje 
daný oktet (pozri Tabuľku 61). 

 
 

Spúšťač Tlačidlo resetovania Kom. harmonogram Vstup 

Tlačidlo resetovania Zapnuté/Vypnuté Zapnuté/Vypnuté Zapnuté/Vypnuté Zapnuté/Vypnuté 

Komunikačné rozhranie Zapnuté/Vypnuté Zapnuté/Vypnuté Zapnuté/Vypnuté Zapnuté/Vypnuté 

Harmonogram Zapnuté/Vypnuté Zapnuté/Vypnuté Zapnuté/Vypnuté Zapnuté/Vypnuté 

Vstup Zapnuté/Vypnuté Zapnuté/Vypnuté Zapnuté/Vypnuté Zapnuté/Vypnuté 

Tabuľka 61: Matica vylúčenia resetu fakturácie 
 
 

 
Čas vylúčenia spustenia resetu fakturácie 

Čas, počas ktorého sú vylúčené ďalšie resetovania fakturácie, sa dá nastaviť v objekte času vylúčenia 
resetovania fakturácie „Billing period reset lockout time“. Tento čas sa dá nastaviť až na 28 dní. Ak je v 
objekte nastavená hodnota, ktorá je vyššia ako 28 dní, skutočným časom vylúčenia bude obdobie 28 dní. 
Čas vylúčenia začína plynúť po aktuálnom vykonaní resetovania fakturácie (môže byť posunuté oproti 
aktuálnemu spusteniu ku koncu MP, ak je tak nastavené). Každé odpočítavanie vylúčenia resetovania 
fakturácie má svoj vlastný časovač. Zníženie výkonu deaktivuje akékoľvek aktívne vylúčenie resetovania 
fakturácie. 

 

 
6.2.1.5. Výstupy pre resetovanie fakturácie 

 
Elektromer sa dá nastaviť tak, aby spracovával výstupy z resetovania fakturácie (MRAa/MRAb) podľa 
špecifikácie VDEW. Nastavenia funkcie výstupov z fakturácie je nasledovné: 

 MRAa (Výstup pre externé resetovanie fakturácie a), 

 MRAb (Výstup pre externé resetovanie fakturácie b). 
 

V čase, keď je vykonaný reset fakturácie, zmenia výstupy pre resetovanie fakturácie svoj stav naraz. 
Posledné stavy sú uložené v pamäti a obnovené po zlyhaní výkonu. 
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6.2.1.6. Informácia o vykonaní resetovania fakturácie 
 

V prípade každého resetovania fakturácie elektromer poskytuje časovú známku - dátum a čas momentu, 
kedy bolo resetovanie fakturácie vykonané. Vo vzťahu k vykonaniu fakturácie elektromer tiež poskytuje 
informácie o čase, ktorý uplynul od posledného resetovania fakturácie. Táto informácia je zobrazená ako 
počet dní a je dostupná v objekte 1-0:0.9.0*255. 
Počet dní sa zvyšuje každých 24 hodín od poslednej fakturácie. Po každom vykonaní resetovania fakturácie 
sa hodnota nastaví na 0. 

 
 
 

6.2.1.7. Objekt stavu fakturačného profilu 
 

Predchádzajúce hodnoty môžu byť zobrazené aj na displeji. Podporované sú dve možnosti zobrazenia: 

 Lineárne zobrazenie predchádzajúcich hodnôt, 

 Cyklické zobrazenie predchádzajúcich hodnôt. 
 

Počet predchádzajúcich hodnôt, ktoré sú zobrazené na displeji, je nastaviteľný pomocou rôzneho počtu 
zobrazených hodnôt v poradí automatického a manuálneho zobrazovania. 

Záznam stavu sa používa na zobrazenie dodatočných informácií, ktoré sa týkajú uložených vstupov. S 
týmito informáciami HES a MDC môžu rozhodnúť, či je možné záznamy použiť na fakturáciu alebo nie. 
Hodnota záznamu stavu sa uchováva v prípade každého vstupu. Hodnota záznamu stavu fakturačného 
profilu má veľkosť 2 byty. Informácia o stave je zakódováná v 16 bitoch. 

 
Stav Bit Popis 
Žiadne Žiadna udalosť 
Kritická chyba 0 Závažná chyba ako hardvérové zlyhanie alebo chyba kontrolného súčtu. 
Neplatné hodiny 1 Energetická rezerva hodín bola vyčerpaná. Čas je vyhlásený za neplatný. 

 
Údaje nie sú platné 

 
2 

Indikuje, že aktuálny záznam nemôže byť použitý na fakturačné účely bez ďalšieho 
overenia, pretože došlo k osobitnej udalosti. Dôvod sa môže nachádzať v iných bitoch 
stavu. * 

Letný čas 3 Indikuje, či je alebo nie je práve aktívny letný čas. Bit je nastavený, ak je aktívny letný 
čas (leto) a vymaže sa v zime.

Resetovanie 4 Bit je nastavený na indikovanie vykonania resetovania fakturácie počas obdobia 
Hodiny nastavené 5 Bit je nastavený, keď boli hodiny nastavené viac, ako je limit pre synchronizáciu. 
Zvýšenie výkonu 6 Bit je nastavený na indikovanie pripojenia výkonu ktorejkoľvek fázy. 
Zníženie výkonu 7 Bit je nastavený na indikovanie toho, že došlo k zlyhaniu výkonu všetkých fáz. 

Zníženie výkonu L1 8 Bit je nastavený na indikovanie odpojenia napätia fázy L1 počas obdobia 
zaznamenávania.

Zníženie výkonu L2 9 Bit je nastavený na indikovanie odpojenia napätia fázy L2 počas obdobia 
zaznamenávania.

Zníženie výkonu L3 10 Bit je nastavený na indikovanie odpojenia napätia fázy L3 počas obdobia 
zaznamenávania.

Zvýšenie výkonu L1 11 Bit je nastavený na indikovanie, že počas obdobia zaznamenávania bolo napätie fázy L1 
Zvýšenie výkonu L2 12 Bit je nastavený na indikovanie, že počas obdobia zaznamenávania bolo napätie fázy L2 
Zvýšenie výkonu L3 13 Bit je nastavený na indikovanie, že počas obdobia zaznamenávania bolo napätie fázy L3 

Parameter zmenený 14 
Bit je nastavený na indikovanie, že počas obdobia zaznamenávania bol zmenený 
aspoň jeden parameter.

Hodiny 15 Bit je nastavený na indikovanie, že počas obdobia zaznamenávania boli synchronizované 
* V prípade nastavenia bitu neplatných údajov vo fakturačnom profile musia byť zaznamenané údaje dodatočne validované v HES 

Tabuľka 62: Stav fakturačného profilu - priradenie bitov 
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7. ZAZNAMENÁVANIE UDALOSTÍ 

Záznamy udalostí sú organizované ako objekty FIFO. Dostupných je viacero záznamov udalostí s 
viacerými veľkosťami: 

 
Objekt záznamu udalosti Hĺbka záznamu (počet záznamov)
Štandardný záznam udalosti 255 
Záznam udalosti detekcie 255 
Záznam udalosti kvality elektrickej 255 
Záznam udalosti zníženia výkonu 64 
Záznam udalosti komunikácie 255 
Záznam udalosti MCO a TCO 20 
Záznam udalosti manipulácie s 20 
Záznam udalosti zlyhania výkonu 10 
Záznam certifikačných udalostí 100 

Tabuľka 63: Zoznam záznamov udalostí a ich kapacita 
 
 
 

7.1.1. Štandardný záznam udalosti 

Zoznam udalostí v zázname štandardných udalostí zobrazený v Tabuľke 64. 
 
 

VDEW 
kód 
udal

IDIS 
kód 
udal

 
 
Názov udalosti 

0x0001 230 Fatálna chyba 
0x0002 7 Vymeňte batériu 
0x0004 - Nesprávna hodnota 
0x0008 3 DST zapnuté alebo vypnuté 
0x0010 231 Resetovanie fakturácie 
0x0020 4 Hodiny upravené (starý dátum/čas) 
0x0040 2 Zvýšenie výkonu 
0x0080 1 Zníženie výkonu 
0x2000 255 Záznam udalosti vymazaný 
0x4000 254 Vymazanie záťažového profilu (diagramu odberu) 
0x8001 232 Zníženie výkonu fáza L1 
0x8002 233 Zníženie výkonu fáza L2 
0x8003 234 Zníženie výkonu fáza L3 
0x8004 235 Obnovenie výkonu fáza L1 
0x8005 236 Obnovenie výkonu fáza L2 
0x8006 237 Obnovenie výkonu fáza L3 
0x8012 238 Odpočítavanie času bez pripojenia ukončené 
0x8040 5 Hodiny upravené (nový dátum/čas)
0x8041 47 Jeden alebo viac parametov zmenených 
0x8042 - Master reset elektromera 
0x8043 10 Záznam chýb vymazaný 
0x8044 11 Záznam alarmov vymazaný 
0x8045 19 Naprogramované pasívne TOU 
0x8046 9 TOU aktivované 
0x8047 48 Globálny(e) kľúč(e) zmenný(é)
0x8048 - Elektromer odomknutý 
0x8049 - Elektromer uzamknutý 
0x8050 12 Chyba pamäte programu 
0x8051 13 Chyba RAM 
0x8052 14 Chyba pamäte NV 
0x8053 15 Chyba Watchdog 
0x8054 16 Chyba systému merania 
0x8055 6 Neplatné hodiny 
0x8060 17 Firmvér pripravený na aktiváciu 
0x8061 18 Firmvér aktivovaný 
0x8062 51 Verifikácia FW zlyhala 
0x8070 - Reset predchádzajúcich hodnôt 
0x8071 88 Nesprávne poradie fáz 
0x8074 - Záznam certifikačných udalostí plný 
0x8075 - Výsledný reset 
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VDEW 
kód 
udal

IDIS 
kód 
udal

 
 
Názov udalosti 

0x8130 - Vstup z alarmu 1 aktívny 
0x8131 - Vstup z alarmu 2 aktívny 
0x8132 - Výstup z alarmu 1 aktívny 
0x8133 - Výstup z alarmu 2 aktívny 
0x8140 - Kontrola záťaže 1 aktívna 
0x8141 - Kontrola záťaže 1 deaktivovaná 
0x8142 - Kontrola záťaže 2 aktívna 
0x8143 - Kontrola záťaže 2 deaktivovaná 
0x8144 - Kontrola záťaže 3 aktívna 
0x8145 - Kontrola záťaže 3 deaktivovaná 

Tabuľka 64: Zoznam udalostí v zázname štandardných udalostí 
 
 
 

7.1.2. Záznam udalosti detekcie podvodu 

Záznam udalostí detekcie podvodu sa používa na zaznamenávanie rôznych udalostí 

týkajúcich sa možných pokusov o podvod. Zoznam udalostí v zázname udalostí detekcie 

podvodu zobrazený v Tabuľke 65. 

 
VDEW 
kód 
udal

IDIS 
kód 
udal

 
 
Názov udalosti 

0x2000 255 Záznam udalosti vymazaný 
0x800E 45 Kryt elektromera zatvorený 
0x800F 41 Kryt svorkovnice zatvorený 
0x8010 44 Kryt elektromera odstránený 
0x8011 40 Kryt svorkovnice odstránený 
0x804A 46 Zlyhanie autorizácie asociácie (n-té zlyhanie autorizácie) 
0x804B 49 Zlyhanie dešifrovania alebo autorizácie (n-té zlyhanie) 
0x804C 50 Opakovaný útok 
0x8080 - Prúd bez napätia fáza L1 - štart
0x8081 - Prúd bez napätia fáza L2 - štart 
0x8082 - Prúd bez napätia fáza L3 - štart 
0x8083 - Prúd bez napätia fáza L1 - koniec 
0x8084 - Prúd bez napätia fáza L2 - koniec 
0x8085 - Prúd bez napätia fáza L3 - koniec
0x8086 - Chýbajúci prúd L1 - štart 
0x8087 - Chýbajúci prúd L2 - štart 
0x8088 - Chýbajúci prúd L3 - štart 
0x8089 - Chýbajúci prúd L1 - koniec 
0x808A - Chýbajúci prúd L2 - koniec 
0x808B - Chýbajúci prúd L3 - koniec 
0x8094 - Asymetrický prúd - štart 
0x8095 - Asymetrický prúd - koniec 
0x8100 - Asymetrické napätie - štart 
0x8101 - Asymetrické napätie - koniec 
0x8120 - Reverzný tok energie - štart 
0x8121 Reverzný tok energie - koniec
0x8122 - Nízky účinník - štart 
0x8123 - Nízky účinník - koniec 
0x8124 42 Detekované silné DC pole 
0x8125 43 Silné DC pole neprítomné 

Tabuľka 65: Zoznam udalostí v zázname podvodných udalostí 
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7.1.3. Záznam udalosti kvality elektrickej energie 

Záznamy udalostí kvality energie sa týkajú kvality dodávanej elektrickej 

energie. Zoznam udalostí v zázname udalostí kvality energie zobrazený v 

Tabuľke 66. 

 
VDEW 
kód 
udal

IDIS 
kód 
udal

 
 
Názov udalosti 

0x2000 255 Záznam udalosti vymazaný 

0x8020 76 Pokles napätia fáza L1 

0x8021 77 Pokles napätia fáza L2 

0x8022 78 Pokles napätia fáza L3 

0x8023 79 Nárast napätia fáza L1 

0x8024 80 Nárast napätia fáza L2 

0x8025 81 Nárast napätia fáza L3 

0x808C - Prepätie L1 - štart 

0x808D - Prepätie L2 - štart 

0x808E - Prepätie L3 - štart 

0x808F - Nadprúd L1 - koniec 

0x8090 - Nadprúd L2 - koniec 

0x8091 - Nadprúd L3 - koniec 

0x8102 - Prepätie fáza L1 

0x8103 - Prepätie fáza L2 

0x8104 - Prepätie fáza L3 

0x8105 85 Napätie normálne fáza L1 

0x8106 86 Napätie normálne fáza L2 

0x8107 87 Napätie normálne fáza L3 

0x8108 - Podpätie fáza L1 

0x8109 - Podpätie fáza L2 

0x810A - Podpätie fáza L3 

0x810B 82 Chýbajúce napätie L1 

0x810C 83 Chýbajúce napätie L2 

0x810D 84 Chýbajúce napätie L3 

Tabuľka 66: Zoznam udalostí v zázname udalostí kvality elektrickej energie 
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7.1.4. Záznam udalosti zníženia výkonu 

Záznam udalostí zníženia výkonu obsahuje udalosti týkajúce sa prítomnosti fázy a napätí troch fáz. 

Zoznam udalostí v zázname udalostí zníženia výkonu zobrazený v Tabuľke 67. 

 
VDEW 
kód 
udal

IDIS 
kód 
udal

 
 
Názov udalosti 

0x0040 2 Zvýšenie výkonu 

0x0080 1 Zníženie výkonu 

0x2000 255 Záznam udalosti vymazaný 

0x4000 254 Vymazanie záťažového profilu (diagramu odberu) 

0x8001 232 Zníženie výkonu fáza L1 

0x8002 233 Zníženie výkonu fáza L2 

0x8003 234 Zníženie výkonu fáza L3 

0x8004 235 Obnovenie výkonu fáza L1 

0x8005 236 Obnovenie výkonu fáza L2 

0x8006 237 Obnovenie výkonu fáza L3 

Tabuľka 67: Zoznam udalostí v zázname udalostí zníženia výkonu 
 
 
 

7.1.5. Záznam udalosti komunikácie 

Záznam udalostí komunikácie sa používa na uchovávanie udalostí týkajúcich sa komunikácie, najmä vo 
vzťahu k správaniu sa 2G/3G modemu. 

Zoznam udalostí v zázname udalostí komunikácie zobrazený v Tabuľke 68. 
 
 

VDEW 
kód 
udal

IDIS 
kód 
udal

 
 
Názov udalosti 

0x2000 255 Záznam udalosti vymazaný 

0x8012 238 Odpočítavanie času bez pripojenia ukončené 

0x8150 - Chyba inicializácie 

0x8151 - Chyba SIM 

0x8152 - Chyba registrácie GSM 

0x8153 - Chyba registrácie GPRS 

0x8154 - Založený PDP kontext 

0x8155 - Zničený PDP kontext 

0x8156 - Reset SW modemu 

0x8157 - Reset HW modemu 

0x8158 - Odchádzajúce GSM pripojenie 

0x8159 - Prichádzajúce GSM pripojenie 

0x815A - GSM skončené 

0x815B - Diagnostické zlyhanie 

0x815C - Zlyhanie inicializácie používateľa 

0x815D - Zlyhanie kvality signálu 

0x815E - Zlyhanie PDP kontextu 

0x8160 - Automatická odpoveď 

0x8170 - Uplynulo odpočítavanie času bez pripojenia - kanál 1 

0x8171 - Uplynulo odpočítavanie času bez pripojenia - kanál 2 

0x8172 - Uplynulo odpočítavanie času bez pripojenia - kanál 3 

Tabuľka 68: Zoznam udalostí v zázname udalostí komunikácie 
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7.1.6. Záznam udalosti MCO a TCO 

Záznam udalostí otvorenia krytu elektromera a otvorenia krytu svorkovnice slúži na zaznamenávanie 
udalostí týkajúcich sa otvorenia krytov elektromera a svorkovnice. 

Zoznam udalostí v zázname udalostí MCO a TCO zobrazený v Tabuľke 69. 
 
 

VDEW 
kód 
udal

IDIS 
kód 
udal

 
 
Názov udalosti 

0x2000 255 Záznam udalosti vymazaný 

0x800E 45 Kryt elektromera zatvorený 

0x800F 41 Kryt svorkovnice zatvorený 

0x8010 44 Kryt elektromera odstránený 

0x8011 40 Kryt svorkovnice odstránený 

Tabuľka 69: Zoznam udalostí v zázname udalostí MCO a TCO 
 
 
 

7.1.7. Záznam udalosti manipulácie s magnetom 

Zoznam udalostí v zázname udalostí manipulácie s magnetom zobrazený v Tabuľke 70. 
 
 

VDEW 
kód 
udal

IDIS 
kód 
udal

 
 
Názov udalosti 

0x2000 255 Záznam udalosti vymazaný 

0x8124 42 Detekované silné DC pole 

0x8125 43 Silné DC pole neprítomné 

Tabuľka 70: Zoznam udalostí v zázname udalostí manipulácie s magnetom 
 
 
 

7.1.8. Záznam udalosti zlyhania výkonu 

Záznam udalostí zlyhania výkonu obsahuje udalosti týkajúce sa dlhých odstávok energie. V zázname 
udalostí sa ukladá iba časová známka opätovného zvýšenia výkonu a trvanie dlhých zlyhaní výkonu na 
ktorejkoľvek fáze. Pre zaznamenávanie udalostí zlyhania výkonu nie je pridelený žiadny špeciálny kód. 
Osobitne sa zaznamenáva trvanie posledného dlhého zlyhania výkonu. 

 

Každý vstup zaznamenaný v tomto zázname udalostí obsahuje: 

 čas zvýšenia výkonu po dlhom zlyhaní výkonu, 

 trvanie dlhého zlyhania výkonu. 
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7.1.9. Záznam certifikačných udalostí (nazýva sa tiež záznam technických udalostí) 

Záznam certifikačných udalostí sa používa na zaznamenávanie modifikácií metrologických parametrov. 
Záznam obsahuje časovú známku, identifikátor posledného upraveného bezpečného parametra, starú a 
novú hodnotu parametra. 

 

Zaznamenávajú sa hodnoty nasledujúcich objektov: 

 Metrologická LED činnej energie (1-0:0.3.0*255) 

 Metrologická LED jalovej energie (1-0:1.3.0*255) 

 Metrologická LED zdanlivej energie (1-0:2.3.0*255) 

 Pomer transformátora – prúd (čitateľ) (1-0:0.4.2*255) 

 Pomer transformátora – prúd (menovateľ) (1-0:0.4.5*255) 

 Pomer transformátora – napätie (čitateľ) (1-0:0.4.3*255) 

 Pomer transformátora – napätie (menovateľ) (1-0:0.4.6*255) 

 Obdobie merania 1, pre priemernú hodnotu 1 (1-0:0.8.0*255) 

 Interval zaznamenávania 1, pre záťažový profil (1-0:0.8.4*255) 

 Interval zaznamenávania 2, pre záťažový profil (1-0:0.8.5*255) 

 Konštanta činného výstupu (1-0:0.3.3*255) 

 Konštanta jalového výstupu (1-0:0.3.4*255) 

 Konštanta zdanlivého výstupu (1-0:0.3.5*255) 

 Trvanie impulzu výstupu (1-0:0.9.8*255) 

 Menovité napätie (1-0:0.6.0*255) 
 
 
 
 

POZNÁMKA! 

Kapacita záznamu certifikačných udalostí je nastavená na 100 položiek. Keď je záznam 
udalostí plný, nie je možné zmeniť akýkoľvek parameter. 
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8. ALARM A MONITOROVANIE 

Okrem udalostí popísaných v kapitole 0 a na základe nepretržitého monitorovania umožňuje elektromer aj 
správu alarmu. Alarmy sú informácie o prítomnosti alebo výskyte niektorých osobitných udalostí, ktoré 
elektromer detekoval. Tieto udalosti môžu byť vyvolané v elektromere alebo mimo neho. Alarmy nie sú 
nositeľom dodatočných informácií ako udalosti v záznamoch udalostí. Alarmy sú väčšinou použité na 
zobrazenie zistených špeciálnych podmienok pre používateľa: 

 cez displej elektromera, 

 cez výstupy z alarmu, 

 cez komunikačné rozhrania (cez funkciu „Push na alarme“ pomocou SMS alebo TCP/IP). 
 

Keď elektromer rozpozná špecifickú podmienku, informácia prechádza cez príslušný filter alarmu, ktorý 
dokáže odfiltrovať nechcené informácie z alarmu. V závislosti od schopností HES a politiky prevádzkovateľa 
technickej infraštruktúry sa nevyužívajú všetky podporované alarmy. Preto je možné nastaviť filtre alarmov 
používateľom a nechcené alarmy sa nezobrazia. Štruktúra filtrov je rovnaká ako štruktúra záznamov 
alarmov. Filtrované informácie z alarmov sa ukladajú v objektoch alarmov, ktoré majú vlastnú špeciálnu 
prevádzku a použitie. 

 
Detekovaný alarm 

 

Obrázok 66: Zoradenie základného objektu alarmu 
 
 

 
Všetky alarmy uvedené v Obrázku 66 sú bitovo organizované, kde každý bit sa týka osobitnej podmienky 
alarmu. 

 
 
 
 

8.1. Záznam z alarmu 

Záznam z alarmu je základným objektom alarmu, ktorý nesie informáciu o aktívnych alarmoch. Záznam 
zvyčajne zobrazuje aktuálne aktívne stavy alarmov. Implementované sú dva objekty záznamov z alarmov: 

 Záznam z alarmu 1 (týka sa špecifikácie IDIS), 

 Záznam z alarmu 2 (týka sa stavov špecifických pre elektromer). 
 

Hodnota oboch záznamov z alarmu je dlhá 32 bitov, kde každý bit predstavuje iný alarm. 

Špecifické bity záznamov z alarmu môžu byť automaticky vymazané - resetované elektromerom, ak 
„podmienka alarmu“ zmizla (okrem otvorenia krytu elektromera a svorkovnice, prítomnosti magnetického 
poľa). 
Všetky bity je tiež možné resetovať externe cez komunikačné kanály. V druhom prípade budú tie bity, v 
prípade ktorých „podmienka alarmu“ stále trvá, okamžite nastavené na 1 a alarm sa znova objaví. 

   Podmienka 
Filter Záznam z 

Stav zapnutia 

Stav vypnutia 

Deskriptor 
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8.1.1. Priradenie bitov alarmu 

Tabuľka 71 a Tabuľka 72 zobrazujú zoznam podporovaných alarmov v príslušných objektoch záznamov z 
alarmu. 

 
Bit Alarm ON OFF

0 Neplatné hodiny  

1 Vymeňte batériu  

2 - 7 Vyhradené pre budúce použitie - - 

8 Chyba pamäte programu  

9 Chyba RAM  

10 Chyba pamäte NV  

11 Chyba systému merania  

12 Chyba Watchdog  

13 Pokusy o podvod  

14-15 Vyhradené pre budúce použitie - - 

16-23 Nepoužíva sa - - 

24-31 Vyhradené pre budúce použitie - - 

Tabuľka 71: Bity alarmu záznamu z alarmu 1 
 
 
 

Bit Alarm ON OFF

0 Vstup z alarmu 1 aktívny  

1 Vstup z alarmu 2 aktívny  

2 Prúd nad limitom L1  

3 Prúd nad limitom L2  

4 Prúd nad limitom L3  

5 Detekované silné DC pole  

6 Kryt svorkovnice otvorený  

7 Kryt elektromera otvorený  

8 Chýbajúce napätie L1  

9 Chýbajúce napätie L2  

10 Chýbajúce napätie L3  

11 Napätie pod limitom L1  

12 Napätie pod limitom L2  

13 Napätie pod limitom L3  

14 Asymetrické napätie  

15 Nesprávne poradie fáz  

17 Prúd bez napätia L1  

18 Prúd bez napätia L2  

19 Prúd bez napätia L3  

20 Asymetrický prúd  

21 Záporný výkon L1  

22 Záporný výkon L2  

23 Záporný výkon L3  

25 Kanál kontroly záťaže 1 aktívny  

26 Kanál kontroly záťaže 2 aktívny  

27 Kanál kontroly záťaže 3 aktívny  

28 Napätie nad limitom L1  

29 Napätie nad limitom L2  

30 Napätie nad limitom L3  

31 Fatálna chyba  

Tabuľka 72: Bity alarmu záznamu z alarmu 2 
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Všetky alarmy, ktoré majú označené stĺpce ON a OFF, sú automaticky nastavované a vymazávané 
elektromerom podľa prítomnosti podmienky alarmu. Alarmy, ktoré nemajú označený stĺpec OFF, môžu byť 
vymazané iba používateľom s oprávneniami správcu. 

 

 
8.1.2. Filtre alarmu 

Objekty filtrov alarmu sa používajú na skytie nechcených alarmov. Štruktúra filtrov je rovnaká ako štruktúra 
príslušných objektov záznamov z alarmov. Implementované sú dva objekty filtrov: 

 Filter alarmu 1, 

 Filter alarmu 2. 

Na skrytie nechceného alarmu je potrebné vymazať príslušný bit v danom filtri alarmu. Všetky bity vo filtroch 
alarmov sú vopred vymazané, čo znamená, že sú všetky alarmy skryté. 

 
 

 

Obrázok 67: Princíp filtrovania alarmov 
 
 
 

Bity v objekte Filter alarmu 1 predstavujú alarmy podľa Záznamu z alarmu 1 a bity v objekte Filter alarmu 2 
predstavujú alarmy podľa Záznamu z alarmu 2. 

 
 
 

8.1.3. Stav zapnutia/vypnutia alarmu (ON/OFF) 

Stav alarmu je 32-bitový záznam, ktorý zobrazuje, ktorý alarm bol nastavený/vymazaný. Pre stavy zapnutia 
a vypnutia je implementovaný samostatný záznam. Bity každého stavu alarmu nie sú nikdy automaticky 
elektromerom vymazávané a musia byť preto manuálne vymazané systémom klienta (napr. SEP2 
MEterView). 

 
 
 

8.1.4. Deskriptor alarmu 

Deskriptor alarmu má presne rovnakú štruktúru ako záznam z alarmu. Keď sa bit v zázname z alarmu 
zmení z O na 1, nastaví sa príslušný bit v deskriptore alarmu na 1. Resetovanie záznamu z alarmu 
neovplyvní deskriptor alarmu. Bity deskriptora alarmu môžu byť manuálne resetované pomocou systému 
klienta. 

 

Na účely monitorovania zmien bitov záznamov z alarmu z 0 na 1 sú implementované nasledujúce objekty 
deskriptorov alarmov: 

 Deskriptor alarmu 1, 

 Deskriptor alarmu 2. 
 

Bity v objekte Deskriptor alarmu 1 predstavujú alarmy podľa Záznamu z alarmu 1 a bity v objekte 
Deskriptor alarmu 2 predstavujú alarmy podľa Záznamu z alarmu 2. 
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8.1.5. Signalizácia alarmu 

8.1.5.1. Signalizácia alarmu na displeji 
 

Prítomnosť alarmu je na displeji zobrazená určeným segmentom. Segment pre alarm je na displeji 
aktivovaný, keď je nastavený aspoň jeden bit v ktoromkoľvek zo záznamov z alarmu. 

 

 

Obrázok 68: Alarm zobrazený na displeji 
 
 
 

8.1.5.2. Signalizácia alarmu cez výstup 
 

Z vytvoreného záznamu alarmu môže elektromer smerovať k dvom výstupom z alarmu, ktoré je 
možné použiť ako signály pre externe pripojené zariadenia. 

 

Stav výstupu z alarmu je odvodený od dvoch záznamov z alarmu. Okrem toho elektromer poskytuje 
možnosť aktivovať výstup z alarmu iba v prípade niektorých aktívnych alarmov. Na tento účel má každý 
výstup z alarmu dve nastaviteľné masky výstupu z alarmu pre dva záznamy z alarmu. Každý výstup z 
alarmu sa aktivuje (stav výstupu sa zmení na aktívny), keď sa nastaví aspoň jeden bit v jednom zo 
záznamov z alarmu a keď sa nastaví rovnaký bit v objekte masky výstupu z alarmu. 

 
 
 

Alarm Output 1 
State 

 

Alarm Output 2 
State 

 

 

Obrázok 69: Tvorba výstupov z alarmu 

& & 

0  1  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  1  0  1  1  0  0  1  1  0  1  0 

0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  1 

b31   b30    b29  b2      b1    b0 

... 
Alarm Out 1 Mask 1 

b31   b30    b29  b2      b1    b0

... 
Alarm Out 2 Mask 1

b31   b30    b29 b2      b1    b0

... 
Alarm Out 1 Mask 2

b31   b30    b29  b2      b1    b0

... 
Alarm Out 2 Mask 2

b31   b30    b29  b2          b1     b31   b30    b29 b2          b1    

... ... 
Alarm Register 1  Alarm Register 2 
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9. CHYBY 

Spoločné interné monitorovacie mechanizmy, ktoré elektromer používa na generovanie udalostí a alarmov, 
sa tiež používajú na generovanie informácií o chybách. Keď je rozoznaná podmienka, ktorá môže znamenať 
chybu v prevádzke elektromera alebo pokus o podvod, elektromer nastaví príslušný príznak v zázname 
chýb. Podobne ako alarmy aj zaznamenávanie chýb je implementované s možnosťou filtrovania. 

 
 

9.1.1. Záznam chýb 

Podobne ako v prípade záznamov z alarmov je aj záznam chýb organizovaný pomocou bitov. Objekt 
záznamu chýb (0-0:97.97.0) má 32-bitovú hodnotu, ale nie všetky bity sa používajú na signalizáciu 
podmienok vzniku chýb. 

 

Keď sa nastaví príznak v objekte záznamu chýb, ostane aktívny aj po tom, čo príslušná podmienka chyby 
pominula. Objekt záznamu chýb musí byť vymazaný používateľom pomocou podporovaných 
komunikačných rozhraní. Ak po vymazaní príznaku zo záznamu chýb príslušná podmienka pre vznik chyby 
pretrváva, elektromer príznak v zázname chýb znovu nastaví na aktívny. 

 

Význam bitov v zázname chýb je rovnaký ako v objekte záznamov z alarmu. 
 
 

Bit Popis 

0 Neplatné hodiny 
1 Vymeňte batériu 
2-7 Vyhradené pre budúce použitie 
8 Chyba pamäte programu 
9 Chyba RAM 

10 Chyba pamäte NV 

11 Chyba systému merania 

12 Chyba Watchdog 

13-15 Vyhradené pre budúce použitie 

16-23 Nepoužíva sa 

24-31 Vyhradené pre budúce použitie 

Tabuľka 73: Vysvetlenie bitov záznamu chýb 
 
 
 

Údaje v objekte záznamu chýb sú prednastavené tak, že sú na displeji viditeľné ako súčasť poradia režimu 
automatického rolovania. Chyby sú zobrazené v hexadecimálnom kóde, kde každá číslica kódu chyby 
predstavuje štyri bity záznamu chýb. 

 
 
 

9.1.1.1. Chyby hodín 
 

Chyba neplatné hodiny 

Ak elektromer zistí, že hodiny sú neplatné, teda sa vyčerpala energetická rezerva pre hodiny, nastaví sa 
príslušný príznak (neplatné hodiny, bit 0) v objekte záznamu chýb. 

 

Chyba skontrolujte stav batérie 

Neustálym monitorovaním stavu batérie alebo kondenzátora je elektromer schopný poskytovať informácie o 
percente zostávajúcej kapacity batérie. Keď zostávajúca kapacita batérie klesne pod kritický limit, nastaví sa 
príslušný príznak (vymeniť batérie, bit 1) v zázname chýb. 
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9.1.1.2. Chyby pamäte 
 

Chyba pamäte programu 

Počas zostavovania je podpis MD5 celého vygenerovaného programového kódu jadrových a modulárnych 
častí firmvéru uložený spolu s vygenerovaným programovým kódom v programovej pamäti. Aby sa 
zabezpečilo, že sa v elektromere používa platný firmvér, obidve kontrolné súčty MD5 (jadro a modul) sú 
nepretržite prepočítavané počas vykonávania programu a sú porovnávané s príslušnými kontrolnými 
súčtami MD5 uloženými v pamäti programu. Nezhoda v kontrolnom súčte MD5 naznačuje, že v elektromere 
beží neplatný firmvér, možno kvôli nesprávnym pamäťovým bunkám, alebo dokonca kvôli neoprávnenému 
pokusu o modifikáciu firmvéra elektromera. 

Ak je detekovaná nezhoda v MD5, nastaví sa príslušný príznak (chyba pamäte programu, bit 8) v objekte 
záznamu chýb. 

 

Chyba RAM 

Vždy pri spustení elektromera alebo aktualizácii firmvéru sa vykoná proces inicializácie, čo vedie ku 
celkovej kontrole internej pamäte programu (RAM). RAM sa testuje pomocou celej škály adries s 
použitím nedeštuktívneho testu RAM. Ak test RAM zlyhá, nastaví sa príslušný príznak (chyba RAM, bit 
9) v objekte záznamu chýb. 

Okrem toho sa počas bežnej prevádzky elektromera vykonáva kontrola integrity jednotlivých častí RAM, 
ktoré obsahujú kritické údaje. Stále, keď sú kritické údaje úmyselne zmenené, vypočíta a uloží sa nový 
podpis tak, aby mohol byť porovnaný s vypočítaným podpisom príslušných údajov RAM, keď je to 
potrebné. V prípade nezhody sa nastaví príznak chyby RAM v zázname chýb. 

 

Chyba nevolatilnej pamäte 

Nevolatilná pamäť sa používa ako dlhodobé trvalé úložisko pravidelnej dátovej histórie, údajov fakturácie, 
záznamov udalostí, záloh záznamov, parametrov a ďalších údajov potrebných pre elektromer počas 
bežného spustenia. 

Kontrola integrity údajov sa vykonáva pravidelne alebo náhodne počas prístupu k údajom. Kontrola integrity 
údajov, ktorá zachytáva proces elektromera samotného a je predmetom častých zmien, sa vykonáva 
náhodne. Na druhej strane je validita parametrov konfigurácie elektromera vykonávaná pravidelne každú 
hodinu. Ak uvedená kontrola integrity údajov zlyhá, nastaví sa príslušný príznak (chyba pamäte NV, bit 10) v 
objekte záznamu chýb. 

 
 
 

9.1.1.3. Chyba systému merania 
 

Elektromer vykonáva isté samodiagnostické testy, aby zabezpečil neprerušovanú prevádzku a požadovanú 
presnosť merania. Ak je detekovaný akýkoľvek druh prílišnej odchýlky, nastaví sa príslušný príznak (chyba 
systému merania, bit 11) v objekte záznamu chýb. 

 
 
 

9.1.1.4. Chyba Watchdog 
 

Vždy, keď je detekovaných 10 alebo viac resetov Watchdog v priebehu 2 hodín, nastaví sa príslušný príznak 
(chyba Watchdog, bit 12) v zázname chýb. 

 
 

9.1.1.5. Chyby klasifikované podľa závažnosti a 

požadované kroky Chyby sú klasifikované podľa 

závažnosti na: 

 Fatálne chyby 

 Kritické chyby 

 Nekritické chyby 
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Fatálne chyby Fatálne chyby znamenajú závažné problémy, ktoré zabránia elektromeru 

prevádzkovať merania, napr. chybný komponent hardvéru. 

Elektromer zastaví prevádzku a kód chyby sa zobrazí permanentne. 

Elektromer musí byť vymenený. 

 
Kritické chyby 

 
Kritická chyba znamená závažný problém, ale počas ktorého elektromer 
naďalej funguje a meranie je možné. Údaje sú uchovávané v pamäti a v 
prípade pochybností príslušne označené. Po kritickej chybe sa kód chyby 
zobrazí až do potvrdenia tlačidlom displeja, alebo až do resetovania záznamu 
chýb, napríklad cez elektrické rozhranie. V závislosti od typu chyby sa táto 
môže cyklicky objavovať, keďže potvrdením chyby nie je chyba opravená. 

Ak sa chyba znovu objaví, musí byť elektromer čo najskôr vymenený. 

 
Nekritické chyby 

 
Nekritické chyby môžu ovplyvniť funkcie elektromera (dočasne alebo trvalo). 
Tieto chyby sú zaznamenané v zázname chýb. 

Elektromer je vtedy opraviteľný a zvyčajne ho nie je potrebné vymeniť.
 
 
 
 
 

9.1.1.5.1.  Popis chýb a požadované kroky 
 

F.F.0  xx xx xx x1 (bit0) Neplatné hodiny

Závažnosť Nekritické 

Popis Znamená, že hodiny sú neplatné. Ak elektromer zistí, že hodiny sú neplatné, teda sa 
vyčerpala energetická rezerva pre hodiny, nastaví sa príslušný príznak. 

Keď sa hodiny elektromera nastavia, elektromer resetuje bit neplatného času v zázname 
chýb, ak bol dôvod pre chybu neplatných hodín odstránený (prázdna batéria hodín alebo 
záložného kondenzátora). Záznamy energií nie sú chybou neplatných hodín ovplyvnené. 

Rovnaké platí pre tieto správy: F.F.0 .. x3/x5/x7/x9/xB/xD/xF (kombinácie, ak sú aj 
ostatné 3 bity nastavené v príslušnej skupine 4 bitov). 

Požadovaný krok Najprv skontrolujte, či je zobrazená aj chyba pre výmenu batérie. Ak áno, postupujte 
podľa krokov tejto chyby. Potom nastavte hodiny cez komunikačné kanály. 

 

F.F.0  xx xx xx x2 (bit1) 

 

Vymeňte batériu (vybitá) 

Závažnosť Nekritické 

Popis Batéria hodín alebo záložný kondenzátor sú vybité. 

Neustálym monitorovaním stavu batérie alebo kondenzátora je elektromer schopný 
poskytovať informácie o percente zostávajúcej kapacity batérie. Príznak sa nastaví, ak 
zostávajúca kapacita batérie klesne pod kritický limit. 

Rovnaké platí pre tieto správy: F.F.0 .. x3/x6/x7/xA/xB/xE/xF (kombinácie, ak sú aj 
ostatné 3 bity nastavené v príslušnej skupine 4 bitov). 

Požadovaný krok Vymeňte batériu (platí pre elektromery s lítiovou batériou); nechajte elektromer pripojený k 
zdroju energie, aby sa dobil kondenzátor (platí pre elektromery so záložným 
kondenzátorom). Nastavte hodiny cez komunikačné kanály. Vymažte chybu cez 
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F.F.0  xx xx x1 xx (bit8) 

 
Chyba pamäte programu 

Závažnosť Fatálne 

Popis Naznačuje chybu v priestore pamäte elektromera (interná pamäť flash), kedy je správanie 
elektromera nepredvídateľné. 

Kontrolný súčet MD5 jadra a/alebo modulu nie je v zhode s kontrolným súčtom MD5, 
ktorý bol zadaný počas zostavovania. Uvedené znamená, že v elektromere beží neplatný 
firmvér možno kvôli nesprávnym bunkám pamäte, chybe prenosu nového firmvéru počas 
procesu aktualizácie, alebo dokonca kvôli neoprávnenému pokusu o modifikáciu firmvéru 
elektromera. 

Rovnaké platí pre tieto správy: F.F.0 .. x3/x5/x7/x9/xB/xD/xF (kombinácie, ak sú aj 
ostatné 3 bity nastavené v príslušnej skupine 4 bitov)

Požadovaný krok Elektromer by mal byť vymenený. Výsledky uložené v elektromery by mali byť 
skontrolované a overené. 

 

F.F.0  xx xx x2 xx (bit9) 

 

Chyba RAM 

Závažnosť Kritické 

Popis Chyba zaznamenaná v RAM (dátovej) pamäti.  

Vždy pri spustení elektromera alebo aktualizácii firmvéru sa vykoná proces inicializácie, čo 
vedie ku celkovej kontrole internej pamäte programu (RAM). RAM sa testuje pomocou celej 
škály adries s použitím nedeštuktívneho testu RAM. Príznak sa nastaví, ak RAM test zlyhá. 

Okrem toho sa počas bežnej prevádzky elektromera vykonáva kontrola integrity 
jednotlivých častí RAM, ktoré obsahujú kritické údaje. Stále, keď sú kritické údaje úmyselne 
zmenené, vypočíta a uloží sa nový podpis tak, aby mohol byť porovnaný s vypočítaným 
podpisom príslušných údajov RAM, keď je to potrebné. Príznak sa nastaví, ak sa zistí 
nezhoda.  Elektromer môže fungovať nepravidelne. 

Rovnaké platí pre tieto správy: F.F.0 .. x3/x6/x7/xA/xB/xE/xF (kombinácie, ak sú aj ostatné 
3 bity nastavené v príslušnej skupine 4 bitov). 

Požadovaný krok Vymažte chybu cez komunikačné kanály. Zapnite elektromer a krátko počkajte. Ak sa chyba 
znovu objaví, elektromer vymeňte. 

 

F.F.0  xx xx x4 xx (bit10) 

 

Chyba pamäte NV 

Závažnosť Kritické 

Popis Chyba zaznamenaná v nevolatilnej pamäti. 

Nevolatilná pamäť sa používa ako dlhodobé trvalé úložisko pravidelnej dátovej histórie, 
údajov fakturácie, záznamov udalostí, záloh záznamov, parametrov a ďalších údajov 
potrebných pre elektromer počas bežného spustenia. 

Kontrola integrity údajov sa vykonáva pravidelne alebo náhodne počas prístupu k údajom. 
Príznak sa nastaví, ak kontrola integrity údajov zlyhá. Elektromer môže fungovať 
nepravidelne. 

Rovnaké platí pre tieto správy: F.F.0 .. x5/x6/x7/xC/xD/xE/xF  (kombinácie, ak sú aj ostatné 
3 bity nastavené v príslušnej skupine 4 bitov)

Požadovaný krok Skontrolujte platnosť údajov a parametrov. Porovnajte objekty parametrov v elektromere s 
pôvodnými hodnotami elektromera uloženými počas inštalácie. Ak zistíte rozdiel, elektromer 
vymeňte. Ak rozdiel nezistíte, vymažte chybu komunikačným rozhraním a pozorujte, či sa po 
krátkom čase chyba neobjaví znova. Ak sa chyba znovu objaví, elektromer vymeňte.
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F.F.0  xx xx x8 xx (bit11) 

 
Chyba systému merania 

Závažnosť Fatálne/Kritické 

Popis Chyba zaznamenaná v meracom systéme. 

Elektromer vykonáva isté samodiagnostické testy, aby zabezpečil neprerušovanú 
prevádzku a požadovanú presnosť merania. Príznak sa nastaví, ak je detekovaný 
akýkoľvek druh prílišnej odchýlky v rámci intervalu trvajúceho niekoľko minút. Meranie 
môže byť nepresné. 

Rovnaké platí pre tieto správy: F.F.0 .. x9/xA/xB/xC/xD/xE/xF  (kombinácie, ak sú aj 
ostatné 3 bity nastavené v príslušnej skupine 4 bitov)

Požadovaný krok Skontrolujte výsledky merania energie. Ak sú merania správne, vymažte chybu 
komunikačným rozhraním. Ak sa chyba do niekoľkých minút znova objaví, vymeňte 
elektromer (kritické). Ak sú merania nesprávne, vymeňte elektromer (fatálne). 

 

F.F.0  xx xx 1x xx (bit12) 

 

Chyba Watchdog 

Závažnosť Kritické 

Popis Elektromer bol reštartovaný sústavou obvodou Watchdog. 

Príznak sa nastaví vždy, keď je vykonaný reset Watchdog alebo reset hardvéru mikroradiča. 

Rovnaké platí pre tieto správy: F.F.0 .. 3x/5x/7x/9x/Bx/Dx/Fx (kombinácie, ak sú aj ostatné 
3 bity nastavené v príslušnej skupine 4 bitov). 

Požadovaný krok Skontrolujte výsledky merania energie. Ak sú výsledky výrazne odlišné od očakávaných 
výsledkov, vymeňte elektromer. Skontrolujte objekty resetovania Watchdog (0-
0:128.6.0*255). Ak sa ich hodnota zvyšuje počas jedného dňa, vymeňte elektromer.
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9.1.2. Filter chýb 

Objekt filtra chýb je možné nastaviť, aby ste skryli nechcené chyby. Aby ste skryli nechcené chyby, musia 
byť príslušné bity vo filtri chýb nastavené na 1. 

 

 

 
Obrázok 70: Filtrovanie chýb 

 
 
 

9.1.3. Filter displeja chýb 

Objekt displeja chýb môže byť použitý na skrytie chýb, ktoré nie sú určené  
na zobrazenie kurzora ukazovateľa FF. Štruktúra objektu filtra displeja chýb je rovnaká ako 
štruktúra objektu záznamu chýb. Nastavením filtra displeja chýb na 0, povedie každý príznak chyby v 
zázname chýb k zobrazeniu kurzora ukazovateľa FF. Naopak, nastavenie filtra displeja chýb na 1 nepovolí 
príslušnej chybe aktivovať kurzor FF na displeji. 

 
 
 

9.2. Registrácia TOU 

Možnosti TOU: 

 Do 8 taríf. 

 Do 16 masiek na nastavenie rôznych kombinácii zaznamenávania taríf. 

 Až do 16 období. 

 Až do 16 týždenných pravidiel. 

 Až do 32 denných pravidiel. 

 Až do 16 akcií na deň. 

 Až do 128 osobitných denných definícii (sviatky,...). 
 
 

Možné spôsoby prepínania taríf: 

 Prepínanie taríf prostredníctvom interného RTC. 

 Prepínanie taríf na základe vstupov (samostatne pre energiu a dopyt). 
 
 
 
 

9.2.1. Kalendár aktivít 

Kalendár aktivít umožňuje v elektromery tvorbu rôznych štruktúr taríf. Kalendár aktivít sa používa na 
kontrolu uchovávania záznamov energie a dopytu podľa rozpisu tarifných sadzieb. 

 

Kalendár aktivít pozostáva z dvoch kalendárov - aktívneho a pasívneho. Pasívny kalendár je možné 
aktivovať vo vopred zadefinovanom čase. Zmeny je možné vykonávať iba v rámci pasívneho kalendára, 
ktorý sa stane aktívnym až po jeho aktivácii. 
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Každý kalendár má nasledujúce vlastnosti: 

 Názov kalendára, 

 Sezónny profil, 

 Tabuľka týždenného profilu, 

 Tabuľka denného profilu. 
 

Názov kalendára identifikuje aktívny kalendár. 
 

Tabuľka období v sezónnom profile pozostáva až zo 16 období, počas ktorých je možné uplatniť rôzne 
týždenné tabuľky. 

 

Sezónny profil pozostáva z: 

 Názvu sezónneho profilu, 

 Počiatočný čas a dátum obdobia/sezóny, 

 Názov týždňa. 
 

Tabuľka týždňa určuje denné profily uplatnené pre daný týždeň. Dostupných je 16 týždenných tabuliek - 
jeden týždenný profil na sezónu. Týždenné tabuľky sú rozdelené do dní od pondelka do nedele bez 
časových údajov; opakujú sa každý týždeň, kým podľa sezónneho profilu platia. Týždenný profil pozostáva 
z: 

 Názvu týždňa, 

 Dní v týždni. 
 

Tabuľky denného profilu: v elektromere je k dispozícii až 32 tabuliek denného profilu na pokrytie dní v týždni 
a špeciálnych dní. Tabuľky denného profilu sú rozdelené do denných krokov, ktoré definujú jednotlivé časy 
prepínania tarify energie a výkonu. Každá z týchto denných aktivít je definovaná zadaním času začatia. V 
každej tabuľke denného profilu je možné zadefinovať až 16 denných krokov (bodov prepnutia). 

 
 

9.2.2. Špeciálne dni 

Definícia dátumu v objekte špeciálnych dní môže byť: 

 Fixné dátumy (vyskytujú sa iba raz), 

 Opakované dátumy. 
 

Implementácia špeciálnych dní v elektromery MT880 umožňuje nastavenie až 128 špeciálnych dní. Je 
možné zadefinovať rôzne špeciálne dni. 

 
 

9.2.3. Aktivácia záznamu 

Elektromer MT880 má dva objekty aktivácie záznamov, jeden pre tarifnú schému energie a jeden pre 
schému dopytu. 

 

Celkový súbor pozostáva z 12 typov energie (A+, A-, Q+, Q-, Q1, Q2, Q3, Q4, S+, S-, absolútna činná 
energia, činná energia zo siete), každý z nich má 4 alebo 8 tarifných záznamov (v závislosti od nastavenia 
elektromera). 

 

Celkovo je v objekte aktivácie záznamov energie zahrnutých až 96 objektov v zmysle priradenia 

vlastností v registri. Pre tieto objekty je v rámci priradenia k dispozícii 16 masiek. 
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9.2.4. Tabuľka tarifikačných skriptov 

Tabuľka tarifikačných skriptov predstavuje spôsob aktivácie rôznych masiek energie a dopytu. 
V tabuľke tarifikačných skriptov je možné zadefinovať až 32 skriptov. Každý skript dokáže vykonať až 4 
kroky. 

 
 

9.2.5. Zdroj prepínania tarify 

Zdroj prepínania tarify určuje spúšťanie tarify. Elektromer podporuje 2 možnosti prepínania tarify: 

 0 - kontrola tarify cez tarifný vstup, 

 1 - kontrola tarify cez interné hodiny (tarify sú riadené kalendárom aktivít). 
 

Zmena tarify môže byť vykonaná okamžite alebo synchronizovaná s obdobím merania. 
 
 

9.2.6. Aktuálna tarifa 

Aktuálna tarifa zobrazuje tarifu, ktorá je momentálne aktívne a je zobrazená pomocou stavu na LCD 
displeji cez objekt 0-0:96.14.0*255 (energia) a 0-0:96.14.1*255 (dopyt). 

Zobrazenie aktívnej tarify na LCD zobrazené v Tabuľke 74. 
 
 

Tarifa Zobrazený 
Žiadna tarifa Žiadny 

1 Príznak 1 ON 
2 Príznak 2 ON 
3 Príznak 3 ON 
4 Príznak 4 ON 
5 Príznak 1 bliká 
6 Príznak 2 bliká 
7 Príznak 3 bliká 
8 Príznak 4 bliká 

Tabuľka 74: Aktívna tarifa 
 
 
 
 

9.3. Tarifné vstupy/výstupy 

9.3.1. Kontrola vstupov energetickej a dopytovej tarify 

Prepínanie tarify energie/dopytu môže byť riadené vstupmi tarify energie a dopytu na elektromery. 

Nakonfigurovať je možné dva vstupy pre tarifikáciu energie / dopytu. Pre každý pár tarifných vstupov 
(energia a dopyt) je definovaný špecifický skript z tabuľky tarifných skriptov, ktorý má byť vykonaný v 
prípade istej kombinácie vstupných signálov. 

Elektromer podporuje až 32 programovateľných skriptov. 
 
 

  

Obrázok 71: Kombinácia tarifných vstupov pre energiu a dopyt 
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9.3.2. Kontrola výstupov energetickej / dopytovej tarify 

Nakonfigurovať je možné dva výstupy pre tarifikáciu energie / dopytu. 

Pre každý pár tarifných výstupov (energia a dopyt) existuje kódovacia tabuľka. Kódovacie tabuľky definujú, 
ktorá kombinácia tarifných výstupov sa aktivuje podľa masky aktuálnej tarify v objekte zaznamenávania. 

 
 

  

Obrázok 72: Kombinácia tarifných výstupov pre energiu a dopyt 
 
 
 

 
9.3.3. Číslo programu časového spínača 

Objekt čísla programu časového spínača 1-0:0.2.2*255 obsahuje hodnotu identifikátora TOU. Hodnota je 
zapísaná a odčítavaná v alfanumerickom formáte. Dĺžka ID je obmedzená na 48 znakov. 

 
 
 

9.4. Spravovanie záťaže 

Elektromer je vybavený 5A bistabilným relé, ktoré je možné využiť na obmedzenie záťaže. Výstupy z relé je 
možné spravovať pomocou rôznych funkcií elektromera: 

 Cez komunikačné rozhrania elektromera spustením metód 
odpojenia/opätovného pripojenia v objekte kontrolného relé riadenia záťaže 
„Load management relay control“ alebo cez rozhrania vykonaním skriptov 
objektu tabuľky skriptov riadenia záťaže „Load management script table“. 

 Cez objekty monitorovania záznamov, ktoré môžu byť nastavené 
na vykonanie skriptov z „Load management script table“, keď 
dôjde k prekročeniu hraničných hodnôt. 

 Cez tarifikačný program, ktorý vykonáva metódy odpojenia/opätovného pripojenia 
objektu „Load management relay control“. 

 

Okrem toho môže byť elektromer nakonfigurovaný tak, aby smeroval až k trom výstupom kontroly záťaže 
vybratých z dostupných výstupov OptoMOS, aby tak signalizoval stav kontroly záťaže. Elektromer tiež 
zaznamenáva informácie o kontrole záťaže (počet aktivácií a trvanie aktivácií). 

 
 
 
 

9.4.1. Kontrola relé riadenia záťaže 

Príslušný objekt COSEM kontroly odpojenia je v elektromery implementovaný, aby kontroloval relé. 

Stav relé môže byť odčítaní cez elektromer cez stav výstupu (False/True) a cez stav kontroly 
(Odpojené/Pripojené). 



MT880
Užívateľská 

V2.00 – English 121/171 9. CHYBY 

 

 

 

Režim kontroly 

Definuje režim prevádzky objektu kontroly odpojenia. Možné režimy sú zobrazené v Tabuľke 75. 

 

 

Obrázok 73: Prevádzka objektu kontroly odpojenia 
 
 
 

Režim Popis 

0 Žiadne. Objekt kontroly odpojenia je vždy v pripojenom stave. 

 

2 
Odpojenie: Vzdialené (b, 

c) Lokálne (g) 

Opätovné 
pripojenie:

Vzdialené (a) 

 

4 
Odpojenie: Vzdialené (b, 

c) Lokálne (g) 

Opätovné 
pripojenie:

Vzdialené (a) 

 

5 
Odpojenie: Vzdialené (b, 

c) Lokálne (g) 

Opätovné 
pripojenie:

Vzdialené 
(d) Lokálne 

 

6 
Odpojenie: Vzdialené (b, 

c) Lokálne (g) 

Opätovné 
pripojenie:

Vzdialené 
(d) Lokálne 

Tabuľka 75: Režimy odpojenia objektu COSEM pre kontrolu odpojenia riadenia záťaže 
 
 
 

Popis metódy 

 Vzdialené odpojenie núti relé do stavu odpojenia, ak je povolené vzdialené odpojenie (režim 
kontroly > 0), 

 Vzdialené pripojenie núti relé do stavu pripojenia, ak je povolené priame vzdialené pripojenie 
(režim kontroly = 2, 4). 
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9.4.2. Tabuľka skriptov riadenia záťaže 

Aby bolo možné nakonfigurovať elektromer na lokálne riadenie relé, je v ňom implementovaná tabuľka 
skriptov riadenia záťaže „Load management script table“. Dve tabuľky skriptov sú pevne dané: 

 Skript 1 - skript odpojenia,  

 Skript 2 - skript pripojenia, 
 
 

 

Obrázok 74: Tabuľka skriptov riadenia záťaže v MeterView 
 
 
 
 

9.4.3. Omeškanie riadenia záťaže 

Cez príslušný objekt COSEM môže byť nastavené spínanie relé pre rôzne prevádzkové režimy, ktoré sa 
týkajú spínania relé. 

 

Pre spínanie relé sú k dispozícii tieto režimy: 

 (0) - Normálny, nie sú aktivované omeškania spínania, 

 (1) - Spínač zapnutý ON - omeškanie, 

 (2) - Spínač zapnutý ON - náhodné omeškanie, 

 (3) - Spínač zapnutý ON - omeškanie pri omeškaní zapnutého výkonu Power ON, 

 (4) - Spínač zapnutý ON - omeškanie pri náhodnom omeškaní zapnutého výkonu Power ON, 

 (5) - Spínač zapnutý ON - náhodné omeškanie pri omeškaní zapnutého výkonu Power ON, 

 (6) - Spínač zapnutý ON - náhodné omeškanie pri náhodnom omeškaní zapnutého výkonu Power 
ON. 

 

Objekt COSEM riadenia záťaže - výkon s omeškaním „Load management power on delay“ môže byť 
využitý na nastavenie omeškania v zapínaní relé pri spúštaní. Pri znížení výkonu a pri pripojenom stave 
relé v režime výkonu s omeškaním povedie ďalšie zvýšenie výkonu k odpojeniu relé na čas nastavený v 
objekte riadenia záťaže - výkon s omeškaním pred tým, ako je relé znova pripojené. Počas času výkonu s 
omeškaním ostáva stav kontroly pripojený, avšak stav výstupu je zmenený na False. Podľa nastaveného 
režimu môže byť omeškanie konštantné alebo náhodné v zmysle nakonfigurovaného rozsahu. 

Čas omeškania sa nastavuje v sekundách (s). 
 

Objekt COSEM riadenia záťaže - spínanie s omeškaním „Load management switch on delay“ môže byť 
využitý na nastavenie omeškania v zapínaní relé, keď sa zmení stav kontroly na Pripojený po spustení 
kroku opätovného pripojenia. Počas času spínania s omeškaním sa stav kontroly zmení na pripojený, 
avšak stav výstupu je ostáva nastavený na False. Podľa nastaveného režimu môže byť omeškanie 
konštantné alebo náhodné v zmysle nakonfigurovaného rozsahu. 
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Čas omeškania sa nastavuje v sekundách (s). 
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9.4.4. Tabuľka skriptov výstupu kontroly záťaže 

Aby dokázal riadiť kontrolu výstupov, má elektromer implementovanú osobitnú tabuľku skriptov. Tabuľka 
skriptov obsahuje 6 skriptov podporujúcich 3 výstupy kontroly záťaže, kde dva skripty sa používajú na jeden 
výstup kontroly záťaže (jeden skript pre aktiváciu a druhý pre deaktiváciu). 

 
 

Číslo 
skriptu 

 
Krok 

Výstup pre 
kontrolu 

1 Aktivovať LA1 

2 Deaktivovať LA1 

3 Aktivovať LA2 

4 Deaktivovať LA2 

5 Aktivovať LA3 

6 Deaktivovať LA3 

Tabuľka 76: Tabuľka skriptov výstupu kontroly záťaže - dostupné skripty 
 
 
 

Aktivácie výstupov kontroly záťaže sa zaznamenávajú v príslušných objektoch informácií ako: 

 počítadlo aktivácii kontroly záťaže v rámci fakturačného obdobia na kanál kontroly záťaže, 

 trvanie aktívneho stavu výstupu kontroly záťaže v rámci fakturačného obdobia na kanál kontroly 
záťaže, 

 kumulatívne trvanie aktívneho stavu výstupu kontroly záťaže na kanál 

kontroly záťaže. Trvanie je zaznamenávané v sekundách. 

 
 

9.4.5. Monitor záznamov kontroly záťaže 

Na účely kontrolnej funkcie sú v elektromere MT880 implementované tri monitori záťaže. 
 

Limity 

Poskytuje hraničné hodnoty, voči ktorým sú porovnávané monitorované vlastnosti príslušného objektu. 
Limit je rovnakého druhu ako monitorovaná vlastnosť príslušného objektu. Nastaviť je možné 2 hraničné 
hodnoty. 

 
Monitorovaná hodnota 

Definuje objekt, ktorý bude monitorovaný. 
 

kroky 

Definuje skripty, ktoré majú byť vykonané, keď monitorovaná vlastnosť príslušného objektu prekročí 
priradený limit. Kroky „akcie“ vlastnosti majú rovnaký počet elementov ako vlastnosti limitov „hraničných 
hodnôt“. Poradie položiek krokov zodpovedá poradiu limitov. Každý element akcie v rade má zadefinovanú 
akciu pre smer hore a pre smer dole, kde: 

 akcia pre smer hore definuje krok, keď hodnota vlastnosti monitorovaného záznamu prekročí limit 
smerom nahor, 

 akcia pre smer dole definuje krok, keď hodnota vlastnosti monitorovaného záznamu prekročí 
limit smerom nadol. 
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Príklady: 

Príklad 1 - monitorovanie hodnoty s konštantným parametrom limitu 
 

 

Obrázok 75: Bežná prevádzka monitora záznamov 
 
 

Hraničná hodnota monitora záznamov je nastavená ako hodnota THR (pozri Obrázok 76). 

 [t1] – Monitorovaná hodnota záznamu dosiahne úroveň limitu. Nevykoná sa žiadny krok. 

 [t2] – Monitorovaná hodnota záznamu prekročí úroveň limitu aspoň o jednu jednotku 
(THR + 1U). Vykoná sa akcia pre smer hore. 

 [t3] – Monitorovaná hodnota záznamu dosiahne úroveň limitu. Nevykoná sa žiadny krok. 

 [t4] – Monitorovaná hodnota záznamu prekročí úroveň limitu aspoň o jednu jednotku (THR + 
1U). Vykoná sa akcia pre smer dole. 

 
 

Príklad 2 - monitorovanie hodnoty s premenným parametrom limitu 
 

 

Obrázok 76: Prevádzka monitora záznamov pri meniacom sa parametri 
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Na začiatku sa monitorovaná hraničná hodnota nastaví na THR1. Limit sa mení počas prevádzky. 

 [t1] – Monitorovaná hodnota záznamu narastie, avšak limit sa zmenší. Vykoná sa akcia pre smer 
hore. 

 [t2] – Monitorovaná hodnota záznamu klesne a dosiahne nový limit. Nevykoná sa žiadny krok. 

 [t4] – Monitorovaná hodnota záznamu prekročí úroveň limitu aspoň o jednu jednotku 
(THR2 - 1U). Vykoná sa akcia pre smer dole. 

 [t4] – Parameter limitu monitorovanej hodnoty sa zvýši. 
Monitorovaná hodnota narastie, ale nevykoná sa žiadny krok, keďže nedôjde k prekročeniu 
limitu. 

 

Vyššie uvedené príklady zobrazujú fungovanie jedného monitora záznamu. Keď sú využívané všetky tri 
monitory záznamov, každý z nich funguje nezávisle. 

 

POZNÁMKA! 

Keď sú na kontrolu relé cez tabuľku skriptov kontroly záťaže nastavené všetky tri monitory, relé 
ostane odpojené, keď aspoň jeden monitor záznamu požiada o stav odpojenia. 
Relé bude pripojené, iba ak to umožnia všetky tri monitory záznamov. 

 
 
 
 

9.4.6. Kĺzavý priemer prúdu 

Na účely kontroly záťaže existujú pre každú fázu objekty kĺzavého priemeru prúdu. Tieto objekty neobsahujú 
priamo meraný fázový prúd RMS, ale priemernú hodnotu niekoľkých období. Fázový RMS prúd je 
spriemerovaný na obdobie (prednastavená 1 s) počas niekoľkých období (prednastavených 90), čo vedie k 
výpočtu kĺzavého priemeru prúdu. 

 

Každý objekt kĺzavého priemeru prúdu funguje samostatne a môže mať rôzne nastavenia obdobia a počtu 
období. 

 
 
 

9.5. Identifikácia 

Za účelom identifikácie každého elektromera, jeho funkcionalít a schopností, bolo implementovaných 
niekoľko objektov identifikácie. Kým niektoré sú elektromerom pevne dané, niektoré z nich môže 
zadefinovať aj používateľ. 

 

Na prístup k elektromeru cez protokol DLMS/COSEM je nutné použiť adresu zariadenia. Adresa zariadenia 
je štrukturovaná nasledovným spôsobom: 

 
 

  

 

Obrázok 77: DLMS/COSEM adresovanie 
 
 
 

Kde: 

 Logické adresy sú špecificky určené pre COSEM/DLMS protokol. 

 Logická adresa klienta je logickou adresou klienta pripájajúceho sa na elektromer. 

 Logická adresa servera je adresa konkrétneho logického zariadenia vo vnútri fyzického zariadenia 

Logická
adresa 

Fyzická adresa 
servera 

Adresa servera 
 
 
 

Fyzická 
adresa 

Adresa klienta 

Logická 
adresa 
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 Pár logických adries určuje asociáciu medzi serverom a klientom. Server môže priradiť rôzne prístup 
práva. Dostupné priradenia je možné nájsť v objekte priradenia SAP. 

 Fyzické adresy závisia od komunikačného rozhrania použitého na prístup k 
elektromeru (HDLC adresa, telefónne čísla, IP adresy, TCP porty, atď.). V niektorých 
prípadoch 
je možné špcifické adresy vynechať (napr. fyzickú adresu klienta v protokole HDLC). 

 

Na základe páru logických adries elektromer podporuje asociácie aplikácie COSEM v zmysle Tabuľky 77. 
V elektromery je možné identifikovať iba jedno logické zariadenie s logickou adresou servera 1. 

 
 

Asociácie aplikácie COSEM SAP Klient SAP Server

Verejná asociácia 16 1
Riadiaca asociácia 1 1
Riadiaca asociácia 2 2 1
Vopred založená asociácia 102 1

Tabuľka 77: Asociácie aplikácie COSEM 
 
 
 

Riadiaca asociácia Management Association (2) sa používa na riadenie zariadenia, získavanie dát zo 
zariadenia a autorizáciu krokov v elektromery. Riadiaca asociácia je dostupná cez vzdialenú komunikáciu, 
napr. GPRS, ako aj na lokálnom rozhraní, napr. optickom porte. 

 
 
 

9.5.1. Priradenie SAP 

Zoznam priradenia SAP obsahuje zoznam všetkých logických zariadení a ich SAP adries v rámci fyzického 
zariadenia 
– elektromera. 

 

Kategória rozhrania zoznamu priradenia SAP „SAP assignment list“ obsahuje informácie o priradení 
logických zariadení vo fyzickom zariadení. Informácie sú zobrazené ako pár logických adries zariadenia 
priradených k logickému názvu zariadenia COSEM. 

V elektromery je implementované iba jedno logické zariadenie. 
 
 
 

9.5.2. Aktuálna asociácia 

Aktuálna asociácia Current Association obsahuje zoznam priradených objektov v elektromery a niektoré 
ďalšie informácie. 

 

Zoznam objektov 

Obsahuje zoznam viditeľných COSEM objektov s ich ID triedy, verziou, logickým názvom a prístupovými 
právami a metódami v rámci danej aplikačnej asociácie. Celkový počet objektov je rôzny a závisí od 
používaného typu elektromera (ME alebo MT). 

 

ID priradených partnerov 

Obsahuje identifikátory aplikačných procesov klienta a servera COSEM (logické zariadenie) v rámci 
fyzických zariadení, ktoré sú hostiteľmi týchto procesov, ktoré patria do AA navrhnutej objektom 
„Association LN“. 

 SAP Klient (1) 

 SAP Server (1) 
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Kontextový názov aplikácie 

V prostredí COSEM sa predpokladá, že kontext aplikácie existuje vopred a odkazuje sa naň 
jeho názvom počas zakladania AA. Tento atribút obsahuje názov aplikačného kontextu danej asociácie. 
Zahŕňa nasledovné elementy: 

 joint-iso-ctt (2), 

 krajina (16), 

 názov krajiny (756), 

 identifikovaná organizácia (5), 

 DLMS-UA (8), 

 aplikačný kontext (1), 

 kontextov

é ID. Kontextové 

ID môže byť: 

 Odkaz na logický názov bez šifrovania - (0), 

 Odkaz na krátky názov bez šifrovania - (1), 

 Odkaz na logický názov so šifrovaním - (2), 

 Odkaz na krátky názov so šifrovaním - (3), 

 
Kontextové informácie xDLMS 

Obsahuje všetky potrebné informácie o kontexte xDLMS pre danú asociáciu, kde: 

 element konformity conformance obsahuje blok konformity xDLMS podporovaný serverom; 

 element maximálnej veľkosti max receive pdu size obsahuje max. dĺžku xDLMS APDU vyjadrenú v 
bytoch, ktorú klient môže zaslať. Je rovnaký ako parameter server max receive pdu size 
v rámci DLMSInitiate. response pdu (pozri Zelená kniha, časť 9.4.4.); 

 element maximálnej veľkosti max send pdu size obsahuje max. dĺžku xDLMS APDU vyjadrenú v 
bytoch, ktorú sever môže zaslať. Je rovnaký ako parameter client max receive pdu size v rámci 
DLMS User Association, COSEM Identification System and Interface Classes, Ed. 9 draft 0.5 
DLMS User Association V0.5 2008-12-01 DLMS UA 1000-1 ed. 9.0 54/255 © Copyright 1997-2008 
DLMS User Association DLMS-Initiate.request pdu (pozri Zelená kniha, časť 9.4.4); 

 element čísla verzie DLMS version number obsahuje číslo verzie DLMS podporované serverom; 

 element kvality služby quality of service sa nepoužíva; 

 informácie o šifrovaní cyphering info v aktívnej asociácii obsahuje príslušný kľúčový 
parameter v rámci DLMS-Initiate request pdu (pozri Zelená kniha, časť 9.4.4). 

 

Názov autorizačného mechanizmu 

Obsahuje názov autorizačného mechaniznu asociácie. Zahŕňa nasledovné elementy: 

 joint-iso-ctt (2), 

 krajina (16), 

 názov krajiny (756), 

 identifikovaná organizácia (5), 

 DLMS-UA (8), 

 názov autorizačného mechanizmu (2), 

 ID mechanizmu 

(x). ID mechanizmu môže 

byť: 

 Názov mechanizmu najnižšej úrovne bezpečnosti COSEM - (0), 

 Názov mechanizmu nízkej úrovne bezpečnosti COSEM - (1), 

 Názov mechanizmu vysokej úrovne bezpečnosti COSEM - (2), 

 Názov mechanizmu vysokej úrovne bezpečnosti COSEM cez MD5 - (3), 

 Názov mechanizmu vysokej úrovne bezpečnosti COSEM cez SHA-1 - (4), 
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 Názov mechanizmu vysokej úrovne bezpečnosti COSEM cez GMAC - (5). 
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Byte 
1 

Byte 
1 

Byte 
1 

Byte 
1 

 

LLS Secret 

Obsahuje autorizačnú hodnotu pre autorizačný proces LLS. 
 

Stav asociácie 

Znázorňuje aktuálny stav asociácie, ktorý je zobrazený cez objekt. Stavy môžu byť nasledovné: 

 bez asociácie - (0), 

 asociácia prebieha - (1), 

 asociácia - (2). 

 
Odkaz na nastavenie bezpečnosti 

Odkazuje na objekt nastavenia bezpečnosti pomocou jeho logického názvu. Objekt, na ktorý sa 
odkazuje, riadi bezpečnosť daného objektu aktuálnej asociácie Current Association. 

 

Popis metódy 

Metóda Change HLS secret mení HLS secret, pričom je potrebné poznať hlavný kľúč master key. 
 
 

9.5.3. Logický názov zariadenia COSEM 

Logické zariadenie COSEM môže byť identifikované jedinečným logickým názvom zariadenia COSEM. 
Tento názov je možné získať z položky IC „priradenie SAP“, alebo z objektu COSEM logického názvu 
zariadenia „COSEM logical device name“. 
Názov je zadefinovaný ako oktetový string pozostávajúci z maximálne 16 oktetov. Prvé tri oktety 
predstavujú jedinečnú identifikáciu 
výrobcu zariadenia 2. Výrobca je zodpovedný za garanciu jedinečnosti oktetov, ktoré nasledujú (max. 
13 oktetov). 

 

Logický názov zariadenia COSEM pozostáva z nasledujúcich informácií a je zobrazený vo formáte ASCII, 
napr. ISKT880M00000001: 

 Kód výrobcu 

MC (3 byty): ISK 

 Typ elektromera 

MT (4 byty): T880 - tri fázy, typ 880 

 Obmedzenie/prístup do servera elektromera 

R (1 byt): M – správa, P – verejné, E – prednastavené 

 Zakódované výrobné číslo ASCII pre konkrétneho výrobcu (SN) 

SN (8 bytov): Sériové číslo zariadenia ID, výrobné číslo (0-0:96.1.0) 
 
 

Byte 
1 

Byte 
2 

Byte 
3 

Byte 
4 

Byte 
5 

Byte 
6 

Byte 
7 

Byte 
8 

Byte 
9 

Byte 
10 

Byte 
11 

Byte 
12 

Byte 
13 

Byte 
14 

Byte 
15 

Byte 
16 

MC MT R SN 

Obrázok 78: Štruktúra logického názvu zariadenia COSEM 
 
 
 
 

9.5.4. ID elektrickej energie 1 

Electricity id 1 je jedinečným číslom elektromera v rámci istej skupiny elektromerov. Hodnota je zapísaná a 
odčítavaná v alfanumerickom formáte. Dĺžka ID musí byť 8 znakov. 

 

Číslo je skopírované do objektu nastavenia lokálneho portu IEC local port setup a používa sa pri 
prístupe do elektromera cez protokol IEC 61056-21 (predtým 1107) 
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9.5.5. ID zariadenia 

Elektromer poskytuje deväť rôznych stringov identifikácie zariadenia: 

 ID zariadenia 1, výrobné číslo 

 ID zariadenia 2, ID zariadenia elektromera 

 ID zariadenia 3, lokalizácie funkcie 

 ID zariadenia 4, lokalizačné info 

 ID zariadenia 5, všeobecný účel 

 ID zariadenia 6 

 ID zariadenia 7 

 ID zariadenia 8 

 ID zariadenia 9, ID elektromera 
 
 

9.5.5.1. ID zariadenia 1 
 

ID zariadenia 1 je výrobným číslom elektromer (zobrazené tiež v položke „logický názov zariadenia 
COSEM“). 
Hodnota je zapísaná a odčítavaná v alfanumerickom formáte. Dĺžka ID musí byť 8 znakov. 

 
 
 

9.5.5.2. ID zariadenia 2 
 

ID zariadenia 2 je ID zákazníka. Hodnota je zapísaná a odčítavaná v alfanumerickom 
formáte. Dĺžka ID je obmedzená na 48 znakov. 

 
 
 

9.5.5.3. ID zariadenia 3 ... ID zariadenia 9 
 

ID zariadenia nemajú špeciálny význam priradený elektromerom. Ide o ID pre všeobecné účely a pre 
akékoľvek identifikačné účely. Hodnoty sú zapísané a odčítavané v alfanumerickom formáte. Dĺžka týchto 
ID je obmedzená na 48 znakov. 

 
 
 

9.5.6. Identifikácia firmvéru elektromera 

Identifikácie firmvéru, ktorý beží v elektromery, je možná cez príslušné objekty COSEM. 
 
 
 

9.5.6.1. Architektúra firmvéru 
 

Celá aplikácia elektromera je rozdelená do dvoch častí: jadro a modul. Každá časť obsahuje konkrétne 
komponenty firmvéru. Obe časti firmvéru (jadro a modul) používajú rovnakú štruktúru identifikácie. 
Identifikácia má 16 znakov. 

 

Štruktúra identifikácie firmvéru 

Identifikácia jadra a modulu sú oddelené v rôznych objektoch, avšak majú rovnakú štruktúru. 
 

Identifikácia firmvéru pozostáva z nasledujúcich polí: 
 

 Príznak výrobcu (3 znaky) ISK znamená Iskraemeco,

 Príznak FW (2 znaky) AC - jadro, AM - modul 

 Typ zariadenia (5 znakov) Typ elektromera, napr. 
MT880 Revízia (6 znakov). 



MT880
Užívateľská 

V2.00 – English 133/171 9. CHYBY 

 

 

 

Revízia jadra a modulu: Štruktúra čísel revízie je zobrazená v Obrázku 80. 
 
 

MMM FF DDDDD RRRRRR 

         
 

Príznak výrobcu Príznak FW Typ zariadenia Revízia 

Obrázok 79: Štruktúra identifikácie firmvéru 
 
 
 
 

Štruktúra čísla revízie firmvéru 

Číslo revízie firmvéru je štruktúrované v troch úrovniach: 

 Číslo veľkej revízie (M), 

 Číslo malej revízie (mmm), 

 Číslo zostavenia (bb). 
 
 

M mmm bb 

       
 

Veľká revízia # Malá revízia # Zostavenie 
#

Obrázok 80: Štruktúra čísla revízie 
 
 
 
 

9.5.6.2. Aktívna verzia jadra firmvéru 
 

Ide o objekt, ktorý identifikuje aplikačné jadro firmvéru elektromera. 
Údaje sú uložené ako ASCII hodnota dlhá 16 znakov. 

 
 
 

9.5.6.3. Aktívna verzia modulu firmvéru 
 

Ide o objekt, ktorý identifikuje aplikačný modul firmvéru elektromera. Údaje sú 
uložené ako ASCII hodnota dlhá 16 znakov. 

 
 
 

9.5.6.4. Aktívny podpis jadra firmvéru 
 

Podpis sa používa na kontrolu integrity jadra firmvéru. Vypočítava sa pomocou algoritmu 
MD5 (algoritmus Message-Digest 5) a jeho dĺžka je 16 znakov. 

 
 
 

9.5.6.5. Aktívny podpis modulu firmvéru 
 

Podpis sa používa na kontrolu integrity modulu firmvéru. Vypočítava sa pomocou algoritmu 
MD5 (algoritmus Message-Digest 5) a jeho dĺžka je 16 znakov. 
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9.6. Monitorovacie funkcie 

9.6.1. Kvalita energie 

Modul elektromera zameraný na kvalitu energie poskytuje merania a analýzy hodnôt siete. Základné 
merania kvality energie pozostávajú z: 

 úroveň napätia, pokles, nárast napätia, podpätie, prepätie, detekcia a zaznamenávanie odstavenia, 

 minimum a maximum napätia aktuálneho dňa a predchádzajúceho dňa, 

 minimum a maximum prúdu aktuálneho dňa a predchádzajúceho dňa, 

 detekcia asymetrie napätia, 

 detekcia asymetrie prúdu, 

 zaznamenávania zlyhania fázového napätia. 
 

Všetky merania kvality energie sú na základe merania Urms. Základný interval merania pre prívod naa je 
200 ms, čo je 10-cyklový časový interval 50Hz systémov. Hodnoty základného časového intervalu sú 
počas časového intervalu zaznamenávané (časový interval agregácie), ktorý je prednastavený na 10 
minút. 

Všetky merania kvality energie, ktoré sa týkajú hodnôt využitia napätia, sú uchovávané v objektoch 
okamžitého napätia, ktoré sú vypočítavané podľa nastavení napäťového transformátora, buď ako primárne 
alebo sekundárne hodnoty. Aby bola zabezpečená riadna prevádzka kvality napätia, musí byť nastavené 
menovité napätie tak, aby zodpovedalo meraným okamžitým napätiam. 

 

POZNÁMKA! 

Menovité napätie je možné nastaviť vo voltoch (V). Keďže je menovité napätie nastavené ako 
16-bitová hodnota, nie je možné nastaviť hodnoty menovitého napätie, ktoré sú vyššie ako 
65535 voltov. V prípade vyšších napätí na primárnej strane musí byť elektromer nakonfigurovaný 
na zaznamenávanie sekundárneho napätia. 

 
POZNÁMKA! 

Počas inštalácie skontrolujte objekt menovitého napätia (1-0:0.6.0*255) a príslušne ho nastavte. 
 
 

Objekt menovitého napätia je prednastavený na 230 voltov. 
 
 
 

9.6.1.1. Napäťové úrovne (tabuľky UNIPEDE) 
 

Monitorovanie napäťovej úrovne sa zakladná na niekoľkých vopred definovaných hraničných hodnôt napätia 
nastavených ako percento menovitého Urms. Na začiatku intervalu agregácie elektromer začne vzorkovať 
fázové napätie Urms oproti základnému časovému intervalu a spriemeruje ich. Na konci agregačného 
obdobia sa vypočítané priemerné napätie fázy porovná s vopred definovanými limitmi. Hodnota hĺbky 
napätia získaná na konci agregačného intervalu sa skontroluje oproti jednému z limitov zobrazených v 
Tabuľke 78 a počítadlo spĺňajúceho limitu sa zvýši. Hĺbka je rozdielom medzi referenčným napätím 
(menovité napätie fázy) a priemernou hodnotou Urms meranou na príslušnej fáze počas agregačného 
intervalu. 

 
 

Hraničné 
hodnoty 

Hraničné napätia - 
hĺbka 

Hraničné úrovne 
- počítadla 

Úroveň 1 U > +10% Počítadlo 1 prepätie 

Úroveň 2 +5% < U < +10% Počítadlo 2 prepätie 

Úroveň 3 0% < U < +5% Počítadlo 3 prepätie 

Úroveň 4 -5% < U < 0% Počítadlo 4 podpätie 

Úroveň 5 -10% < U < -5% Počítadlo 5 podpätie 

Úroveň 6 -15% < U > -10% Počítadlo 6 podpätie 

Úroveň 7 U < -15% Počítadlo 7 podpätie 

Tabuľka 78: Model detekcie napäťovej úrovne 
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V prípade simultánneho výskytu rôznych úrovní napätia na rôznych fázach sa zvýšia všetky príslušné 
počítadla hraničných hodnôt fázy. Keď sú hĺbky napätia merané na viacerých fázach v rovnakom rozsahu 
úrovne napätia, zvýši sa príslušné počítadlo pre akúkoľvek fázu iba o 1. 

 

Objekty hraničných úrovní napätia COSEM: 

 L1 počítadlo úroveň 1, 
 L1 počítadlo úroveň 2, 
 L1 počítadlo úroveň 3, 
 L1 počítadlo úroveň 4, 
 L1 počítadlo úroveň 5, 
 L1 počítadlo úroveň 6, 
 L1 počítadlo úroveň 7, 
 L2 počítadlo úroveň 1, 
 L2 počítadlo úroveň 2, 
 L2 počítadlo úroveň 3, 
 L2 počítadlo úroveň 4, 
 L2 počítadlo úroveň 5, 
 L2 počítadlo úroveň 6, 
 L2 počítadlo úroveň 7, 
 L3 počítadlo úroveň 1, 
 L3 počítadlo úroveň 2, 
 L3 počítadlo úroveň 3, 
 L3 počítadlo úroveň 4, 
 L3 počítadlo úroveň 5, 
 L3 počítadlo úroveň 6, 
 L3 počítadlo úroveň 7, 
 AKÁKOĽVEK počítadlo úroveň 1, 
 AKÁKOĽVEK počítadlo úroveň 2, 
 AKÁKOĽVEK počítadlo úroveň 3, 
 AKÁKOĽVEK počítadlo úroveň 4, 
 AKÁKOĽVEK počítadlo úroveň 5, 
 AKÁKOĽVEK počítadlo úroveň 6, 
 AKÁKOĽVEK počítadlo úroveň 7. 

 
 
 

9.6.1.2. Pokles napätia 
 

Poklesy napätia začínajú, keď okamžité napätie určitej fázy poklesne pod limit pre pokles napätia 
»Threshold for Voltage Sag« Uthr na čas dlhší ako čas nastavený v časovom limite pre pokles napätia »Time 
Threshold for Voltage Sag«. Pokles napätia končí, keď sa rovnaké okamžité napätie dvihne nad úroveň 
limitu. Detekcia poklesu napätia zahŕňa 2% hysterézu. Pri detekcii poklesu napätia sa zaznamenávajú 
nasledovné informácie: 

 počítadlo poklesu napätia sa zvýši o 1, 

 uloží sa magnitúda poklesu napätia, 

 uloží sa trvanie poklesu napätia, 

 udalosť sa zaznamená v zázname kvality energie »Power Quality Log«. 
 

Parametre poklesu napätia 

Hranica sa definuje ako percento menovitého napätia. 
 

Časový limit poklesu napätia určuje požadované trvanie (v sekundách), počas ktorého musí konkrétne 
napätie poklesnúť pod limit poklesu napätia »Threshold for Voltage Sag«. 
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Informácie o poklese napätia 

Každý zaznamenaný pokles napätia na konkrétnej fáze vedie k zvýšeniu počítadla poklesov napätia na 
príslušnej fáze. Počítadlo pre akúkoľvek fázu sa zvýši iba vtedy, ak všetky fázové napätia nezodpovedajú 
podmienkam poklesu napätia. 

 

Informácie o magnitúde napätia posledného poklesu napätia na konkrétnej fáze sa zaznamenávajú v 
príslušnom objekte záznamov. Pre každú fázu elektromer zaznamenáva minimálnu hodnotu okamžitých 
fázových napätí počas poklesu napätia na konkrétnej fáze. Magnitúda napätia akejkoľvek fázy sa 
zaznamenáva iba vtedy, ak všetky fázové napätia nezodpovedajú podmienkam poklesu napätia. 
Zaznamenaná magnitúda je minimálne namerané okamžité napätie na akejkoľvek fáze počas trvania 
poklesu napätia. 

Pri každom výskyte poklesu napätia sa predchádzajúce informácie o poklese napätia prepíšu novými 
informáciami. 

Spolu s magnitúdou poklesu napätia sa zaznamenáva aj trvanie poklesu napätia (podľa konkrétnej fázy a 
pre akúkoľvek fázu). Trvanie zaznamenáva čas od bodu, kedy úroveň napätia klesne pod Uthr, až do bodu, 
kedy znova stúpne nad Uthr vrátane 2% hysterézy. 

 
 
 

9.6.1.3. Nárast napätia 
 

Nárasty napätia začínajú, keď okamžité napätie určitej fázy stúpne nad limit pre nárast napätia »Threshold 
for Voltage Swell« Uthr na čas dlhší ako čas nastavený v časovom limite pre nárast napätia »Time Threshold 
for Voltage Swell«. Nárast napätia končí, keď sa rovnaké okamžité napätie klesne pod úroveň limitu. 
Detekcia nárastu napätia zahŕňa 2% hysterézu. Pri detekcii nárastu napätia sa zaznamenávajú nasledovné 
informácie: 

 počítadlo nárastu napätia sa zvýši o 1, 

 uloží sa magnitúda nárastu napätia, 

 uloží sa trvanie nárastu napätia, 

 udalosť sa zaznamená v zázname kvality energie »Power Quality Log«. 
 

Parametre nárastu napätia 

Hranica sa definuje ako percento menovitého napätia. 

 
Časový limit nárastu napätia určuje požadované trvanie (v sekundách), počas ktorého musí konkrétne 
napätie stúpnuť nad limit nárastu napätia »Threshold for Voltage Swell«. 

 
Informácie o náraste napätia 

Každý zaznamenaný nárast napätia na konkrétnej fáze vedie k zvýšeniu počítadla nárastov napätia na 
príslušnej fáze. Počítadlo pre akúkoľvek fázu sa zvýši iba vtedy, ak všetky fázové napätia nezodpovedajú 
podmienkam nárastu napätia. 

 
Informácie o magnitúde napätia posledného nárastu napätia na konkrétnej fáze sa zaznamenávajú v 
príslušnom objekte záznamov. Pre každú fázu elektromer zaznamenáva maximálnu hodnotu okamžitých 
fázových napätí počas nárastu napätia na konkrétnej fáze. Magnitúda napätia akejkoľvek fázy sa 
zaznamenáva iba vtedy, ak všetky fázové napätia nezodpovedajú podmienkam nárastu napätia. 
Zaznamenaná magnitúda je maximálne namerané okamžité napätie na akejkoľvek fáze počas trvania 
nárastu napätia. 

Pri každom výskyte nárastu napätia sa predchádzajúce informácie o náraste napätia prepíšu novými 
informáciami. 

Spolu s magnitúdou nárastu napätia sa zaznamenáva aj trvanie nárastu napätia (podľa konkrétnej fázy a 
pre akúkoľvek fázu). Trvanie zaznamenáva čas od bodu, kedy úroveň napätia stúpne nad Uthr, až do 
bodu, kedy znova klesne pod Uthr vrátane 2% hysterézy. 
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9.6.1.4. Odstavenie napätia 
 

Odstavenia napätia začínajú, keď okamžité napätie určitej fázy poklesne pod limit pre odstavenie napätia 
»Threshold for Voltage Cut« Uthr na čas dlhší ako čas nastavený v časovom limite pre odstavenie napätia 
»Time Threshold for Voltage Cut«. Odstavenie napätia končí, keď sa rovnaké okamžité napätie dvihne nad 
úroveň limitu. Detekcia odstavenia napätia zahŕňa 2% hysterézu. Odstavenie napätia sa v elektromery 
zaznamenáva v zázname udalostí kvality energie »Power Quality Event Log«. 

 
Parametre odstavenia napätia 

Hranica sa definuje ako percento menovitého napätia. 
 
Časový limit odstavenia napätia určuje požadované trvanie (v sekundách), počas ktorého musí konkrétne 
napätie poklesnúť pod limit poklesu napätia »Threshold for Voltage Cut«, až do detekcie podmienky 
odstavenia napätia. 

 

 
9.6.1.5. Limit podpätia/prepätia 

 
Okrem prípadov poklesov, nárastov a odstavenia napätia elektromer MT880 poskytuje tiež ďalšie 
mechanizmy na detekciu toho, kedy fázové napätie stúpne nad alebo klesne pod isté hraničné hodnoty. 
Takéto podmienky sa kategorizujú ako prepätie alebo podpätie. Zo vzoriek fázových napätí elektromer 
vypočítava priemerné hodnoty za časové obdobie. Toto časové obdobie sa synchronizuje s hodinami 
elektromera. Na konci obdobia sa každá hodnota priemeru fázového napätia porovná s nadlimitnými a 
podlimitnými hraničnými hodnotami, ktoré sú nastavené ako parametre. V prípade, že hodnota fázového 
napätia stúpne nad limit, vygeneruje sa udalosť prepätia. Rovnako, keď fázové napätie klesne pod limit, 
zaznamená sa udalosť pre podpätie. 

Elektromer tiež zaznamenáva koniec podmienky prepätia/podpätia (udalosť pre normálne napätie), keď sa 
fázové napätie vráti do polohy medzi hraničné hodnoty. Aby sa predišlo viacpočetným udalostiam v 
prípade, že je fázové napätie na úrovni limitu, je implementovaná 2% hysteréza. Uvedené znamená, že na 
detekciu normálneho napätia musí toto napätie stúpnuť o ďalšie 2% nad nastavený dolný limit, alebo 
klesnúť ďalšie 2% pod nastavený horný limit. 
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Udalosti asymetrie napätia sú zaznamenávané vždy na konci špecifických časových období, keď 
elektromer skontroluje priemerné hodnoty fázového napätia. 

Okrem udalostí sú podmienky prepätia a podpätia v prípade konkrétnych fázových napätí zobrazované aj 
prostredníctvom bitov v záznamoch z alarmu. Keď fázové napätie vstúpi do polohy prepätia alebo podpätia, 
nastavia sa príslušné bity v záznamoch stavu alarmu „Alarm status“ a stavu zapnutého alarmu „Alarm ON 
status“. Neskôr, keď fázové napätie opustí úroveň prepätia alebo podpätia, sa rovnaké bity v záznamoch z 
alarmu „Alarm status“ vymažú a nastaví sa bit v zázname stavu vypnutia alarmu „Alarm OFF status“, avšak 
záznamy v „Alarm ON status“ si uchovajú staré informácie. Ak je určitý bit pre prepätie alebo podpätie v 
záznamoch stavu alarmu alebo stavu zapnutého alarmu vymazaný používateľom pred tým, ako elektromer 
detekuje normálne napäťové podmienky (čo je možné iba na konci ďalšieho obdobia), bit alarmu sa 
okamžite nastaví naspäť. 

Obe hraničné hodnoty sa nastavujú ako percento menovitého napätia s detailom na 0,1%. 

Oba parametre „Time Threshold for Voltage Underlimit“ a „Time Threshold for Voltage Overlimit“, teda 
časové limity pre podpätie a prepätie, vychádzajú z rovnakého parametra, keďze proces detekcie 
prepätia/podpätia beží v rámci jedného časového obdobia. Parametre 

 
 
 

POZNÁMKA! 

„Time Threshold for Voltage Underlimit“ a „Time Threshold for Voltage Overlimit“, teda časové 
limity pre podpätie a prepätie, nastavené na 0 znamenajú, že detekcia podpätia/prepätia je 
vypnutá.  

 
 

9.6.1.6. Špička a minimum napätia aktuálneho / predchádzajúceho dňa 
 

Elektromer MT880 zaznamenáva denné hodnoty špičky a minima fázových napätí a priemerných napätí 
troch fáz. Vzorky okamžitého fázového napätia sa získavajú každých 200 ms a sú spriemerované v rámci 
nastaviteľného obdobia agregácie. Na konci obdobia agregácie sa priemerné hodnoty porovnajú s 
hodnotami uloženými v aktuálnych záznamoch, a ak sú nové hodnoty vyššie alebo nižšie než existujúce 
hodnoty, sú tieto existujúce hodnoty prepísané novými krajnými hodnotami. Na konci dňa sú hodnoty špičky 
a minima skopírované z aktuálnych záznamov do záznamov predošlých a aktuálne záznamy sa vyčistia. 

 

Výpočet priemerného napätia/prúdu dennej špičky  

Hodnoty priemerných fázových napätí v nastaviteľnom období agregácie pre výpočet špičky a minima 
napätia sú dostupné ako objekty COSEM. Hodnoty v týchto objektoch sú obnovované na konci obdobia 
agregácie a rovnaké hodnoty sú uchovávané až do skončenia ďalšieho obdobia. 

 

Denná špička / Denné minimum / Predchádzajúci deň - objekty napätia: 

 VŠETKY fázy: priemer U denná špička - aktuálny, 

 VŠETKY fázy: priemer U denná špička - predchádzajúci, 

 VŠETKY fázy: priemer U denné minimum - aktuálny, 

 VŠETKY fázy: priemer U denné minimum - predchádzajúci, 

 L1 napätie denná špička - aktuálny, 

 L1 napätie denná špička - predchádzajúci, 

 L1 napätie denné minimum - aktuálny, 

 L1 napätie denné minimum - predchádzajúci, 

 L2 napätie denná špička - aktuálny, 

 L2 napätie denná špička - predchádzajúci, 

 L2 napätie denné minimum - aktuálny, 

 L2 napätie denné minimum - predchádzajúci, 

 L3 napätie denná špička - aktuálny, 

 L3 napätie denná špička - predchádzajúci, 

 L3 napätie denné minimum - aktuálny, 

 L3 napätie denné minimum - predchádzajúci. 
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Obdobie agregácie pre špičku a minimum napätia/prúdu 

Obdobie agregácie na výpočet priemerných napätí, ktoré sú používané v procese zaznamenávania 
denných špičiek a minimálnych hodnôt záznamov, je možné nastaviť ako parameter. Hodnota sa zadáva v 
sekundách. 

 
 
 

9.6.1.7. Asymetria napätia 
 

Asymetria napätia je stav, kedy sa aspoň jedno fázové napätie odchyľuje od priemeru trojfázového napätia 
viac, ako je to v určenom limite. S opakovaním každých 200 ms elektromer získava vzorky okamžitého 
napätia, z ktorých vypočítava priemerné hodnoty počas dlhšieho obdobia agregácie. Na konci obdobia 
agregácie sa vypočítané priemerné hodnoty fázových napätí porovnajú s priemerom trojfázového napätia 
(ΣUphase/3). Akékoľvek fázové napätie, ktoré sa odchyľuje od priemerného trojfázového napätia viac, ako je 
to v určenom limite, vedie k zaznamenaniu asymetrie napätia (alarm a udalosť). 

 

Detekcia asymetrie napätia je vždy synchronizovaná s internými hodinami elektromera a vždy sa vykonáva 
v rámci násobkov obdobia agregácie. 

 

Horný a spodný limit pre detekciu asymetrie napätia je možné nastaviť ako parameter v percentách s 
detailom na 0,1%. 

 

Udalosti asymetrie napätia sú zaznamenávané vždy na konci období agregácie, keď elektromer skontroluje 
priemerné hodnoty fázového napätia. Vtedy sa nastaví alebo vymaže príslušný alarm. Avšak, ak bit alarmu 
vymaže používateľ pred tým, než elektromer detekuje normálny stav napätia (čo je možné iba na konci 
ďalšieho obdobia agregácie), alarm sa okamžite nastaví znova. 
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Obrázok 82: Výpočet asymetrie napätia 

 
 
 
 

9.6.1.8. Zlyhanie výkonu 
 

Elektromer detekuje a zaznamenáva zlyhania výkonu podľa fázy, pre ktorúkoľvek fázu a pre všetky fázy. 
Zaznamenávanie zlyhaní výkonu sa vykonáva: 

 zvýšením príslušných počítadiel, 

 nastavením alarmov, 

 uložením udalostí v zázname štandardných udalostí a udalostí zníženia výkonu. 
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Počet zlyhaní výkonu 

Každé zlyhanie fázy alebo všetkých troch fáz, bez ohľadu na jeho trvanie, sa počíta v rámci príslušného 
záznamu. 

 

Čas zlyhania výkonu 

Každe posledné zlyhanie výkonu sa tiež zaznamená časom v rámci príslušných záznamov. 
 

Počet dlhých zlyhaní výkonu 

Zlyhania výkonu s trvaním dlhším, ako je zadefinovaný limit, sú počítané v samostatných záznamoch. Časový 

limit pre detekciu dlhého zlyhania výkonu je možné nastaviť v sekundách cez objekt COSEM. 

 
Trvanie posledného dlhého zlyhania výkonu 

V prípade každého detekovaného a ukončeného dlhého zlyhania výkonu sa zaznamenáva informácia o 
jeho poslednom trvaní. 

 

Počet krátkych zlyhaní výkonu 

Počet krátkych zlyhaní výkonu s trvaním kratším ako je limit pre trvanie dlhého zlyhania výkonu „Time 
threshold for long power failure“ sa zaznamenáva v samostatnom objekte. 

 

9.6.2. Monitorovanie prúdu 

9.6.2.1. Asymetrický prúd 
 

Elektromer získava vzorky okamžitých hodnôt fázového prúdu každých 200 ms a vypočítava priemerné 
hodnoty fázových prúdov počas monitorovaného časového obdobia nastaveného ako časový limit pre 
asymetrické prúdy „Asymmetric currents time threshold“. Toto časové obdobie sa synchronizuje s hodinami 
elektromera. Na konci obdobia sa každá hodnota priemeru fázového prúdu porovná s priemernou hodnota 
všetkých fázových prúdov. Keď ktorýkoľvek z fázových prúdov klesne pod spodný limit asymetrických 
prúdov „Asymmetric currents lower threshold“ alebo stúpne nad horný limit „Asymmetric currents upper 
threshold“, detekuje sa asymetrický stav. Oba limity sú nastavené ako percento so skalárom -1, čo 
znamená, že limity je možné nastaviť s detailom na 0,1%. 

 

Na základe stavu asymetrických prúdov elektromer spustí príslušný alarm v zázname z alarmov. 
 
 
 

9.6.2.2. Chýbajúci fázový prúd 
 

Elektromer získava vzorky okamžitých hodnôt fázového prúdu každých 200 ms a vypočítava priemerné 
hodnoty fázových prúdov počas monitorovaného časového obdobia nastaveného ako časový limit pre 
chýbajúce prúdy „Current missing time threshold“. Toto časové obdobie je synchronizované s hodinami 
elektromera, čo znamená, že každé obdobie končí iba v určitých bodoch v čase, ktoré zodpovedajú 
násobkom časového obdobia. Okrem toho, ak sa v rámci istého obdobia nenazbiera dostatok vzoriek pre 
platné spriemerovanie (kvôli zníženiu výkonu alebo nastaveniam hodín), kontrola chýbajúceho prúdu sa 
nevykoná. Vypočítavanie priemeru 
sa považuje za platné, keď je počet vzoriek medzi 98% a 102% požadovaných vzoriek (vypočítané ako 
časový limit pre chýbajúci prúd „Current missing time threshold“/ obdobie zberu vzoriek „Sampling period“). 
Na konci monitorovaného obdobia sa každá hodnota priemeru fázového prúdu porovná s hodnotou 
nastavenou ako limit pre chýbajúci prúd „Current missing threshold“ - Imin. Keď ktorýkoľvek z fázových 
prúdov klesne pod -Imin, detekuje sa stav chýbajúceho prúdu. Aby opustila stav chýbajúceho prúdu, musí 
priemerná hodnota fázového prúdu stúpnuť nad - Imin + 2% (Imin). Zahrnutá je tiež 2% hysteréza, aby sa 
predišlo skokom z a do stavu chýbajúceho prúdu, keď sa fázový prúd pohybuje v blízkosti hraničnej hodnoty. 
Hysteréza 2% je fixná. 

 

Keď dôjde k zaznamenaniu, že fázový prúd nechýba, alebo keď dôjde k detekcii dostatočného prúdu, 
elektromer zaznamená príslušné udalosti v zázname udalostí. 
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POZNÁMKA! 

Detekcia chýbajúceho prúdu sa dá vypnúť pomocou nastavenia parametra časového limitu 
chýbajúceho prúdu „Current missing time threshold“ 
na 0. 
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9.6.2.3. Fázový prúd nad limit 
 

Zo vzoriek okamžitých hodnôt fázového prúdu vypočítava elektromer priemerné hodnoty fázových prúdov 
počas časového obdobia nastaveného ako časový limit pre prúdy nad limitom „Current overlimit time 
threshold“. Toto časové obdobie je synchronizované s hodinami elektromera, čo znamená, že každé 
obdobie končí iba v určitých bodoch v čase, ktoré zodpovedajú násobkom časového obdobia. Okrem toho, 
ak sa v rámci istého obdobia nenazbiera dostatok vzoriek pre platné spriemerovanie (kvôli zníženiu výkonu 
alebo nastaveniam hodín), kontrola chýbajúceho prúdu sa nevykoná. 

Na konci obdobia sa každá hodnota priemeru fázového prúdu porovná s hodnotou nastavenou ako prúd nad 
limit „Current overlimit threshold“ - Imax. Keď ktorýkoľvek z fázových prúdov stúpne nad  Imax, detekuje sa 
stav prúdu nad limit. Aby opustila stav prúdu nad limit, musí priemerná hodnota fázového prúdu klesnúť pod 
Imax - 2% (Imax). Zahrnutá je tiež 2% hysteréza, aby sa predišlo skokom z a do stavu prúdu nad limit, keď sa 
fázový prúd pohybuje v blízkosti hraničnej hodnoty. Hysteréza 2% je fixná. 

Keď dôjde k zaznamenaniu, že fázový prúd je nad limit, alebo keď dôjde k detekcii prúdu pod daným 
limitom, elektromer zaznamená príslušné udalosti v zázname udalostí. 

 
 
 

9.6.2.4. Prúd bez napätia 
 

Zo vzoriek fázových prúdov a fázových napätí elektromer vypočíta priemerné hodnoty počas obdobia 
nastaveného v objekte časového limitu prúdu bez napätia „Current without voltage time threshold“. Toto 
časové obdobie sa synchronizuje s hodinami elektromera. Na konci časového obdobia sa každá hodnota 
priemerného fázového prúdu porovná s limitom nastaveným pre prúd v rámci prúdu bez napätia „Current 
without voltage - current threshold“ a každá hodnota priemerného fázového napätia sa porovná s limitom 
nastaveným pre napätie v rámci prúdu bez napätia „Current without voltage - voltage threshold“.  Keď je 
hodnota konkrétneho fázového prúdu nad limitom prúdu a zodpovedajúce napätie je pod limitom napätia, 
detekuje sa stav prúdu bez napätia. Táto situácia sa zaznamená v príslušnej udalosti záznamu podvodu 
»Fraud Event Log« a v príslušnom alarme v zázname z alarmu. 

Keď fázový prúd klesne pod limit alebo keď fázové napätie stúpne nad limit, elektromer zaznamená koniec 
stavu prúdu bez napätia. Aby sa predišlo viacpočetným udalostiam v prípade, že je fázové napätie alebo 
fázový prúd na úrovni limitu, je implementovaná 2% hysteréza. Uvedené znamená, že detekcia prúdu bez 
napätia skončí, keď fázový prúd klesne ďalšie 2% pod alebo fázové napätie stúpne ďalšie 2% nad 
nastavené hraničné hodnoty. 

Limity pre prúd a napätie, ako aj časové obdobie priemerovania, je možné nastaviť ako parametre 
pomocou príslušných objektov COSEM. 

Limit pre prúd musí byť nastavený v mA, limit pre napätie musí byť nastavený ako percento menovitého 
napätia so skalárom nastaveným na -1, čo znamená, že limit je možné nastaviť s detailom na 0,1%. 

 
POZNÁMKA! 

Parameter časového limitu prúdu bez napätia „Current without voltage time threshold“ 
nastavený na 0 znamená, že je detekcia prúdu bez napätia vypnutá. 

 
 
 

9.6.2.5. Záporný tok energie 
 

Elektromer nepretržite monitoruje smer prúdu prechádzajúceho cez každú svorku fázy. Keď sa zistí, že 
fázový prúd prechádza von z fázovej svorky (tvorba energie), nastaví sa alarm pre záporný tok energie. 
Pre každú fázu existuje osobitný alarm. 

Okrem toho, keď je smer energie v jednej fáze odlišný od toku energie ostatných dvoch fáz, a všetky 
energie sú nad prúdový limit (nastavený ako parameter), elektromer spustí časovač. Ak takýto stav 
pretrváva dlhšie ako je časový limit pre reverzný tok energie „Reverse power flow time threshold“, 
elektromer zaznamená stav reverzného toku. Keď neskôr začnú všetky energie prúdiť rovnakým smerom, 
alebo aspoň jedna z energií klesne pod limit, elektromer spustí časovač znova. Ak rovnaký stav pretrváva 
dlhšie ako je časový limit pre reverzný tok energie „Reverse power flow time threshold“, elektromer 
zaznamená stav normálneho fázového poradia. Stav reverzného roku energie sa zaznamenáva cez 
príslušné udalosti v zázname podvodných udalostí „Fraud detection event log“. 

Stav reverzného toku energie je možné zaznamenať, iba ak sú aktuálne hodnoty všetkých troch fáz nad 
limit, ktorý je nastavený ako parameter v mA. 

 
POZNÁMKA! 
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Keď je časový limit pre reverzný tok energie „Reverse power flow time threshold“ nastavený na 
0, je reverzný tok energie vypnutý. 
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9.6.3. Nesprávne poradie fáz 

Merací okruh nepretržite monitoruje prechod nulovým bodom na všetkých fázových napätiach. Keď poradie 
nulových prechodov nejde v správnom poradí (L1 L2 L3 alebo L2 L3 L1 alebo L3 L1 L2), merací okruh 
zaznamená nesprávne poradie fáz. Táto informácia sa zisťuje každých 200 ms a zhromažďuje sa počas 
dlhšieho obdobia agregácie.  Ak merací okruh nahlási nesprávne poradie fáz na čas dlhší ako zadefinované 
obdobie agregácie, elektromer zaznamená stav nesprávneho poradia fáz ako alarm a udalosť. 
Obdobie agregácie pre detekciu nesprávneho poradia fáz je nastaviteľné cez príslušný objekt časového 
limitu nesprávneho poradia fáz „Wrong phase sequence time threshold“. 

Nesprávne poradie fáz sa zaznamená v zázname štandardných udalostí. 
 
 

POZNÁMKA! 

Keď je poradie fáz nesprávne (L1 L2 L3 alebo L2 L3 L1 alebo L3 L1 L2), meranie činnej 
a jalovej energie prebieha správne napriek  
zaznamenanému alarmu a udalosti. 

 
 
 
 

9.6.4. Nízky účinník 

Elektromer dokáže detekovať stav, keď trojfázový účinník klesne pod istú hranicu. 
Zo vzoriek trojfázového účinníka (kladný a záporný) a trojfázového zdanlivého výkonu elektromer vypočíta 
priemernú hodnotu počas obdobia nastaveného v objekte časového limitu nízkeho účinníka „Low power 
factor time threshold“. Toto časové obdobie sa synchronizuje s hodinami elektromera. Na konci časového 
obdobia sa každá hodnota trojfázového účinníka porovná s limitom. Keď je trojfázový účinník nižší, ako je 
limit, a trojfázový zdanlivý výkon je vyšší ako hodnota nastavená v objekte hranice zdanlivého výkonu pri 
nízkom účinníku „Low power factor apparent power threshold“, je splnená podmienka pre nízky účinník. 
Situácia sa zaznamená cez príslušné udalosti v zázname podvodných udalostí „Fraud detection event log“. 

 

Elektromer tiež zaznamená koniec stavu nízkeho účinníka, keď trojfázový účinník stúpne nad hraničnú 
hodnotu, alebo keď zdanlivý výkon trch fáz klesne pod danú hodnotu. Aby sa predišlo viacpočetným 
udalostiam v prípade, že je účinník alebo zdanlivý výkon na úrovni limitu, je implementovaná 2% hysteréza. 
Detekcia nízkeho účinníka zahŕňa kladné a záporné hodnoty trojfázového účinníka. 

 
 
 

9.6.5. Neoprávnené zásahy 

9.6.5.1. Otvorenie krytu elektromera a krytu svorkovnice 
 

Možné neoprávnené prístupy do elektromera - otvorenie a zatvorenie krytu elektromera a svorkovnice - sú 
elektromerom zaznamenávané. Udalosti sú uchovávané v stave pokusu o podvod v zázname udalostí 
MCO a TCO. 

Aby sa predišlo viacpočetným zvyšovaniam počítadla otvorenia krytov, je nastavené odpočítavanie v trvaní 
5 s pri uzavretí krytov. Počas tohto odpočítavania sa nezaznamenávajú žiadne nové otvorenia. 

Ak je elektromer v režime zníženého výkonu, zaznamená sa iba prvé otvorenie každého krytu. Udalosť sa 
zaznamená pri zvýšení výkonu s dátumom a časom zvýšenia výkonu. Keď je elektromer v režime 
zníženého výkonu, je monitorovanie otvorenia krytov aktívne, až kým je prítomný záložný prívod energie. 
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9.6.5.1.1. Počítadlo otvorenia krytu 
 

Počítadlo otvorenia krytu zobrazuje počet otvorení krytu svorkovnice. 

 

 

 

Obrázok 83: Detekcia otvorenia/zatvorenia krytu 
 
 
 
 

9.6.5.2. Detekcia magnetického poľa 
 

Elektromer ma integrovaný magnetický senzor, ktorý rozoznáva prítomnosť a odstránenie externých 
magnetických polí. Udalosti sú zaznamenávané v zázname podvodných udalostí a v zázname udalostí 
manipulácie s magnetom. 

Detekcia magnetického poľa je možná, aj keď je elektromer v režime zníženého výkonu. Ak nie je prítomný 
alebo nabitý záložný zdroj, detekcia magnetického poľa nefunguje. 

Stav prítomnosti/neprítomnosti magnetického poľa sa aktualizuje každých 1,5 s. Udalosti sú 
zaznamenávané s dátumom a časom ich výskytu. Ak je detekované silné magnetické pole počas režimu 
zníženia výkonu, zaznamená sa táto udalosť s dátumom a časom ďalšieho zvýšenia výkonu elektromera. 

 
 
 

9.6.6. Monitorovania parametrizácie elektromera 

Parametre elektromera je možné meniť cez rôzne komunikačné rozhrania. Každá parametrizácia sa 
zaznamenáva prostredníctvom nasledujúcich informácií: 

 Počítadlo parametrizácie - „Number of configuration program changes“ - počet zmien konfigurácie 
sa zvýši. 

 Dátum a čas poslednej parametrizácie - čas v objekte „Date of last configuration program 
change“ sa aktualizuje. 

 Ak sa zmení parameter zo zoznamu certifikovaných parametrov, v zázname certifikačných udalostí 
sa uloží časová známka, identifikácia parametra, stará a nová hodnota parametra. 

 
 

9.6.7. Počítadlo Watchdog 

Elektromer je vybavený ochranným obvodom Watchdog, ktorý vyresetuje hlavný mikroradič v prípade 
nechcených oneskorení procesov alebo fungovania programu. Každá udalosť resetovania Watchdog sa 
počíta v príslušnom počítadle a je zaznamenaná v zázname štandardných udalostí. 

Počítadlo Watchdog sa zvýši o jeden pri reštarte systému po každom resetovaní Watchdog. Na 
monitorovanie počtu resetov Watchdog v rámci časového obdobia sa používa osobitný časovač. Ak sa v 
rámci 2-hodinového obdobia zistí 10 alebo viac resetovaní Watchdog, vygeneruje sa chyba Watchdog v 
rámci príslušného bitového záznamu chýb. 
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9.6.8. Zobrazenie interného stavu 

9.6.8.1. Stav signálu internej kontroly C.4 
 

Na účely zobrazenia stavu signálov internej kontroly boli implementované špecifické objekty: 

 Stav signálu internej kontroly, 

 Stav signálu internej kontroly 1, 

 Stav signálu internej kontroly 2, 

 Stav signálu internej kontroly 3, 

 Stav signálu internej kontroly 4. 
 

Tabuľka 79 detailne vysvetľuje význam hodnôt odvodených z určitých objektov COSEM. 
 
 

 
Objekty 

Stav signálu internej kontroly 

Stav signálu 
internej 

Stav signálu internej 
kontroly 3

Stav signálu 
internej 

Stav signálu 
internej 

Bit 4. oktet 3. oktet 2. oktet 1. oktet 

b7 Aktivácia kontroly záťaže Tok činnej energie+ rezervované Tarifa 1 

b6 rezervované Tok jalovej energie+ rezervované Tarifa 2 

b5 rezervované Tok zdanlivej energie+ rezervované Tarifa 3 

b4 rezervované rezervované rezervované Tarifa 4 

b3 rezervované rezervované rezervované Tarifa 5 

b2 rezervované rezervované rezervované Tarifa 6 

b1 rezervované rezervované rezervované Tarifa 7 

b0 rezervované rezervované rezervované Tarifa 8 

Tabuľka 79: Vysvetlenie stavu signálu internej kontroly (C.4) 
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9.6.8.2. Interný stav zariadenia C.5 
 

Na účely monitorovania interných stavov zariadenia boli implementované špecifické objekty: 

 Interný stav, 

 Interný stav 1, 

 Interný stav 2, 

 Interný stav 3, 

 Interný stav 4. 
 

Tabuľka 80 vysvetľuje význam hodnôt odvodených z určitých objektov COSEM. 
 
 

 
Objekty 

Interný stav 

Interný stav 4 Interný stav 3 Interný stav 2 Interný stav 1 

Bit 4. oktet 3. oktet 2. oktet 1. oktet 

b7 Vylúčenie fakturácie - 
kľúč

Stav parametrov Začiatok činnej energie Napätie fáza L1 

b6 Vylúčenie 
fakturácie - 

Stav nastavenia Začiatok jalovej energie Napätie fáza L2 

b5 Vylúčenie 
fakturácie - 

Čas prepínania taríf Začiatok zdanlivej energie Napätie fáza L3 

b4 rezervované rezervované rezervované Platné rotačné pole 

b3 rezervované rezervované rezervované rezervované 

b2 rezervované rezervované rezervované rezervované 

b1 rezervované rezervované rezervované rezervované 

b0 rezervované rezervované rezervované rezervované 

Tabuľka 80: Vysvetlenie interného stavu zariadenia (C.5) 
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9.7. Bezpečnosť 

Bezpečnosť elektromera MT880 je rozdelená na: 

 fyzickú bezpečnosť, 

 logickú bezpečnosť. 
 

Fyzická bezpečnosť chráni elektromer MT880 od rôznych pokusov o neoprávnené zásahy a od 
neoprávnených prístupov. S nárastom inteligentného merania a s nárastom infraštruktúr AMI bola do 
elektromera uvedená aj logická bezpečnosť. 

 
 
 

9.7.1. Fyzická bezpečnosť 

Fyzická bezpečnosť pozostáva z 

 ochrany plombou, 

 kľúčom ochrany parametrov (PARAM kľúč). 
 
 
 

9.7.1.1. Ochrana plombou 
 

Na elektromery sa nachádzajú viaceré plombovacie miesta (pozri Obrázok 84): 

 Kryt elektromera je plombovaný dvomi metrologickými plombami, ktoré je 
možné odstrániť iba oprávnenou osobou. 

 Kryt svorkovnice je plombovaný dvomi technickými plombami. 

 Komunikačný modul je možné zaplombovať jednou technickou plombou (pozri Obrázok 85). 

 Tlačidlo resetovania fakturácie nachádzajúce sa pod priehľadným okienkom 
na kryte elektromera je možné zaplombovať technickou plombou. 

 Kryt svorkovnice COP5 je možné zaplombovať jednou technickou plombou (pozri Obrázok 85). 
 
 

 

Obrázok 84: Pozícia plomby krytu elektromera a svorkovnice 
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Obrázok 85: Pozícia plomby pre CO5 a komunikačný modul 
 
 
 
 
 
 
 

9.7.1.2. Kľúč ochrany parametrov 
 

Aby sa predišlo neoprávnenému pristupu k špecifickým parametrom elektromera, alebo výkonu 
špecifických skriptov, je pod krytom elektromera umiestnený parametrizačný kľúč. Pre prístup k 
parametrizačnému kľúču je potrebné otvoriť kryt elektromera (metrologické plomby musia byť odstránené) 
a PARAM kľúč je potrebné stlačiť. Elektromer ostane v tzv. parametrizačnom režime po dobu 5 minút, 
alebo do prvého zníženia výkonu. 

Režim parametrizácie je zobrazený na LCD elektromera blikaním prvých šiestich príznakov na LCD. 
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9.7.2. Logická bezpečnosť 

Logická bezpečnosť v elektromery MT880 je rozdelená do dvoch samostatných objektov: 

 Bezpečnosť DLMS/COSEM, 

 Bezpečné úložisko. 
 
 

 
9.7.2.1. Bezpečnosť DLMS/COSEM 

 
DLMS/COSEM poskytuje dve hlavné zložky informačnej bezpečnosti pre prístup a prenos údajov: 

 bezpečnosť prístupu k údajom kontroluje prístup k údajom a serveri DLMS/COSEM,  

 bezpečnosť prenosu údajov umožňuje odosielateľovi aplikovať kryptografickú ochranu 
xDLMS APDU, aby sa zabezpečila dôvernosť a integrita. Uvedené si vyžaduje šifrované 
APDU. 

 

Informácie sú poskytnuté čiastočne na začiatku založenia aplikačnej asociácie pomocou dvoch služieb: 

 aplikačný kontext (sú šifrované APDU povolené alebo nie). 

 autorizačný kontext (úroveň bezpečnosti prístupu k údajom), 

a čiastočne objektami COSEM, ktoré určujú prístup k špecifickým vlastnostiam. 
 

Bezpečnosť prístupu k údajom 

Bezpečnosť prístupu k údajov je spravovaná objektom asociácie LN „Association LN“. Každý server 
COSEM, teda logické zariadenie, môže podporovať aplikačné asociácie s rôznymi klientmi, kde každý z nich 
má inú úlohu a teda aj iné prístupové práva. Každý objekt asociácie obsahuje zoznam objektov viditeľných v 
rámci danej aplikačnej asociácie a tiež prístupové práva k vlastnostiam a metódam objektov. 

Aby bolo možné k údajom pristupovať, musí byť klient riadne autorizovaný. Pri založení aplikačnej 
asociácia sa medzi klientom a serverom dohodne autorizačný kontext. Ten určuje požadovanú 
autorizáciu páru a v prípade potreby aj bezpečnostný algoritmus na overenie autorizácie. Poskytnuté sú 
tri úrovne bezpečnosti prístupu k údajom: 

 najnižšia úroveň bezpečnosti (žiadna bezpečnosť), 

 Low Level Security (LLS) - nízka úroveň bezpečnosti, 

 High Level Security (HLS) - vysoká úroveň bezpečnosti. 
 

Elektromer MT880 podporuje troch rôznych klientov s troma rôznymi správaniami vo vzťahu k minimálnym 
požiadavkám autorizácie v zmysle Tabuľky 81. 

 
Názov klienta L-SAP klient Minimálne bezpečnostné požiadavky
verejné 16 najnižšia úroveň bezpečnosti (žiadna bezpečnosť) 
riadiace 1 HLS (LLS ako záloha) 
prednastavené 102 Žiadne HLS ani LLS 

Tabuľka 81: Súbor podporovaných klientov 
 
 
 

Rôzne autorizačné postupy sa vyžadujú pre každú úroveň bezpečnosti. Autorizačný kontext a najmä 
Názov autorizačných mechanizmov COSEM sú zobrazené v Tabuľke 82. 

 
Názov autorizačného mechanizmu ID 

Názov mechanizmu najnižšej úrovne bezpečnosti COSEM 0 
Názov mechanizmu nízkej úrovne bezpečnosti COSEM 1 
Názov mechanizmu vysokej úrovne bezpečnosti COSEM cez MD5 3 
Názov mechanizmu vysokej úrovne bezpečnosti COSEM cez SHA- 4 
Názov mechanizmu vysokej úrovne bezpečnosti COSEM cez 5 

Tabuľka 82: Názvy podporovaných autorizačných mechanizmov 
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Lowest Level Security - najnižšia úroveň bezpečnosti 

Tento autorizačný kontext nevyžaduje žiadnu autorizáciu páru zariadení; umožňuje priamy prístup k údajom 
na serveri v rámci prístupových práv dostupných v danej aplikačnej asociácie. 

Názov autorizačného mechanizmu teda v požiadavke aplikačnej asociácie nie je zobrazený. 
 

Low Level Security (LLS) - nízka úroveň bezpečnosti 

Účel nízkej úrovne bezpečnosti je umožniť autorizáciu klientov overením poskytnutého hesla. Server nie je 
autorizovaný. Klient musí poskytnúť správne heslo počas procesu zakladania aplikačnej asociácie. Ak je 
heslo správne, aplikačná asociácia vznikne a klient môže pristupovať k údajom v rámci prístupových práv 
dostupných v danej aplikačnej asociácii. Inak k založeniu aplikačnej asociácie nedôjde. 

 

High Level Security (HLS) - vysoká úroveň bezpečnosti 
Účelom vysokej úrovne bezpečnosti je umožniť vzájomnú autorizáciu klienta a servera, ktoré sú súčasťou 
asociácie. 

Ide o 4-prechodový proces zahŕňajúci výmenu výziev počas zakladania aplikačnej asociácie, po ktorej 
nasleduje výmena výsledkov spracovania týchto výziev pomocou kryptografických metód. Ak autorizácia 
prebehne, klient môže pristupovať k údajov v rámci prístupových práv dostupných v danej aplikačnej 
asociácii a prijíma údaje prichádzajúce zo servera. Inak k založeniu aplikačnej asociácie nedôjde. Keď je 
počet neoprávnených prístupov (počítadlo zlyhaní autorizácie) vyšší ako vopred nastavený limit 
(„Authentication Failure Count Limit“), elektromer zaznamená príslušnú udalosť a odmietne akúkoľvek ďalšiu 
požiadavku počas vopred definovaného času (60s). Pomocou tohto mechanizmu sa znižuje riziko silných 
útokov typu brute force. K poslednému neoprávnenému prístupu sa priradí časová známka („Authentication 
Failure Stamp“). 

V zmysle bezpečnej komunikácie elektromera je možné pristupovať k elektromeru MT880 iba 
prostredníctvom aplikačnej asociácie, ktorá je v elektromere práve aktívna. Ak chce používateľ pristupovať k 
elektromeru pomocou inej aplikačnej asociácie, musí byť zapísaný nový názov autorizačného mechanizmu 
ako vlastnosť položky názvu autorizačného mechanizmu Authentication mechanism name (Authentication 
mechanism id) v rámci objektu aktuálnej asociácie „Current association“. K elektromeru je teraz možné 
pristupovať pomocou novej aplikačnej asociácie. 

 

Bezpečnosť prenosu údajov 

Bezpečnosť prenosu údajov sa spolieha na aplikovanie kryptografickej ochrany xDLMS APDU. Uvedené je 
dosiahnuté pomocou viacerých bezpečnostných mechanizmov. Prvý mechanizmus je implementovaný v rámci 
požiadavky o aplikačnú asociáciu pomocou dvoch elementov služby: 

 Aplikačný kontext COSEM, 

 Informácie používateľa vyplnené pomocou požiadavky o inicializáciu (Initiate Request Primitive). 
 
 

ASE v rámci bezpečnosti 

Tabuľka 83 zobrazuje rôzne názvy aplikačných kontextov a vzťah medzi týmito názvami a povolenými typmi 
xDLMS APDU. Zašifrované APDU sú povolené iba v rámci aplikačného kontextu so šifrovaním. 

 
 

Kontextový názov aplikácie ID Nešifrované APDU Šifrované APDU 

Odkaz na logický názov bez šifrovania 1 Áno Nie 

Odkaz na krátky názov bez šifrovania 2 Áno Nie 

Odkaz na logický názov so šifrovaním 3 Áno Áno 

Odkaz na krátky názov so šifrovaním 4 Áno Áno 

Tabuľka 83: Kontextové názvy aplikácie 
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Bezpečnostný kontext 

Druhý mechanizmus sa nazýva bezpečnostný kontext. Bezpečnostný kontext definuje bezpečnostné 
vlastnosti relevantné pre bezpečný proces prenosu údajov šifrovaním/dešifrovaním. Jeho elementmi sú: 

 Bezpečnostná politika (určuje, aký typ ochrany sa má použiť), 

 Bezpečnostná súprava (security suite) (určuje bezpečnostný algoritmus), 

 Bezpečnostný materiál relevantný pre danú bezpečnostnú súpravu, 

 Šifrovacie kľúče, 

 Autorizačné kľúče, 

 Inicializačné vektory (pozostávajúce z názvu systému a aktuálneho počítadla rámcov). 

 
Použitie 

Šifrovanie/dešifrovanie 

Na šifrovanie a autorizáciu xDLMS APDU sa používajú GCM a jeho autorizačné deriváty GMAC, ako je to 
zobrazené v Obrázku 86. 

 
   

 
Security Context 

 

   
 

xDLMS APDU  Ciphering  Ciphered xDLMS 
APDU 

 
 

Tag ... Type of the APDU 

Authenticated APDU  Len  ...  The  lenght  field  specifies the
lenght of the octet‐string   (including 
security header, XDLMS   APDU  and

Encrypted APDU  authentication tag 
SH    ...    Security    Header   including
Security control field and frame 
counter 

Authenticated  and  Encrypted APDU  T  ...  Authentication  tag calculated  
by the authentication algorithm 

Figure 86: Postup pre šifrovanie xDLMS APDU 
 
 
 

Ak autorizácia a dešifrovanie na serveri DLMS/COSEM zlyhá, zaznamenajú sa niektoré indikácie. Ak nie je 
autorizácie alebo dešifrovanie xDLMS APDU potvrdené a riadne obnovené, aktualizujú sa príslušné 
informačné objekty (Počítadlo zlyhania dešifrovania/autorizácie, Časová známka zlyhania 
dešifrovania/autorizácie) (Decryption/Authentication Failure Count, Decryption/Authentication Failure 
Stamp). 

 

Zmena kľúča 

Všetky globálne kľúče sa menia pomocou metódy security_setup.global_key_transfer. 
Možné odpovede elektromera: 

 Ak je „nový“ kľúč prijatý, elektromer zašle odpoveď (rovnaké invoke_id a priorita ako požiadavka): 
SUCCESS ciphered with “currently used” key. (úspešne zašifrované pomocou aktuálne 
používaného kľúča) Od tohto momentu elektromer používa „nový“ kľúč (nahradí „aktuálne 
používaný“ kľúč „novým“ kľúčom) a resetuje FC. 

 Ak tento typ údajov v požiadavke nie je správny, elektromer odpovie (rovnaké invoke_id a 
priorita ako požiadavka): Data_Access_Error=Type unmatched. 

 Ak elektromer nedokáže dešifrovať pdu (požiadavka zašifrovaná neplatným kľúčom), 
odpoveď je state- error=service-not-allowed, service-error=operation-not-possible. 

Ta 
g 

Le 
n 

SH  xDLMS APDU  T 

Ta 
g 

Le 
n 

SH 
Encrypted xDLMS

APDU
 

Ta 
g 

Le 
n 

SH
Encrypted xDLMS

APDU
T 
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Zmena bezpečnostnej politiky 

Bezpečnostná politika sa môže meniť spustením metódy security_activate v rámci objektu nastavenia 
bezpečnosti, alebo nastavením vlastnosti security_policy v rámci objektu nastavenia bezpečnosti. 

 

Uloženie elektromeru do terénu 

Vykonaný je nasledovný proces: 

 Vo výrobe sa bezpečnostná politika nastaví na nulu (ak to inak nepožaduje zákazník), 

 Spustenie je vykonané počas inštalácie cez lokálny port pomocou HLS (mechanism_id 3 alebo 4) 
alebo LLS (bez použitia kľúča). V tomto prípade sa predpokladá, že „HLS secret“ je nastavené vo 
výrobe a že „HLS secret“ je známe klientovi aj lokálnemu portu. Použiť sa tiež môže HLS 
(mechanism_id 5), ale v tomto prípade musia byť prednastavené kľúče (nastavené vo výrobe) 
prezradené a je preto potrebné ich zmeniť (vzdialene) po uvedení do prevádzky, 

 Zabezpečenie elektromera: Bezpečnostná politika sa nastaví na >0 buď lokálne alebo vzdialene po 
uvedení elektromera do prevádzky, 

 Ak sú v kroku 2 využívané kľúče, musia byť vymenené na diaľku. 
 
 
 

9.7.2.2. Bezpečné úložisko 
 

Bezpečné úložisko je vyhradený priestor v nevolatilnej pamäti, ktorý je kryptograficky chránený. V 
bezpečnom úložisku elektromer uchováva všetky potrebné globálne šifrovacie, autorizačné a hlavné 
(master) kľúče. 

Hlavné rysy tohto režimu sú: 

 Poskytuje bezpečnosť uchovávania dát, ktoré sa neprenášaju, 

 Režim šifrovania „tweakable block cipher“ (“nepoddajný”), 

 Použitie dvoch kľúčov (v procese šifrovania/dešifrovania) odvodených z kryptografie a skrytých 
hesiel. 

 
 
 
9.8. Nastavenia prístupu do systémov 

Objekt možností prístupu do systémov (0-0:128.90.0*255) bol implementovaný za účelom podpory rôznych 
prevádzkových konfigurácií chránených kľúčom pre parametrizáciu a za účelom špeciálnych požiadaviek 
klienta.  

 
 

BIT Popis 0 / 1 

0 Obmedzenia záťažového profilu Vypnuté/zapnuté 

1 Obmedzenia prenosu obrazu zapnuté Vypnuté/zapnuté 

2..15 Nepoužíva sa Nepoužíva sa 

Tabuľka 84: Definícia bitových polí obmedzení 

 
Objekt je možné upravovať iba v režime vysokej parametrizácie - musí byť stlačený PARAM kľúč (pozri 
Tabuľku 84). 

 
 
 
 

9.9. Funkčné moduly elektromera 

Elektromer MT880 je navrhnutý tak, aby poskytoval rôzne funkcionality elektromera vo vzťahu k 
špecifikáciám zákazníka. Funkčné moduly, ktoré je možné aktivovať počas výroby elektromera: 

 Analýza harmónií (meranie harmónií a výpočet THD) 

 Funkcionalita pre kontrolu záťaže 

 Zaznamenávanie času používania TOU od tarify 5 do tarify 8 
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10. TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
 
 

Referenčn
é napätie 

 

Nepriame 
pripojenie (verzia 
HW do 3x240/415 
V) 

3x57,7/100 V ... 3x240/415 V 
3x100 V … 3x230 V (3P3W pripojenie) 

0,8 - 1,15 Un 

Zoznam referenčných napätí: 
3x63,5/110 V, 3x69/120 V, 3x115/200 V, 3x120/208 V, 3x127/220 V, 3x220/380 V, 
3x230/400 V, 3x240/415 V, 3x57,7/100 V…3x230/400 V, 
3x57,7/100 V…3x240/415 V, 3x63,5/110 V…3x230/400 V, 3x63,5/110 V…3x240/415 V, 
3x100 V, 3x110 V, 3x120 V, 3x200 V, 3x230 V 

Nepriame 
pripojenie (verzia 
HW do 3x290/500 
V) 

3x57,7/100 V ... 3x290/500 V 
3x100 V … 3x290 V (3P3W pripojenie) 

0,8 - 1,15 Un 

Zoznam referenčných napätí: 
3x63,5/110 V, 3x69/120 V, 3x115/200 V, 3x120/208 V, 3x127/220 V, 3x220/380 V, 
3x230/400 V, 3x240/415 V, 3x277/480V, 3x290/500V, 3x57,7/100 V…3x290/500 V, 
3x57,7/100 V…3x290/500 V, 3x63,5/110 V…3x277/480 V, 3x63,5/110 V…3x290/500 V, 
3x100 V, 3x110 V, 3x120 V, 3x200 V, 3x230 V, 3x290V 

Priame pripojenie 3x120/208 V ... 3x240/415 V 
0,8 - 1,15 Un 

Zoznam referenčných napätí: 
3x120/208 V, 3x127/220 V, 3x220/380 V, 3x230/400 V, 3x240/415 V 

Referenčn
á 

50 Hz ±2% alebo 60Hz ±2% 

Prúdy (A)  
Nepriame 
pripojenie 

 

Menovitý prúd 
(verzia HW do 
3x240/415 V) 

1 A, 1,5 A, 2 A, 5 A, 5//1 A 

Max. prúd (verzia 
HW do 3x240/415 
V) 

6 A, 10 A 

Menovitý prúd 
(verzia HW do 
3x290/500 V) 

2,5 A, 5 A, 10 A 

Max. prúd (verzia 
HW do 3x290/500 
V) 

10 A, 15 A, 20 A 

Tepelný prúd 120% Imax 
Prúd nakrátko 0.5 sek 20 x I max 
Štartovací prúd 0,1% menovitého prúdu (1 A) pre triedu C (0,5S) 
Priame pripojenie 
Základný prúd 5 A, 10 A 
Max. prúd 60 A, 80 A, 100 A, 120 A 
Tepelný prúd 120% Imax 
Prúd nakrátko 
Štartovací prúd 

polovica cyklu pri menovitej frekvencii 
0,4 % základného prúdu pre triedu 0,5S

Trieda presnosti  
Nepriame 
pripojenie 

 

Činná energia B alebo C (EN 50470 - 3) 
Trieda 1 (IEC 62053-21) 
Trieda 0,5S (IEC 62053-

Jalová energia Trieda 1 (IEC 62053-24) 
Trieda 2 (IEC 62053-23) 

Zdanlivá energia Kalibrovaná do 1% 
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Priame pripojenie 
Činná energia B alebo C (EN 50470 - 3) 

Trieda 1 (IEC 62053-21) 
Trieda 0,5S (IEC 62053-

Jalová energia Trieda 1 (IEC 62053-24) 
Trieda 2 (IEC 62053-23) 

Zdanlivá energia Kalibrovaná do 1% 
Výstupy  
Typ OPTO-MOS 
relé 

 

Kontakt Kontakt sekvencie Make/Break 
Povolená záťaž 100 mA 
Napätie 12 – 275 V 
Dĺžka impulzu Od 20 ms do 2400 ms (nastaviteľné v krokoch po 20 ms) 
Vzdialenosť 
prenosu 

Do 1 km 

Vstupy  
Úroveň napätia 
(verzia HW do 
3x240/415 V) 

100 – 240 V AC/DC 
ON: U 80 V 
OFF: U 20 V 

Úroveň napätia 
(verzia HW do 
3x290/500 V) 

100 – 290 V AC/DC 
ON: U 80 V 
OFF: U 20 V 

Spotreba 
prúdu 

< 2 mA @ 50 V 
< 10 mA @ 240 V 
< 12 mA @ 290 V 

Vlastná spotreba  
Vlastná spotreba 
prúdového 
obvodu na fázu 

0,01 VA pri menovitom prúde 1 A 

Vlastná spotreba 
napäťových 

 

Menovité napätie 
57,7 V 

0,6 W / 1,1 VA (vlastná spotreba napäťových obvodov, keď je elektromer napájaný z 
meracích napätí) - na fázu
0,4 W / 0,1 VA (vlastná spotreba napäťových obvodov, keď je elektromer napájaný z 
externých napätí) - na fázu
2,1 W / 3,2 VA (vlastná spotreba externého prívodu, keď je elektromer napájaný z 
externých napätí) - na fázu
0,9 W / 1,4 VA (GSM modul)

Menovité 
napätie 240 V 

1 W / 2,1 VA (vlastná spotreba napäťových obvodov, keď je elektromer napájaný z 
meracích napätí) - na fázu
0,4 W / 0,6 VA (vlastná spotreba napäťových obvodov, keď je elektromer napájaný z 
externých napätí) - na fázu
2,1 W / 3,2 VA (vlastná spotreba externého prívodu, keď je elektromer napájaný z 
externých napätí) - na fázu
1,1 W / 2,3 VA (GSM modul) 

Menovité 
napätie 290 V 

1,1 W / 2,1 VA (vlastná spotreba napäťových obvodov, keď je elektromer napájaný z 
meracích napätí) - na fázu
0,5 W / 0,6 VA (vlastná spotreba napäťových obvodov, keď je elektromer napájaný z 
externých napätí) - na fázu
2,5 W / 3,7 VA (vlastná spotreba externého prívodu, keď je elektromer napájaný z 
externých napätí) - na fázu
1,4 W / 2,4 VA (GSM modul) 

Komunikácia  
Port 0 - 
Optické 
rozhranie 
Port 1 – RS232 
alebo RS485 

Max. 57600 Baud (IEC62056-21 režim E a/alebo 

DLMS) Max. 38400 Baud (IEC62056-21 režim E 

a/alebo DLMS)
Port 2 – 
Komunikačný port v 
module 

CS rozhranie: max. 9600 Baud (IEC62056-21 režim E a/alebo DLMS) 

Port 3 – 
Komunikačný port v 
module 

2.5G/3G modem: max. 115200 Baud (IEC62056-21 režim E a/alebo 
DLMS) RS485: max. 115200 Baud (IEC62056-21 režim E a/alebo DLMS) 
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LED výstup  
Typ LED – červená 
Počet 2, funkcia kWh/kvarh, kWh/kVA – programovateľné 
Frekvencia impulzu 2,5 kHz 
Dĺžka impulzu 8 ms 
Konštanta Nastaviteľné 
Hodiny reálneho  
Presnosť Crystal: < 5 ppm = 3 min./rok (pri Top = +25 C) 
Záložné 
zásobovanie 

Super-Cap: > 7 dní, čas nabíjania 250 hodín 
Li batéria: 10 rokov; typ batérie: ER14250

Externý prívod 
energie 

 

Hodnota – HW 
elektromera do 

50- 240 V AC/DC 

Hodnota – 290/500 V 50 - 290 V AC/DC 
Tolerancia 0,8 - 1,15 Un 

Frekvencia (iba pre 
AC) 

50 Hz alebo 60 Hz 

Kontrolné 
spínače 

5 A bistabilné relé 

Spínacie napätie 250 V AC 
Maximálny spínací 
prúd 

8 A 

Spínací výkon 2000 VA 
Pomocné 
kontrolné 

Výstup relé OptoMOS 

EMC  
Elektrostatický 
výboj 

Kontakt 8 kV, vzduch 15 kV (IEC 61000-4-2) 

Magnetické pole 
VF (80MHz – 2 

20 V/m činné a 30 V/m jalové (IEC 61000-4-3) 

Test prechodových 
- Prúdový a 

napäťový obvod 
mimo záťaže 

5 kV (IEC 61000-4-4) 

-  Pomocné obvody 
> 40 V 

2 kV 

Test prepätia 
- Prúdové a 

napäťové 
4 kV (IEC 61000-4-5) 

-  Pomocné obvody 
> 40 V 

1 kV 

Sila izolácie 4 kVrms, 50 Hz, 1 min. 
Impulzné napätie 
- Prúdové a 

napäťové 
12 kV napäťový obvod,10 kV prúdový obvod, 6 kV 
iné 1,2/50 s (IEC 62052-11) 

-  Pomocné obvody 6 kV, 1,2/50 s 
Supresia rádiovej 
interferencie 

Trieda B (EN 50022) 

Odolnosť 
voči 
vedeným 

20 V (EN 61000-4-6) 

Odolnosť voči 
oslabeným 
oscilačným vlnám 

2,5 kV (bežný režim) (EN 61000-4-18 pomalé 
oslabenie) 1 kV (diferenčný režim) 

Test žeravého drôtu IEC 695-2-1 
Test pružinovým IEC 60068-2-75 
Teplotný 

rozsah 
(IEC 62052-11) 

 

Prevádzka -40 C ... +70 C 
Prevádzka LCD -25 C ... +70 C 
Uskladnenie -40 C ... +85 C 
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Koeficient 
teploty (IEC 
62052-11) 

 

Rozsah -40 C ... +70 C menej ako ± 0,015% / K 
Ochrana proti 
vniknutiu IEC 

IP 54 

Trieda ochrany 
IEC 62052-11 

 

Displej s 
tekutými 
kryštálmi LCD 

 

Počet číslic na index: 8 

Veľkosť indexu číslice: 3 x 6 mm 

 
Počet číslic na index: 8 

Veľkosť indexu číslice: 4 x 8 mm
Klimatické 
podmienk

 

Typ elektromera Vnútorný elektromer 
Vlhkosť > 95%
Nadmorská výška 2000 m 
Mechanick
é 

Elektromer prešiel všetkými mechanickými testami, ako napr. nárazový alebo vibračný test. 

Svorky 
(priemer) 

 

Nepriamo 
pripojený 

 

Typ skrutky Combi Pozidrive 
Priemer 5 mm 

Materiál Mosadz alebo poniklovaná mosadz

Krútiaci moment 1,5 – 1,7 Nm 
Priamo pripojený 

elektromer 
 

Typ skrutky Combi Pozidrive 
Priemer 9,5 mm 

Materiál Poniklovaná oceľ 
Krútiaci moment 2,6 – 3,0 Nm 
Mechanické 
prostredie 

M1 

Elektromagmeti
cké prostredie 

E2 

Klimatická trieda 3K7 
Rozmery 311 x 177 x 91 mm (štandardný kryt svorkovnice) 

255 x 177 x 91 mm (krátky kryt svorkovnice) 
Hmotnosť 
Elektromer 
prevádzkovaný 
cez 

cca 1,68 kg 

Priamo 
pripojený 
elektromer, 

cca 2,05 kg 
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11. PRÍLOHA 1: ZOZNAM OBJEKTOV MT880 
 
 

OBJEKT KÓD OBIS 

Identifikátor  

Logický názov zariadenia COSEM 0-0:42.0.0.255 
ID zariadenia 1, výrobné číslo 0-0:96.1.0.255 
ID zariadenia 2 0-0:96.1.1.255 
ID zariadenia 3 0-0:96.1.2.255 
ID zariadenia 4 0-0:96.1.3.255 
ID zariadenia 5 0-0:96.1.4.255 
ID zariadenia 6 0-0:96.1.5.255 
ID zariadenia 7 0-0:96.1.6.255 
ID zariadenia 8 0-0:96.1.7.255 
ID zariadenia 9 0-0:96.1.8.255 
ID elektrickej energie 1 1-0:0.0.0.255 
Číslo programu časového spínača 1-0:0.2.2*255 

Čas používania  

Aktuálna tarifa energie 0-0:96.14.0.255 
Aktuálna tarifa dopytu 0-0:96.14.1.255 
Kontrola vstupov energetickej tarify 0-0:128.10.2.255 
Kontrola výstupov energetickej tarify 0-0:128.10.3.255 
Kontrola vstupov dopytovej tarify 0-0:128.10.12.255 
Kontrola výstupov dopytovej tarify 0-0:128.10.13.255 
Kalendár aktivít 0-0:13.0.0.255 
Tabuľka špeciálnych dní 0-0:11.0.0.255 
Aktivácia záznamov - energia 0-0:14.0.1.255 
Aktivácia záznamov - max. dopyt 0-0:14.0.2.255 
Tabuľka tarifikačných skriptov 0-0:10.0.100.255 
Zdroj prepínania tarify 0-0:128.10.0.255 
Synchronizačná energia tarify 0-0:128.10.1.255 
Zdroj prepínania tarify - dopyt 0-0:128.10.10.255 
Synchronizačná energia tarify - dopyt 0-0:128.10.11.255 

Vzťahujúce sa na čas  

Hodiny 0-0:1.0.0.255 
Miestny čas 1-0:0.9.1.255 
Miestny dátum 1-0:0.9.2.255 
Spôsob synchronizácie hodín 1-0:0.9.10.255 
Limit časového posunu hodín (prednastavené: s) 1-0:0.9.11.255 
Režim RTC 0-0:128.1.0.255 
Kalibračná hodnota RTC 0-0:128.1.1.255 
Typ zálohy RTC 0-0:128.1.2.255 
Trvanie zálohy RTC 0-0:128.1.3.255 
Režim synchronizácie MPE 0-0:128.2.0.255 
Synchronizácie MPE hodín - čas dňa 0-0:128.2.1.255 
Synchronizácie MPE hodín - časový limit 0-0:128.2.2.255 
Limit pre ukončenie obdobia merania MPE 0-0:128.2.3.255 
Počítadlo času využívania batérie 0-0:96.6.0.255 
Dátum a čas inštalácie RTC batérie 0-0:96.6.5.255 
Odhadovaný zostatkový čas batérie 0-0:96.6.6.255 
Čas prevádzky 0-0:96.8.0.255 
Čas mimo prevádzky 0-0:196.8.0.255 

Poradia  

Aktuálna hodnota všeobecného lokálneho portu 0-0:21.0.0.255 
Všeobecné aktuálne údaje displeja 0-0:21.0.1.255 
Alternatívne aktuálne údaje displeja  0-0:21.0.2.255 
Aktuálne údaje siete 0-0:21.0.5.255 
Počítadlo predchádzajúcich aktuálnych hodnôt 0-0:128.11.4.255 
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OBJEKT KÓD OBIS 

Fakturácia  

Predefinované skripty - MDI reset / Koniec fakturačného obdobia 0-0:10.0.1.255 
Časovač konca fakturačného obdobia 1 0-0:15.0.0.255 
Údaje fakturačného obdobia (s fakturačnou schémou 1) 0-0:98.1.0.255 
Stav profilu - fakturačný profil 0-0:96.10.3.255 
Počítadlo fakturačného obdobia 1-0:0.1.0.255 
Časová známka posledného fakturačného obdobia 1-0:0.1.2.255 
Čas od uplynutia posledného fakturačného obdobia 1-0:0.9.0.255 
Výber spustenia resetovania fakturácie 0-0:128.11.0.255 
Konfiguračné možnosti resetovania fakturácie 0-0:128.11.1.255 
Zabezpečené konfiguračné možnosti resetovania fakturácie 0-0:128.11.2.255 
Matica vylúčenia spustenia resetu fakturácie 0-0:128.11.3.255 
Čas vylúčenia spustenia resetu fakturácie 1-0:0.9.12.255 

Chyby a alarmy  

Záznam chýb 0-0:97.97.0.255 
Filter chyby 1 0-0:196.97.0.255 
Filter displeja chyby 1 0-0:196.97.10.255 
Záznam z alarmu 1 0-0:97.98.0.255 
Záznam z alarmu 2 0-0:97.98.1.255 
Stav zapnutia alarmu 1 1-0:96.242.0.255 
Stav zapnutia alarmu 2 1-0:96.242.10.255 
Stav vypnutia alarmu 1 1-0:96.243.0.255 
Stav vypnutia alarmu 2 1-0:96.243.10.255 
Výstup z alarmu 1 maska 1 1-0:96.244.2.255 
Výstup z alarmu 2 maska 1 1-0:96.244.3.255 
Výstup z alarmu 1 maska 2 1-0:96.244.12.255 
Výstup z alarmu 2 maska 2 1-0:96.244.13.255 
Filter alarmu 1 0-0:97.98.10.255 
Filter alarmu 2 0-0:97.98.11.255 
Deskriptor alarmu 1 0-0:97.98.20.255 
Deskriptor alarmu 2 0-0:97.98.21.255 
Monitor alarmu 1 0-0:16.1.0.255 
Monitor alarmu 2 0-0:16.1.1.255 
Poplašný systém 1-0:96.246.0.255 
Systém udalostí 1-0:96.245.0.255 

Zaznamenávanie udalostí  

Objekt udalosti - štandardný záznam udalosti 0-0:96.11.0.255 
Štandardný záznam udalosti 0-0:99.98.0.255 
Objekt udalosti - záznam udalosti detekcie podvodu 0-0:96.11.1.255 
Záznam udalosti detekcie podvodu 0-0:99.98.1.255 
Objekt udalosti - záznam udalosti kvality elektrickej energie 0-0:96.11.4.255 
Záznam udalosti kvality elektrickej energie 0-0:99.98.4.255 
Objekt udalosti - záznam udalosti zníženia výkonu 0-0:96.11.5.255 
Záznam udalosti zníženia výkonu 0-0:99.98.5.255 
Objekt udalosti - záznam udalosti komunikácie 0-0:96.11.6.255 
Záznam udalosti komunikácie 0-0:99.98.6.255 
Objekt udalosti - záznam udalosti MCO a TCO 0-0:96.11.7.255 
Záznam udalosti MCO a TCO 0-0:99.98.7.255 
Objekt udalosti - záznam udalosti manipulácie s magnetom 0-0:96.11.8.255 
Záznam udalosti manipulácie s magnetom 0-0:99.98.8.255 
Identifikátor posledného upraveného bezpečného parametra 0-0:96.128.0.255 
Stará hodnota posledného upraveného bezpečného parametra 0-0:96.128.1.255 
Nová hodnota posledného upraveného bezpečného parametra 0-0:96.128.2.255 
Záznam certifikačných udalostí 1-0:99.99.0.255 
Objekt udalosti - záznam servisnej udalosti  0-0:96.11.9.255 
Záznam servisnej udalosti 0-0:99.98.9.255 
Záznam stavu systému 1-0:96.5.1.255 
Záznam udalostí 1-0:96.241.0.255 
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Energia  

Import činnej energie (+A),(QI+QIV) 1-0:1.8.0.255 
Import činnej energie (+A),(QI+QIV) miera t 1-0:1.8.t.255 
Export činnej energie (-A),(QII+QIII) 1-0:2.8.0.255 
Export činnej energie (-A),(QII+QIII) miera t 1-0:2.8.t.255 
Import jalovej energie (+R),(QI+QII) 1-0:3.8.0.255 
Import jalovej energie (+R),(QI+QII) miera t 1-0:3.8.t.255 
Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) 1-0:4.8.0.255 
Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) miera t 1-0:4.8.t.255 
Jalová energia (QI),(+Ri) 1-0:5.8.0.255 
Jalová energia (QI),(+Ri) miera t 1-0:5.8.t.255 
Jalová energia (QII),(+Rc) 1-0:6.8.0.255 
Jalová energia (QII),(+Rc) miera t 1-0:6.8.t.255 
Jalová energia (QIII),(-Ri) 1-0:7.8.0.255 
Jalová energia (QIII),(-Ri) miera t 1-0:7.8.t.255 
Jalová energia (QIV),(-Rc) 1-0:8.8.0.255 
Jalová energia (QIV),(-Rc) miera t 1-0:8.8.t.255 
Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) 1-0:9.8.0.255 
Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) miera t 1-0:9.8.t.255 
Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) 1-0:10.8.0.255 
Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) miera t 1-0:10.8.t.255 
Import činnej energie (+A),(QI+QIV) fáza 1 1-0:21.8.0.255 
Export činnej energie (-A),(QII+QIII) fáza 1 1-0:22.8.0.255 
Import jalovej energie (+R),(QI+QII) fáza 1 1-0:23.8.0.255 
Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) fáza 1 1-0:24.8.0.255 
Jalová energia (QI),(+Ri) fáza 1 1-0:25.8.0.255 
Jalová energia (QII),(+Rc) fáza 1 1-0:26.8.0.255 
Jalová energia (QIII),(-Ri) fáza 1 1-0:27.8.0.255 
Jalová energia (QIV),(-Rc) fáza 1 1-0:28.8.0.255 
Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) fáza 1 1-0:29.8.0.255 
Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) fáza 1 1-0:30.8.0.255 
Import činnej energie (+A),(QI+QIV) fáza 2 1-0:41.8.0.255 
Export činnej energie (-A),(QII+QIII) fáza 2 1-0:42.8.0.255 
Import jalovej energie (+R),(QI+QII) fáza 2 1-0:43.8.0.255 
Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) fáza 2 1-0:44.8.0.255 
Jalová energia (QI),(+Ri) fáza 2 1-0:45.8.0.255 
Jalová energia (QII),(+Rc) fáza 2 1-0:46.8.0.255 
Jalová energia (QIII),(-Ri) fáza 2 1-0:47.8.0.255 
Jalová energia (QIV),(-Rc) fáza 2 1-0:48.8.0.255 
Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) fáza 2 1-0:49.8.0.255 
Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) fáza 2 1-0:50.8.0.255 
Import činnej energie (+A),(QI+QIV) fáza 3 1-0:61.8.0.255 
Export činnej energie (-A),(QII+QIII) fáza 3 1-0:62.8.0.255 
Import jalovej energie (+R),(QI+QII) fáza 3 1-0:63.8.0.255 
Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) fáza 3 1-0:64.8.0.255 
Jalová energia (QI),(+Ri) fáza 3 1-0:65.8.0.255 
Jalová energia (QII),(+Rc) fáza 3 1-0:66.8.0.255 
Jalová energia (QIII),(-Ri) fáza 3 1-0:67.8.0.255 
Jalová energia (QIV),(-Rc) fáza 3 1-0:68.8.0.255 
Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) fáza 3 1-0:69.8.0.255 
Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) fáza 3 1-0:70.8.0.255 
Import činnej energie (+A),(QI+QIV) časový integrál 2 1-0:1.9.0.255 
Import činnej energie (+A),(QI+QIV) časový integrál 2 miera t 1-0:1.9.t.255 
Export činnej energie (-A),(QII+QIII) časový integrál 2 1-0:2.9.0.255 
Export činnej energie (-A),(QII+QIII) časový integrál 2 miera t 1-0:2.9.t.255 
Import jalovej energie (+R),(QI+QII) časový integrál 2 1-0:3.9.0.255 
Import jalovej energie (+R),(QI+QII) časový integrál 2 miera t 1-0:3.9.t.255 
Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) časový integrál 2 1-0:4.9.0.255 
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Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) časový integrál 2 miera t 1-0:4.9.t.255 
Jalová energia (QI),(+Ri) časový integrál 2 1-0:5.9.0.255 
Jalová energia (QI),(+Ri) časový integrál 2 miera t 1-0:5.9.t.255 
Jalová energia (QII),(+Rc) časový integrál 2 1-0:6.9.0.255 
Jalová energia (QII),(+Rc) časový integrál 2 miera t 1-0:6.9.t.255 
Jalová energia (QIII),(-Ri) časový integrál 2 1-0:7.9.0.255 
Jalová energia (QIII),(-Ri) časový integrál 2 miera t 1-0:7.9.t.255 
Jalová energia (QIV),(-Rc) časový integrál 2 1-0:8.9.0.255 
Jalová energia (QIV),(-Rc) časový integrál 2 miera t 1-0:8.9.t.255 
Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) časový integrál 2 1-0:9.9.0.255 
Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) časový integrál 2 miera t 1-0:9.9.t.255 
Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) časový integrál 2 1-0:10.9.0.255 
Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) časový integrál 2 miera t 1-0:10.9.t.255 
Import činnej energie (+A),(QI+QIV) časový integrál 2 fáza 1 1-0:21.9.0.255 
Export činnej energie (-A),(QII+QIII) časový integrál 2 fáza 1 1-0:22.9.0.255 
Import jalovej energie (+R),(QI+QII) časový integrál 2 fáza 1 1-0:23.9.0.255 
Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) časový integrál 2 fáza 1 1-0:24.9.0.255 
Jalová energia (QI),(+Ri) časový integrál 2 fáza 1 1-0:25.9.0.255 
Jalová energia (QII),(+Rc) časový integrál 2 fáza 1 1-0:26.9.0.255 
Jalová energia (QIII),(-Ri) časový integrál 2 fáza 1 1-0:27.9.0.255 
Jalová energia (QIV),(-Rc) časový integrál 2 fáza 1 1-0:28.9.0.255 
Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) časový integrál 2 fáza 1 1-0:29.9.0.255 
Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) časový integrál 2 fáza 1 1-0:30.9.0.255 
Import činnej energie (+A),(QI+QIV) časový integrál 2 fáza 2 1-0:41.9.0.255 
Export činnej energie (-A),(QII+QIII) časový integrál 2 fáza 2 1-0:42.9.0.255 
Import jalovej energie (+R),(QI+QII) časový integrál 2 fáza 2 1-0:43.9.0.255 
Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) časový integrál 2 fáza 2 1-0:44.9.0.255 
Jalová energia (QI),(+Ri) časový integrál 2 fáza 2 1-0:45.9.0.255 
Jalová energia (QII),(+Rc) časový integrál 2 fáza 2 1-0:46.9.0.255 
Jalová energia (QIII),(-Ri) časový integrál 2 fáza 2 1-0:47.9.0.255 
Jalová energia (QIV),(-Rc) časový integrál 2 fáza 2 1-0:48.9.0.255 
Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) časový integrál 2 fáza 2 1-0:49.9.0.255 
Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) časový integrál 2 fáza 2 1-0:50.9.0.255 
Import činnej energie (+A),(QI+QIV) časový integrál 2 fáza 3 1-0:61.9.0.255 
Export činnej energie (-A),(QII+QIII) časový integrál 2 fáza 3 1-0:62.9.0.255 
Import jalovej energie (+R),(QI+QII) časový integrál 2 fáza 3 1-0:63.9.0.255 
Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) časový integrál 2 fáza 3 1-0:64.9.0.255 
Jalová energia (QI),(+Ri) časový integrál 2 fáza 3 1-0:65.9.0.255 
Jalová energia (QII),(+Rc) časový integrál 2 fáza 3 1-0:66.9.0.255 
Jalová energia (QIII),(-Ri) časový integrál 2 fáza 3 1-0:67.9.0.255 
Jalová energia (QIV),(-Rc) časový integrál 2 fáza 3 1-0:68.9.0.255 
Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) časový integrál 2 fáza 3 1-0:69.9.0.255 
Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) časový integrál 2 fáza 3 1-0:70.9.0.255 
Import činnej energie (+A),(QI+QIV) časový integrál 5 1-0:1.29.0.255 
Export činnej energie (-A),(QII+QIII) časový integrál 5 1-0:2.29.0.255 
Import jalovej energie (+R),(QI+QII) časový integrál 5 1-0:3.29.0.255 
Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) časový integrál 5 1-0:4.29.0.255 
Jalová energia (QI),(+Ri) časový integrál 5 1-0:5.29.0.255 
Jalová energia (QII),(+Rc) časový integrál 5 1-0:6.29.0.255 
Jalová energia (QIII),(-Ri) časový integrál 5 1-0:7.29.0.255 
Jalová energia (QIV),(-Rc) časový integrál 5 1-0:8.29.0.255 
Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) časový integrál 5 1-0:9.29.0.255 
Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) časový integrál 5 1-0:10.29.0.255 
Import činnej energie (+A),(QI+QIV) časový integrál 5 fáza 1 1-0:21.29.0.255 
Export činnej energie (-A),(QII+QIII) časový integrál 5 fáza 1 1-0:22.29.0.255 
Import jalovej energie (+R),(QI+QII) časový integrál 5 fáza 1 1-0:23.29.0.255 
Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) časový integrál 5 fáza 1 1-0:24.29.0.255 
Jalová energia (QI),(+Ri) časový integrál 5 fáza 1 1-0:25.29.0.255 
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Jalová energia (QII),(+Rc) časový integrál 5 fáza 1 1-0:26.29.0.255 
Jalová energia (QIII),(-Ri) časový integrál 5 fáza 1 1-0:27.29.0.255 
Jalová energia (QIV),(-Rc) časový integrál 5 fáza 1 1-0:28.29.0.255 
Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) časový integrál 5 fáza 1 1-0:29.29.0.255 
Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) časový integrál 5 fáza 1 1-0:30.29.0.255 
Import činnej energie (+A),(QI+QIV) časový integrál 5 fáza 2 1-0:41.29.0.255 
Export činnej energie (-A),(QII+QIII) časový integrál 5 fáza 2 1-0:42.29.0.255 
Import jalovej energie (+R),(QI+QII) časový integrál 5 fáza 2 1-0:43.29.0.255 
Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) časový integrál 5 fáza 2 1-0:44.29.0.255 
Jalová energia (QI),(+Ri) časový integrál 5 fáza 2 1-0:45.29.0.255 
Jalová energia (QII),(+Rc) časový integrál 5 fáza 2 1-0:46.29.0.255 
Jalová energia (QIII),(-Ri) časový integrál 5 fáza 2 1-0:47.29.0.255 
Jalová energia (QIV),(-Rc) časový integrál 5 fáza 2 1-0:48.29.0.255 
Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) časový integrál 5 fáza 2 1-0:49.29.0.255 
Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) časový integrál 5 fáza 2 1-0:50.29.0.255 
Import činnej energie (+A),(QI+QIV) časový integrál 5 fáza 3 1-0:61.29.0.255 
Export činnej energie (-A),(QII+QIII) časový integrál 5 fáza 3 1-0:62.29.0.255 
Import jalovej energie (+R),(QI+QII) časový integrál 5 fáza 3 1-0:63.29.0.255 
Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) časový integrál 5 fáza 3 1-0:64.29.0.255 
Jalová energia (QI),(+Ri) časový integrál 5 fáza 3 1-0:65.29.0.255 
Jalová energia (QII),(+Rc) časový integrál 5 fáza 3 1-0:66.29.0.255 
Jalová energia (QIII),(-Ri) časový integrál 5 fáza 3 1-0:67.29.0.255 
Jalová energia (QIV),(-Rc) časový integrál 5 fáza 3 1-0:68.29.0.255 
Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) časový integrál 5 fáza 3 1-0:69.29.0.255 
Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) časový integrál 5 fáza 3 1-0:70.29.0.255 
Import činnej energie (+A),(QI+QIV) časový integrál 6 1-0:1.30.0.255 
Export činnej energie (-A),(QII+QIII) časový integrál 6 1-0:2.30.0.255 
Import jalovej energie (+R),(QI+QII) časový integrál 6 1-0:3.30.0.255 
Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) časový integrál 6 1-0:4.30.0.255 
Jalová energia (QI),(+Ri) časový integrál 6 1-0:5.30.0.255 
Jalová energia (QII),(+Rc) časový integrál 6 1-0:6.30.0.255 
Jalová energia (QIII),(-Ri) časový integrál 6 1-0:7.30.0.255 
Jalová energia (QIV),(-Rc) časový integrál 6 1-0:8.30.0.255 
Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) časový integrál 6 1-0:9.30.0.255 
Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) časový integrál 6 1-0:10.30.0.255 
Import činnej energie (+A),(QI+QIV) časový integrál 6 fáza 1 1-0:21.30.0.255 
Export činnej energie (-A),(QII+QIII) časový integrál 6 fáza 1 1-0:22.30.0.255 
Import jalovej energie (+R),(QI+QII) časový integrál 6 fáza 1 1-0:23.30.0.255 
Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) časový integrál 6 fáza 1 1-0:24.30.0.255 
Jalová energia (QI),(+Ri) časový integrál 6 fáza 1 1-0:25.30.0.255 
Jalová energia (QII),(+Rc) časový integrál 6 fáza 1 1-0:26.30.0.255 
Jalová energia (QIII),(-Ri) časový integrál 6 fáza 1 1-0:27.30.0.255 
Jalová energia (QIV),(-Rc) časový integrál 6 fáza 1 1-0:28.30.0.255 
Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) časový integrál 6 fáza 1 1-0:29.30.0.255 
Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) časový integrál 6 fáza 1 1-0:30.30.0.255 
Import činnej energie (+A),(QI+QIV) časový integrál 6 fáza 2 1-0:41.30.0.255 
Export činnej energie (-A),(QII+QIII) časový integrál 6 fáza 2 1-0:42.30.0.255 
Import jalovej energie (+R),(QI+QII) časový integrál 6 fáza 2 1-0:43.30.0.255 
Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) časový integrál 6 fáza 2 1-0:44.30.0.255 
Jalová energia (QI),(+Ri) časový integrál 6 fáza 2 1-0:45.30.0.255 
Jalová energia (QII),(+Rc) časový integrál 6 fáza 2 1-0:46.30.0.255 
Jalová energia (QIII),(-Ri) časový integrál 6 fáza 2 1-0:47.30.0.255 
Jalová energia (QIV),(-Rc) časový integrál 6 fáza 2 1-0:48.30.0.255 
Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) časový integrál 6 fáza 2 1-0:49.30.0.255 
Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) časový integrál 6 fáza 2 1-0:50.30.0.255 
Import činnej energie (+A),(QI+QIV) časový integrál 6 fáza 3 1-0:61.30.0.255 
Export činnej energie (-A),(QII+QIII) časový integrál 6 fáza 3 1-0:62.30.0.255 
Import jalovej energie (+R),(QI+QII) časový integrál 6 fáza 3 1-0:63.30.0.255 
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Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) časový integrál 6 fáza 3 1-0:64.30.0.255 
Jalová energia (QI),(+Ri) časový integrál 6 fáza 3 1-0:65.30.0.255 
Jalová energia (QII),(+Rc) časový integrál 6 fáza 3 1-0:66.30.0.255 
Jalová energia (QIII),(-Ri) časový integrál 6 fáza 3 1-0:67.30.0.255 
Jalová energia (QIV),(-Rc) časový integrál 6 fáza 3 1-0:68.30.0.255 
Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) časový integrál 6 fáza 3 1-0:69.30.0.255 
Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) časový integrál 6 fáza 3 1-0:70.30.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) 1-0:15.8.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) miera t 1-0:15.8.t.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) 1-0:16.8.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) miera t 1-0:16.8.t.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) časový integrál 2 1-0:16.9.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) časový integrál 2 miera t 1-0:16.9.t.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) fáza 1 1-0:35.8.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) fáza 1 1-0:36.8.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) fáza 2 1-0:55.8.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) fáza 2 1-0:56.8.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) fáza 3 1-0:75.8.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) fáza 3 1-0:76.8.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) časový integrál 2 1-0:15.9.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) časový integrál 2 miera t 1-0:15.9.t.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) časový integrál 2 1-0:16.9.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) časový integrál 2 fáza 1 1-0:35.9.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) časový integrál 2 fáza 1 1-0:36.9.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) časový integrál 2 fáza 2 1-0:55.9.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) časový integrál 2 fáza 2 1-0:56.9.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) časový integrál 2 fáza 3 1-0:75.9.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) časový integrál 2 fáza 3 1-0:76.9.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) časový integrál 5 1-0:15.29.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) časový integrál 5 1-0:16.29.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) časový integrál 5 fáza 1 1-0:35.29.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) časový integrál 5 fáza 1 1-0:36.29.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) časový integrál 5 fáza 2 1-0:55.29.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) časový integrál 5 fáza 2 1-0:56.29.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) časový integrál 5 fáza 3 1-0:75.29.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) časový integrál 5 fáza 3 1-0:76.29.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) časový integrál 6 1-0:15.30.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) časový integrál 6 1-0:16.30.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) časový integrál 6 fáza 1 1-0:35.30.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) časový integrál 6 fáza 1 1-0:36.30.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) časový integrál 6 fáza 2 1-0:55.30.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) časový integrál 6 fáza 2 1-0:56.30.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) časový integrál 6 fáza 3 1-0:75.30.0.255 
Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) časový integrál 6 fáza 3 1-0:76.30.0.255 

Dopyt  

Obdobie merania 1, pre priemernú hodnotu 1 1-0:0.8.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Import činnej energie (+A),(QI+QIV) 1-0:1.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Import činnej energie (+A),(QI+QIV) miera t 1-0:1.2.t.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Export činnej energie (-A),(QII+QIII) 1-0:2.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Export činnej energie (-A),(QII+QIII) miera t 1-0:2.2.t.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Import jalovej energie (+R),(QI+QII) 1-0:3.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Import jalovej energie (+R),(QI+QII) miera t 1-0:3.2.t.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) 1-0:4.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) miera t 1-0:4.2.t.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Jalová energia (QI),(+Ri)  1-0:5.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Jalová energia (QI),(+Ri) miera t 1-0:5.2.t.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Jalová energia (QII),(+Rc) 1-0:6.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Jalová energia (QII),(+Rc) miera t 1-0:6.2.t.255 
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Záznam kumulatívneho max. dopytu - Jalová energia (QIII),(-Ri) 1-0:7.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Jalová energia (QIII),(-Ri) miera t 1-0:7.2.t.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Jalová energia (QIV),(-Rc) 1-0:8.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Jalová energia (QIV),(-Rc) miera t 1-0:8.2.t.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) 1-0:9.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) miera t 1-0:9.2.t.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) 1-0:10.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) miera t 1-0:10.2.t.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) 1-0:15.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) miera t 1-0:15.2.t.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) 1-0:16.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) miera t 1-0:16.2.t.255 
Záznam dopytu - Import činnej energie (+A),(QI+QIV) 1-0:1.4.0.255 
Záznam dopytu - Export činnej energie (-A),(QII+QIII) 1-0:2.4.0.255 
Záznam dopytu - Import jalovej energie (+R),(QI+QII) 1-0:3.4.0.255 
Záznam dopytu - Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) 1-0:4.4.0.255 
Záznam dopytu - Jalová energia (QI),(+Ri) 1-0:5.4.0.255 
Záznam dopytu - Jalová energia (QII),(+Rc) 1-0:6.4.0.255 
Záznam dopytu - Jalová energia (QIII),(-Ri) 1-0:7.4.0.255 
Záznam dopytu - Jalová energia (QIV),(-Rc) 1-0:8.4.0.255 
Záznam dopytu - Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) 1-0:9.4.0.255 
Záznam dopytu - Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) 1-0:10.4.0.255 
Záznam dopytu - Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) 1-0:15.4.0.255 
Záznam dopytu - Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) 1-0:16.4.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Import činnej energie (+A),(QI+QIV) 1-0:1.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Export činnej energie (-A),(QII+QIII) 1-0:2.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Import jalovej energie (+R),(QI+QII) 1-0:3.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) 1-0:4.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Jalová energia (QI),(+Ri) 1-0:5.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Jalová energia (QII),(+Rc) 1-0:6.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Jalová energia (QIII),(-Ri) 1-0:7.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Jalová energia (QIV),(-Rc) 1-0:8.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) 1-0:9.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) 1-0:10.5.0.255 
Činný dopyt posledný kombinovaný (|+A|+|-A|) 1-0:15.5.0.255 
Činný dopyt posledný kombinovaný (|+A|-|-A|) 1-0:16.5.0.255 
Záznam max. dopytu - Import činnej energie (+A),(QI+QIV) 1-0:1.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Import činnej energie (+A),(QI+QIV) miera t 1-0:1.6.t.255 
Záznam max. dopytu - Export činnej energie (-A),(QII+QIII) 1-0:2.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Export činnej energie (-A),(QII+QIII) miera t 1-0:2.6.t.255 
Záznam max. dopytu - Import jalovej energie (+R),(QI+QII) 1-0:3.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Import jalovej energie (+R),(QI+QII) miera t 1-0:3.6.t.255 
Záznam max. dopytu - Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) 1-0:4.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) miera t 1-0:4.6.t.255 
Záznam max. dopytu - Jalová energia (QI),(+Ri) 1-0:5.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Jalová energia (QI),(+Ri) miera t 1-0:5.6.t.255 
Záznam max. dopytu - Jalová energia (QII),(+Rc) 1-0:6.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Jalová energia (QII),(+Rc) miera t 1-0:6.6.t.255 
Záznam max. dopytu - Jalová energia (QIII),(-Ri) 1-0:7.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Jalová energia (QIII),(-Ri) miera t 1-0:7.6.t.255 
Záznam max. dopytu - Jalová energia (QIV),(-Rc) 1-0:8.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Jalová energia (QIV),(-Rc) miera t 1-0:8.6.t.255 
Záznam max. dopytu - Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) 1-0:9.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) miera t 1-0:9.6.t.255 
Záznam max. dopytu - Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) 1-0:10.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) miera t 1-0:10.6.t.255 
Záznam max. dopytu - Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) 1-0:15.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Činná energia kombinovaná (|+A|+|-A|) miera t 1-0:15.6.t.255 
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Záznam max. dopytu - Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) 1-0:16.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Činná energia kombinovaná (|+A|-|-A|) miera t 1-0:16.6.t.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Import činnej energie (+A),(QI+QIV) fáza 1 1-0:21.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Export činnej energie (-A),(QII+QIII) fáza 1 1-0:22.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Import jalovej energie (+R),(QI+QII) fáza 1 1-0:23.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) fáza 1 1-0:24.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) fáza 1 1-0:29.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) fáza 1 1-0:30.2.0.255 
Záznam dopytu - Import činnej energie (+A),(QI+QIV) fáza 1 1-0:21.4.0.255 
Záznam dopytu - Export činnej energie (-A),(QII+QIII) fáza 1 1-0:22.4.0.255 
Záznam dopytu - Import jalovej energie (+R),(QI+QII) fáza 1 1-0:23.4.0.255 
Záznam dopytu - Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) fáza 1 1-0:24.4.0.255 
Záznam dopytu - Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) fáza 1 1-0:29.4.0.255 
Záznam dopytu - Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) fáza 1 1-0:30.4.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Import činnej energie (+A),(QI+QIV) fáza 1 1-0:21.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Export činnej energie (-A),(QII+QIII) fáza 1 1-0:22.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Import jalovej energie (+R),(QI+QII) fáza 1 1-0:23.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) fáza 1 1-0:24.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) fáza 1 1-0:29.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) fáza 1 1-0:30.5.0.255 
Záznam max. dopytu - Import činnej energie (+A),(QI+QIV) fáza 1 1-0:21.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Export činnej energie (-A),(QII+QIII) fáza 1 1-0:22.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Import jalovej energie (+R),(QI+QII) fáza 1 1-0:23.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) fáza 1 1-0:24.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) fáza 1 1-0:29.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) fáza 1 1-0:30.6.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Import činnej energie (+A),(QI+QIV) fáza 2 1-0:41.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Export činnej energie (-A),(QII+QIII) fáza 2 1-0:42.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Import jalovej energie (+R),(QI+QII) fáza 2 1-0:43.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) fáza 2 1-0:44.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) fáza 2 1-0:49.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) fáza 2 1-0:50.2.0.255 
Záznam dopytu - Import činnej energie (+A),(QI+QIV) fáza 2 1-0:41.4.0.255 
Záznam dopytu - Export činnej energie (-A),(QII+QIII) fáza 2 1-0:42.4.0.255 
Záznam dopytu - Import jalovej energie (+R),(QI+QII) fáza 2 1-0:43.4.0.255 
Záznam dopytu - Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) fáza 2 1-0:44.4.0.255 
Záznam dopytu - Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) fáza 2 1-0:49.4.0.255 
Záznam dopytu - Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) fáza 2 1-0:50.4.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Import činnej energie (+A),(QI+QIV) fáza 2 1-0:41.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Export činnej energie (-A),(QII+QIII) fáza 2 1-0:42.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Import jalovej energie (+R),(QI+QII) fáza 2 1-0:43.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) fáza 2 1-0:44.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) fáza 2 1-0:49.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) fáza 2 1-0:50.5.0.255 
Záznam max. dopytu - Import činnej energie (+A),(QI+QIV) fáza 2 1-0:41.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Export činnej energie (-A),(QII+QIII) fáza 2 1-0:42.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Import jalovej energie (+R),(QI+QII) fáza 2 1-0:43.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) fáza 2 1-0:44.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) fáza 2 1-0:49.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) fáza 2 1-0:50.6.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Import činnej energie (+A),(QI+QIV) fáza 3 1-0:61.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Export činnej energie (-A),(QII+QIII) fáza 3 1-0:62.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Import jalovej energie (+R),(QI+QII) fáza 3 1-0:63.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) fáza 3 1-0:64.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) fáza 3 1-0:69.2.0.255 
Záznam kumulatívneho max. dopytu - Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) fáza 3 1-0:70.2.0.255 
Záznam dopytu - Import činnej energie (+A),(QI+QIV) fáza 3 1-0:61.4.0.255 
Záznam dopytu - Export činnej energie (-A),(QII+QIII) fáza 3 1-0:62.4.0.255 



MT880
Užívateľská 

V2.00 – English 161/171 11. PRÍLOHA 1: ZOZNAM 

 

 

 

OBJEKT KÓD OBIS 

Záznam dopytu - Import jalovej energie (+R),(QI+QII) fáza 3 1-0:63.4.0.255 
Záznam dopytu - Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) fáza 3 1-0:64.4.0.255 
Záznam dopytu - Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) fáza 3 1-0:69.4.0.255 
Záznam dopytu - Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) fáza 3 1-0:70.4.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Import činnej energie (+A),(QI+QIV) fáza 3 1-0:61.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Export činnej energie (-A),(QII+QIII) fáza 3 1-0:62.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Import jalovej energie (+R),(QI+QII) fáza 3 1-0:63.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) fáza 3 1-0:64.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) fáza 3 1-0:69.5.0.255 
Záznam posledného priem. dopytu - Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) fáza 3 1-0:70.5.0.255 
Záznam max. dopytu - Import činnej energie (+A),(QI+QIV) fáza 3 1-0:61.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Export činnej energie (-A),(QII+QIII) fáza 3 1-0:62.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Import jalovej energie (+R),(QI+QII) fáza 3 1-0:63.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Export jalovej energie (-R),(QIII+QIV) fáza 3 1-0:64.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Import zdanlivej energie (+VA),(QI+QIV) fáza 3 1-0:69.6.0.255 
Záznam max. dopytu - Export zdanlivej energie (-VA),(QII+QIII) fáza 3 1-0:70.6.0.255 
Okamžitý činný výkon - import (+A),(QI+QIV) 1-0:1.7.0.255 
Okamžitý činný výkon - import (+A),(QI+QIV) fáza 1 1-0:21.7.0.255 
Okamžitý činný výkon - import (+A),(QI+QIV) fáza 2 1-0:41.7.0.255 
Okamžitý činný výkon - import (+A),(QI+QIV) fáza 3 1-0:61.7.0.255 
Okamžitý činný výkon - export (-A),(QII+QIII) 1-0:2.7.0.255 
Okamžitý činný výkon - export (-A),(QII+QIII) fáza 1 1-0:22.7.0.255 
Okamžitý činný výkon - export (-A),(QII+QIII) fáza 2 1-0:42.7.0.255 
Okamžitý činný výkon - export (-A),(QII+QIII) fáza 3 1-0:62.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon - import (+R),(QI+QII) 1-0:3.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon - import (+R),(QI+QII) fáza 1 1-0:23.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon - import (+R),(QI+QII) fáza 2 1-0:43.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon - import (+R),(QI+QII) fáza 3 1-0:63.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon - export (-R),(QIII+QIV) 1-0:4.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon - export (-R),(QIII+QIV) fáza 1 1-0:24.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon - export (-R),(QIII+QIV) fáza 2 1-0:44.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon - export (-R),(QIII+QIV) fáza 3 1-0:64.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon (QI),(+Ri) 1-0:5.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon (QI),(+Ri) fáza 1 1-0:25.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon (QI),(+Ri) fáza 2 1-0:45.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon (QI),(+Ri) fáza 3 1-0:65.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon (QII),(+Rc) 1-0:6.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon (QII),(+Rc) fáza 1 1-0:26.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon (QII),(+Rc) fáza 2 1-0:46.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon (QII),(+Rc) fáza 3 1-0:66.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon (QIII),(-Ri) 1-0:7.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon (QIII),(-Ri) fáza 1 1-0:27.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon (QIII),(-Ri) fáza 2 1-0:47.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon (QIII),(-Ri) fáza 3 1-0:67.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon (QIV),(-Rc) 1-0:8.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon (QIV),(-Rc) fáza 1 1-0:28.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon (QIV),(-Rc) fáza 2 1-0:48.7.0.255 
Okamžitý jalový výkon (QIV),(-Rc) fáza 3 1-0:68.7.0.255 
Okamžitý zdanlivý výkon - import (+VA),(QI+QIV) 1-0:9.7.0.255 
Okamžitý zdanlivý výkon - import (+VA),(QI+QIV) fáza 1 1-0:29.7.0.255 
Okamžitý zdanlivý výkon - import (+VA),(QI+QIV) fáza 2 1-0:49.7.0.255 
Okamžitý zdanlivý výkon - import (+VA),(QI+QIV) fáza 3 1-0:69.7.0.255 
Okamžitý zdanlivý výkon - export (-VA),(QII+QIII) 1-0:10.7.0.255 
Okamžitý zdanlivý výkon - export (-VA),(QII+QIII) fáza 1 1-0:30.7.0.255 
Okamžitý zdanlivý výkon - export (-VA),(QII+QIII) fáza 2 1-0:50.7.0.255 
Okamžitý zdanlivý výkon - export (-VA),(QII+QIII) fáza 3 1-0:70.7.0.255 
Okamžitý činný výkon kombinovaný (|+A|+|-A|) 1-0:15.7.0.255 
Okamžitý činný výkon kombinovaný (|+A|+|-A|) fáza 1 1-0:35.7.0.255 
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Okamžitý činný výkon kombinovaný (|+A|+|-A|) fáza 2 1-0:55.7.0.255 
Okamžitý činný výkon kombinovaný (|+A|+|-A|) fáza 3 1-0:75.7.0.255 
Okamžitý činný výkon kombinovaný (|+A|-|-A|) 1-0:16.7.0.255 
Okamžitý činný výkon kombinovaný (|+A|-|-A|) fáza 1 1-0:36.7.0.255 
Okamžitý činný výkon kombinovaný (|+A|-|-A|) fáza 2 1-0:56.7.0.255 
Okamžitý činný výkon kombinovaný (|+A|-|-A|) fáza 3 1-0:76.7.0.255 

Objekty súvisiace s elektrickou energiou - profily  

Stav profilu - záťažový profil s obdobím 1 0-0:96.10.1.255 
Záťažový profil s obdobím 1, teda Všeobecný profil 1-0:99.1.0.255 
Stav profilu - záťažový profil s obdobím 2 0-0:96.10.2.255 
Záťažový profil s obdobím 2, teda Profil denných hodnôt 1-0:99.2.0.255 
Interval zaznamenávania 1 - pre záťažový profil 1-0:0.8.4*255 
Interval zaznamenávania 2 - pre záťažový profil 1-0:0.8.5*255 

Zníženie výkonu  

Počet zlyhaní výkonu, na všetkých troch fázach 0-0:96.7.0.255 
Počet zlyhaní výkonu, na fáze 1 0-0:96.7.1.255 
Počet zlyhaní výkonu, na fáze 2 0-0:96.7.2.255 
Počet zlyhaní výkonu, na fáze 3 0-0:96.7.3.255 
Počet dlhých zlyhaní výkonu, na všetkých troch fázach 0-0:96.7.5.255 
Počet dlhých zlyhaní výkonu, na fáze 1 0-0:96.7.6.255 
Počet dlhých zlyhaní výkonu, na fáze 2 0-0:96.7.7.255 
Počet dlhých zlyhaní výkonu, na fáze 3 0-0:96.7.8.255 
Počet dlhých zlyhaní výkonu, na ktorejkoľvek fáze 0-0:96.7.9.255 
Čas zlyhania výkonu, na všetkých troch fázach 0-0:96.7.10.255 
Čas zlyhania výkonu, na fáze 1 0-0:96.7.11.255 
Čas zlyhania výkonu, na fáze 2 0-0:96.7.12.255 
Čas zlyhania výkonu, na fáze 3 0-0:96.7.13.255 
Čas zlyhania výkonu, na ktorejkoľvek fáze 0-0:96.7.14.255 
Trvanie posledného dlhého zlyhania výkonu, na všetkých troch fázach 0-0:96.7.15.255 
Trvanie posledného dlhého zlyhania výkonu, na fáze 1 0-0:96.7.16.255 
Trvanie posledného dlhého zlyhania výkonu, na fáze 2 0-0:96.7.17.255 
Trvanie posledného dlhého zlyhania výkonu, na fáze 3 0-0:96.7.18.255 
Trvanie posledného dlhého zlyhania výkonu, na ktorejkoľvek fáze 0-0:96.7.19.255 
Časový limit pre dlhé zlyhanie výkonu 0-0:96.7.20.255 
Počet zlyhaní výkonu, na ktorejkoľvek fáze 0-0:96.7.21.255 
Časový limit pre odstavenie napätia 1-0:12.45.0.255 
Záznam udalosti zlyhania výkonu 1-0:99.97.0.255 
Počet krátkych zlyhaní výkonu 0-0:128.6.1.255 

Poklesy/nárasty  

Limit pre pokles napätia 1-0:12.31.0.0 
Časový limit pre pokles napätia 1-0:12.43.0.0 
Počet poklesov napätia, na fáze 1 1-0:32.32.0.255 
Počet poklesov napätia, na fáze 2 1-0:52.32.0.255 
Počet poklesov napätia, na fáze 3 1-0:72.32.0.255 
Trvanie posledného poklesu napätia, na fáze 1 1-0:32.33.0.255 
Trvanie posledného poklesu napätia, na fáze 2 1-0:52.33.0.255 
Trvanie posledného poklesu napätia, na fáze 3 1-0:72.33.0.255 
Hodnota posledného poklesu napätia, na fáze 1 1-0:32.34.0.255 
Hodnota posledného poklesu napätia, na fáze 2 1-0:52.34.0.255 
Hodnota posledného poklesu napätia, na fáze 3 1-0:72.34.0.255 
Limit pre nárast napätia 1-0:12.35.0.0 
Časový limit pre nárast napätia 1-0:12.44.0.0 
Počet nárastov napätia, na fáze 1 1-0:32.36.0.255 
Počet nárastov napätia, na fáze 2 1-0:52.36.0.255 
Počet nárastov napätia, na fáze 3 1-0:72.36.0.255 
Trvanie posledného nárastu napätia, na fáze 1 1-0:32.37.0.255 
Trvanie posledného nárastu napätia, na fáze 2 1-0:52.37.0.255 
Trvanie posledného nárastu napätia, na fáze 3 1-0:72.37.0.255 
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Hodnota posledného nárastu napätia, na fáze 1 1-0:32.38.0.255 
Hodnota posledného nárastu napätia, na fáze 2 1-0:52.38.0.255 
Hodnota posledného nárastu napätia, na fáze 3 1-0:72.38.0.255 
Úroveň 1 U > +10% fáza 1 0-0:128.7.11.255 
Úroveň 2 +5% < U < +10% fáza 1 0-0:128.7.12.255 
Úroveň 3 0% < U < +5% fáza 1 0-0:128.7.13.255 
Úroveň 4 -5% < U < 0% fáza 1 0-0:128.7.14.255 
Úroveň 5 -10% < U < -5% fáza 1 0-0:128.7.15.255 
Úroveň 6 -15% < U > -10% fáza 1 0-0:128.7.16.255 
Úroveň 7 U < -15% fáza 1 0-0:128.7.17.255 
Úroveň 1 U > +10% fáza 2 0-0:128.7.21.255 
Úroveň 2 +5% < U < +10% fáza 2 0-0:128.7.22.255 
Úroveň 3 0% < U < +5% fáza 2 0-0:128.7.23.255 
Úroveň 4 -5% < U < 0% fáza 2 0-0:128.7.24.255 
Úroveň 5 -10% < U < -5% fáza 2 0-0:128.7.25.255 
Úroveň 6 -15% < U > -10% fáza 2 0-0:128.7.26.255 
Úroveň 7 U < -15% fáza 2 0-0:128.7.27.255 
Úroveň 1 U > +10% fáza 3 0-0:128.7.31.255 
Úroveň 2 +5% < U < +10% fáza 3 0-0:128.7.32.255 
Úroveň 3 0% < U < +5% fáza 3 0-0:128.7.33.255 
Úroveň 4 -5% < U < 0% fáza 3 0-0:128.7.34.255 
Úroveň 5 -10% < U < -5% fáza 3 0-0:128.7.35.255 
Úroveň 6 -15% < U > -10% fáza 3 0-0:128.7.36.255 
Úroveň 7 U < -15% fáza 3 0-0:128.7.37.255 
AKÁKOĽVEK úroveň 1 U > +10% 0-0:128.7.41.255 
AKÁKOĽVEK úroveň 2 +5% < U < +10% 0-0:128.7.42.255 
AKÁKOĽVEK úroveň 3 0% < U < +5% 0-0:128.7.43.255 
AKÁKOĽVEK úroveň 4 -5% < U < 0% 0-0:128.7.44.255 
AKÁKOĽVEK úroveň 5 -10% < U < -5% 0-0:128.7.45.255 
AKÁKOĽVEK úroveň 6 -15% < U > -10% 0-0:128.7.46.255 
AKÁKOĽVEK úroveň 7 U < -15% 0-0:128.7.47.255 
Počítadlo pre pokles napätia 1-0:12.32.0.255 
Hodnota pre pokles napätia 1-0:12.34.0.255 
Počítadlo pre nárast napätia 1-0:12.36.0.255 
Hodnota pre nárast napätia 1-0:12.38.0.255 

Kvalita elektrickej energie - napätie  

Limit pre neprítomnosť napätia (odstavenie napätia) 1-0:12.39.0.255 
Minimálne napätie časový integrál 2 fáza 1 1-0:32.3.0.255 
Maximálne napätie časový integrál 2 fáza 1 1-0:32.6.0.255 
Okamžité napätie fáza 1 1-0:32.7.0.255 
Okamžité napätie fáza 1 harmónia h 1-0:32.7.h.255 
Okamžité napätie fáza 1 THD 1-0:32.7.124.255 
Priemerné napätie fáza 1 1-0:32.24.0.255 
Minimálne napätie časový integrál 2 fáza 2 1-0:52.3.0.255 
Maximálne napätie časový integrál 2 fáza 2 1-0:52.6.0.255 
Okamžité napätie fáza 2 1-0:52.7.0.255 
Okamžité napätie fáza 2 harmónia h 1-0:52.7.h.255 
Okamžité napätie fáza 2 THD 1-0:52.7.124.255 
Priemerné napätie fáza 2 1-0:52.24.0.255 
Minimálne napätie časový integrál 2 fáza 3 1-0:72.3.0.255 
Maximálne napätie časový integrál 2 fáza 3 1-0:72.6.0.255 
Okamžité napätie fáza 3 1-0:72.7.0.255 
Okamžité napätie fáza 3 harmónia h 1-0:72.7.h.255 
Okamžité napätie fáza 3 THD 1-0:72.7.124.255 
Priemerné napätie fáza 3 1-0:72.24.0.255 
Priemerné napätie časový integrál 5 fáza 1 1-0:32.27.0.255 
Priemerné napätie časový integrál 6 fáza 1 1-0:32.28.0.255 
Priemerné napätie časový integrál 5 fáza 2 1-0:52.27.0.255 
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Priemerné napätie časový integrál 6 fáza 2 1-0:52.28.0.255 
Priemerné napätie časový integrál 5 fáza 3 1-0:72.27.0.255 
Priemerné napätie časový integrál 6 fáza 3 1-0:72.28.0.255 
Asymetrické napätia - horný limit 0-0:128.7.50.255 
Asymetrické napätia - spodný limit 0-0:128.7.51.255 
Asymetrické napätia - časový limit 0-0:128.7.52.255 
VŠETKY fázy: denná špička priemerného napätia - aktuálny 0-0:128.8.0.255 
VŠETKY fázy: denná špička priemerného napätia - predchádzajúci 0-0:128.8.1.255 
VŠETKY fázy: denné minimum priemerného napätia - aktuálny 0-0:128.8.2.255 
VŠETKY fázy: denné minimum priemerného napätia - predchádzajúci 0-0:128.8.3.255 
Denná špička napätia - aktuálny fáza 1 0-0:128.8.10.255 
Denná špička napätia - predchádzajúci fáza 1 0-0:128.8.11.255 
Denné minimum napätia - aktuálny fáza 1 0-0:128.8.12.255 
Denné minimum napätia - predchádzajúci fáza 1 0-0:128.8.13.255 
Denná špička napätia - aktuálny fáza 2 0-0:128.8.20.255 
Denná špička napätia - predchádzajúci fáza 2 0-0:128.8.21.255 
Denné minimum napätia - aktuálny fáza 2 0-0:128.8.22.255 
Denné minimum napätia - predchádzajúci fáza 2 0-0:128.8.23.255 
Denná špička napätia - aktuálny fáza 3 0-0:128.8.30.255 
Denná špička napätia - predchádzajúci fáza 3 0-0:128.8.31.255 
Denné minimum napätia - aktuálny fáza 3 0-0:128.8.32.255 
Denné minimum napätia - predchádzajúci fáza 3 0-0:128.8.33.255 
Obdobie agregácie pre špičku a minimum napätia/prúdu 0-0:128.8.50.255 
Napätie: ktorákoľvek fáza, podlimitné trvanie 1-0:12.33.0.255 
Napätie: ktorákoľvek fáza, nadlimitné trvanie 1-0:12.37.0.255 
Limit pre nadlimitné napätie 1-0:12.35.0.1 
Časový limit pre nadlimitné napätie 1-0:12.44.0.1 
Limit pre podlimitné napätie 1-0:12.31.0.1 
Časový limit pre podlimitné napätie 1-0:12.43.0.1 

Kvalita elektrickej energie - prúd  

Minimálny prúd časový integrál 2 fáza 1 1-0:31.3.0.255 
Maximálny prúd časový integrál 2 fáza 1 1-0:31.6.0.255 
Okamžitý prúd fáza 1 1-0:31.7.0.255 
Okamžitý prúd fáza 1 harmónia h 1-0:31.7.h.255 
Okamžitý prúd fáza 1 THD 1-0:31.7.124.255 
Kĺzavý priemer prúdu L1 (pre kontrolu poistkou) 1-0:31.4.0.255 
Minimálny prúd časový integrál 2 fáza 2 1-0:51.3.0.255 
Maximálny prúd časový integrál 2 fáza 2 1-0:51.6.0.255 
Okamžitý prúd fáza 2 1-0:51.7.0.255 
Okamžitý prúd fáza 2 harmónia h 1-0:51.7.h.255 
Okamžitý prúd fáza 2 THD 1-0:51.7.124.255 
Kĺzavý priemer prúdu L2 (pre kontrolu poistkou) 1-0:51.4.0.255 
Minimálny prúd časový integrál 2 fáza 3 1-0:71.3.0.255 
Maximálny prúd časový integrál 2 fáza 3 1-0:71.6.0.255 
Okamžitý prúd fáza 3 1-0:71.7.0.255 
Okamžitý prúd fáza 3 harmónia h 1-0:71.7.h.255 
Okamžitý prúd fáza 3 THD 1-0:71.7.124.255 
Kĺzavý priemer prúdu L3 (pre kontrolu poistkou) 1-0:71.4.0.255 
Okamžitý prúd (súčet všetkých troch fáz) 1-0:90.7.0.255 
Priemerný prúd časový integrál 5 fáza 1 1-0:31.27.0.255 
Priemerný prúd časový integrál 6 fáza 1 1-0:31.28.0.255 
Priemerný prúd časový integrál 5 fáza 2 1-0:51.27.0.255 
Priemerný prúd časový integrál 6 fáza 2 1-0:51.28.0.255 
Priemerný prúd časový integrál 5 fáza 3 1-0:71.27.0.255 
Priemerný prúd časový integrál 6 fáza 3 1-0:71.28.0.255 
Asymetrické prúdy - časový limit 0-0:128.7.60.255 
Asymetrické prúdy - spodný limit 0-0:128.7.61.255 
Asymetrické prúdy - horný limit 0-0:128.7.62.255 
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Neprítomnosť prúdu - časový limit 1-0:11.45.0.255 
Neprítomnosť prúdu - limit 1-0:11.39.0.255 
Nadlimitný prúd - časový limit 1-0:11.44.0.255 
Nadlimitný prúd - limit 1-0:11.35.0.255 
Prúd bez napätia - časový limit 0-0:128.7.70.255 
Prúd bez napätia - limit prúdu 0-0:128.7.71.255 
Prúd bez napätia - limit napätia 0-0:128.7.72.255 

Kvalita elektrickej energie - frekvencia  

Min. frekvencia siete časový integrál 2 akákoľvek fáza 1-0:14.3.0.255 
Max. frekvencia siete časový integrál 2 akákoľvek fáza 1-0:14.6.0.255 
Okamžitá frekvencia siete, akákoľvek fáza 1-0:14.7.0.255 

Kvalita elektrickej energie - účinník  

Minimálny účinník (+A/+VA) 1-0:13.3.0.255 
Posledný priemerný účinník (+A/+VA) 1-0:13.5.0.255 
Maximálny účinník (+A/+VA) 1-0:13.6.0.255 
Okamžitý účinník (+A/+VA) 1-0:13.7.0.255 
Priemerný účinník časový integrál 2 1-0:13.14.0.255 
Minimálny účinník (+A/+VA) fáza 1 1-0:33.3.0.255 
Posledný priemerný účinník (+A/+VA) fáza 1 1-0:33.5.0.255 
Maximálny účinník (+A/+VA) fáza 1 1-0:33.6.0.255 
Okamžitý účinník (+A/+VA) fáza 1 1-0:33.7.0.255 
Priemerný účinník časový integrál 2 fáza 1 1-0:33.14.0.255 
Minimálny účinník (+A/+VA) fáza 2 1-0:53.3.0.255 
Posledný priemerný účinník (+A/+VA) fáza 2 1-0:53.5.0.255 
Maximálny účinník (+A/+VA) fáza 2 1-0:53.6.0.255 
Okamžitý účinník (+A/+VA) fáza 2 1-0:53.7.0.255 
Priemerný účinník časový integrál 2 fáza 2 1-0:53.14.0.255 
Minimálny účinník (+A/+VA) fáza 3 1-0:73.3.0.255 
Posledný priemerný účinník (+A/+VA) fáza 3 1-0:73.5.0.255 
Maximálny účinník (+A/+VA) fáza 3 1-0:73.6.0.255 
Okamžitý účinník (+A/+VA) fáza 3 1-0:73.7.0.255 
Priemerný účinník časový integrál 2 fáza 3 1-0:73.14.0.255 
Minimálny účinník záporný (-A/-VA) 1-0:84.3.0.255 
Posledný priemerný účinník záporný (-A/-VA) 1-0:84.5.0.255 
Maximálny účinník záporný (-A/-VA) 1-0:84.6.0.255 
Okamžitý účinník záporný (-A/-VA) 1-0:84.7.0.255 
Priemerný účinník záporný časový integrál 2 1-0:84.14.0.255 
Minimálny účinník záporný (-A/-VA) fáza 1 1-0:85.3.0.255 
Posledný priemerný účinník záporný (-A/-VA) fáza 1 1-0:85.5.0.255 
Maximálny účinník záporný (-A/-VA) fáza 1 1-0:85.6.0.255 
Okamžitý účinník záporný (-A/-VA) fáza 1 1-0:85.7.0.255 
Priemerný účinník záporný časový integrál 2 fáza 1 1-0:85.14.0.255 
Minimálny účinník záporný (-A/-VA) fáza 2 1-0:86.3.0.255 
Posledný priemerný účinník záporný (-A/-VA) fáza 2 1-0:86.5.0.255 
Maximálny účinník záporný (-A/-VA) fáza 2 1-0:86.6.0.255 
Okamžitý účinník záporný (-A/-VA) fáza 2 1-0:86.7.0.255 
Priemerný účinník záporný časový integrál 2 fáza 2 1-0:86.14.0.255 
Minimálny účinník záporný (-A/-VA) fáza 3 1-0:87.3.0.255 
Posledný priemerný účinník záporný (-A/-VA) fáza 3 1-0:87.5.0.255 
Maximálny účinník záporný (-A/-VA) fáza 3 1-0:87.6.0.255 
Okamžitý účinník záporný (-A/-VA) fáza 3 1-0:87.7.0.255 
Priemerný účinník záporný časový integrál 2 fáza 3 1-0:87.14.0.255 
Priemerný účinník časový integrál 5 1-0:13.27.0.255 
Priemerný účinník časový integrál 6 1-0:13.28.0.255 
Priemerný účinník časový integrál 5 fáza 1 1-0:33.27.0.255 
Priemerný účinník časový integrál 6 fáza 1 1-0:33.28.0.255 
Priemerný účinník časový integrál 5 fáza 2 1-0:53.27.0.255 
Priemerný účinník časový integrál 6 fáza 2 1-0:53.28.0.255 
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Priemerný účinník časový integrál 5 fáza 3 1-0:73.27.0.255 
Priemerný účinník časový integrál 6 fáza 3 1-0:73.28.0.255 
Priemerný účinník záporný časový integrál 5 1-0:84.27.0.255 
Priemerný účinník záporný časový integrál 6 1-0:84.28.0.255 
Priemerný účinník záporný časový integrál 5 fáza 1 1-0:85.27.0.255 
Priemerný účinník záporný časový integrál 6 fáza 1 1-0:85.28.0.255 
Priemerný účinník záporný časový integrál 5 fáza 2 1-0:86.27.0.255 
Priemerný účinník záporný časový integrál 6 fáza 2 1-0:86.28.0.255 
Priemerný účinník záporný časový integrál 5 fáza 3 1-0:87.27.0.255 
Priemerný účinník záporný časový integrál 6 fáza 3 1-0:87.28.0.255 

Kvalita elektrickej energie - uhly  

Uhol, U(L2) - U(L1) 1-0:81.7.1.255 
Uhol, U(L3) - U(L1) 1-0:81.7.2.255 
Uhol, U(L3) - U(L2) 1-0:81.7.12.255 
Uhol, U(L1) - I(L1) 1-0:81.7.40.255 
Uhol, U(L2) - I(L2) 1-0:81.7.51.255 
Uhol, U(L3) - I(L3) 1-0:81.7.62.255 

Kvalita elektrickej energie - podvodné konanie  

Spätný tok energie - časový limit 0-0:128.7.80.255 
Spätný tok energie - limit prúdu 0-0:128.7.81.255 
Nesprávne poradie fáz - časový limit 0-0:128.7.90.255 
Nízky výkon zdanlivého účinníka - limit 0-0:128.7.100.255 
Nízky zdanlivý účinník - časový limit 1-0:13.43.0.255 
Nízky zdanlivý účinník - limit 1-0:13.31.0.255 
Počítadlo otvorenia krytu 0-0:96.15.0.255 

Kontrolné stavy  

Stav signálu internej kontroly 0-0:96.4.0.255 
Stav signálu internej kontroly 1 0-0:96.4.1.255 
Stav signálu internej kontroly 2 0-0:96.4.2.255 
Stav signálu internej kontroly 3 0-0:96.4.3.255 
Stav signálu internej kontroly 4 0-0:96.4.4.255 
Interný stav 0-0:96.5.0.255 
Interný stav 1 0-0:96.5.1.255 
Interný stav 2 0-0:96.5.2.255 
Interný stav 3 0-0:96.5.3.255 
Interný stav 4 0-0:96.5.4.255 
Stav I/O portu 0-0:196.3.40.255 
Stav kontrolných signálov I/O 0-0:96.3.0.255 
Stav kontrolných signálov I/O (oktet 1) 0-0:96.3.1.255 
Stav kontrolných signálov I/O (oktet 2) 0-0:96.3.2.255 
Stav kontrolných signálov I/O (oktet 3) 0-0:96.3.3.255 

Vstupy/Výstupy  

I/O konfiguračný port 0 0-0:196.3.1.255 
I/O konfiguračný port 1 0-0:196.3.2.255 
I/O konfiguračný port 2 0-0:196.3.3.255 
I/O konfiguračný port 3 0-0:196.3.4.255 
I/O konfiguračný port 4 0-0:196.3.5.255 
I/O konfiguračný port 5 0-0:196.3.6.255 
I/O konfiguračný port 6 0-0:196.3.7.255 
I/O konfiguračný port 7 0-0:196.3.8.255 
I/O konfiguračný port 8 0-0:196.3.9.255 
I/O konfiguračný port 9 0-0:196.3.10.255 
I/O konfiguračný port 10 0-0:196.3.11.255 
I/O konfiguračný port 11 0-0:196.3.12.255 
I/O konfiguračný port 12 0-0:196.3.13.255 
I/O konfiguračný port LEDA 0-0:196.3.30.255 
I/O konfiguračný port LEDB 0-0:196.3.31.255 
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Kontrola záťaže  

Monitor záznamov kontroly záťaže 1 0-1:16.0.0.255 
Monitor záznamov kontroly záťaže 2 0-2:16.0.0.255 
Monitor záznamov kontroly záťaže 3 0-3:16.0.0.255 
Kontrola záťaže 1 aktívne počítanie počas fakturačného obd. 0-0:128.6.10.255 
Kontrola záťaže 1 aktívne trvanie počas fakturačného obd. 0-0:128.6.11.255 
Kontrola záťaže 1 aktívne trvanie kumulatívne 0-0:128.6.12.255 
Kontrola záťaže 2 aktívne počítanie počas fakturačného obd. 0-0:128.6.13.255 
Kontrola záťaže 2 aktívne trvanie počas fakturačného obd. 0-0:128.6.14.255 
Kontrola záťaže 2 aktívne trvanie kumulatívne 0-0:128.6.15.255 
Kontrola záťaže 3 aktívne počítanie počas fakturačného obd. 0-0:128.6.16.255 
Kontrola záťaže 3 aktívne trvanie počas fakturačného obd. 0-0:128.6.17.255 
Kontrola záťaže 3 aktívne trvanie kumulatívne 0-0:128.6.18.255 
Tabuľka skriptov výstupu kontroly záťaže 0-0:10.1.250.255 
Tabuľka skriptov riadenia záťaže 0-0:10.0.103.255 
Režim omeškania riadenia záťaže 0-0:128.30.0.255 
Riadenie záťaže - výkon s omeškaním 0-0:128.30.2.255 
Riadenie záťaže - spínač s omeškaním 0-0:128.30.3.255 
Riadenie záťaže - Kontrola relé 1 0-1:96.3.10.255 

GSM/GPRS a Ethernet  

Nastavenia IPv4 0-0:25.1.0.255 
Automatická odpoveď 0-0:2.2.0.255 
Konfigurácia modemu 0-0:2.0.0.255 
Automatické pripojenie 0-0:2.1.0.255 
Nastavenia PPP 0-0:25.3.0.255 
Nastavenia modemu GPRS 0-0:25.4.0.255 
Kvalita GSM signálu 0-0:128.20.0.255 
Stav GSM 0-0:128.20.1.255 
ID GSM ICCID 0-0:128.20.2.255 
Verzia programu GSM 0-0:128.20.3.255 
GSM IMEI 0-0:128.20.4.255 
Názov siete GSM 0-0:128.20.5.255 
Rozšírená diagnostika siete - zoznam sietí 0-0:128.20.7.255 
Rozšírená diagnostika siete - prostredie hovoru 0-0:128.20.8.255 
Verzia programu GSM WIPsoft 0-0:128.20.6.255 
GSM BER (bitová chybovosť) 0-0:128.20.9*255 
Limit pre indikáciu sily GSM signálu 1 0-0:128.20.11.255 
Limit pre indikáciu sily GSM signálu 2 0-0:128.20.12.255 
Informácie z komunikačných modulov 0-0:128.21.0.255 
Konfigurácia komunikačného variantu 0-0:128.21.1.255 
Tabuľka skriptov produkčného testovacieho hovoru 0-0:10.4.101.255 
Rozšírená diagnostika siete - tabuľka skriptov 0-0:10.5.101.255 

Komunikácia  

Nastavenia lokálneho portu IEC - kanál 0 0-0:20.0.0.255 
Nastavenia lokálneho portu IEC - kanál 1 0-1:20.0.0.255 
Nastavenia lokálneho portu IEC - kanál 2 0-2:20.0.0.255 
Nastavenia lokálneho portu IEC - kanál 3 0-3:20.0.0.255 
ID procesný stav - kanál 0 0-0:96.10.128.255 
ID procesný stav - kanál 1 0-1:96.10.128.255 
ID procesný stav - kanál 2 0-2:96.10.128.255 
ID procesný stav - kanál 3 0-3:96.10.128.255 
Možnosti DLMS - kanál 0 0-0:128.70.0.255 
Možnosti DLMS - kanál 1 0-1:128.70.0.255 
Možnosti DLMS - kanál 2 0-2:128.70.0.255 
Možnosti DLMS - kanál 3 0-3:128.70.0.255 
Obmedzenia DLMS asociácie - kanál 0 0-0:128.70.1.255 
Obmedzenia DLMS asociácie - kanál 1 0-1:128.70.1.255 
Obmedzenia DLMS asociácie - kanál 2 0-2:128.70.1.255 



MT880
Užívateľská 

V2.00 – English 168/171 11. PRÍLOHA 1: ZOZNAM 

 

 

 

OBJEKT KÓD OBIS 

Obmedzenia DLMS asociácie - kanál 3 0-3:128.70.1.255 
Odpočítavanie času bez pripojenia ukončené 0-0:128.20.30.255 

Vrstva dátových spojení  

Nastavenia IEC HDLC - kanál 0 0-0:22.0.0.255 
Nastavenia IEC HDLC - kanál 1 0-1:22.0.0.255 
Nastavenia IEC HDLC - kanál 2 0-2:22.0.0.255 
Nastavenia IEC HDLC - kanál 3 0-3:22.0.0.255 

Vrstva COSEM Wrapper  

Nastavenia TCP-UDP 0-0:25.0.0.255 

Vrstva Consereth  

Consereth port 0-0:128.23.0.255 
Consereth timeout 0-0:128.23.1.255 

Server kaskádovania  

Primárny port kaskádovania 0-0:128.22.0.255 
Sekundárny port kaskádovania 0-0:128.22.1.255 

Nastavenia Push  

Push setup - On Wake-up 0-0:25.9.0.255 
Push setup - Interval 1 0-1:25.9.0.255 
Push setup - Interval 2 0-2:25.9.0.255 
Push setup - Interval 3 0-3:25.9.0.255 
Push setup - On Alarm 0-4:25.9.0.255 
Push setup - On Zníženie výkonu 0-5:25.9.0.255 
Push setup - info spotrebiteľ 0-6:25.9.0.255 
Push setup - On Inštalácia 0-7:25.9.0.255 
Tabuľka push skriptov 0-0:10.0.108.255 
Plánovanie akcií Push - Interval 1 0-1:15.0.4*255 
Plánovanie akcií Push - Interval 2 0-2:15.0.4*255 
Plánovanie akcií Push - Interval 3 0-3:15.0.4*255 

Meranie  

Metrologická LED činnej energie 1-0:0.3.0.255 
Metrologická LED jalovej energie 1-0:0.3.1.255 
Metrologická LED zdanlivej energie 1-0:0.3.2.255 
Činný výstup konštanta 1-0:0.3.3.255 
Jalový výstup konštanta 1-0:0.3.4.255 
Zdanlivý výstup konštanta 1-0:0.3.5.255 
Konfigurácia rozlíšenia energie a výkonu 0-0:196.0.3.255 
ID schémy pripojenia elektromera 1-0:0.2.4.255 
Limit štartovacieho prúdu 0-0:196.0.20.255 
Štartovací prúd - časový limit 0-0:196.0.21.255 
Štartovací prúd - odchýlka 0-0:196.0.22.255 
Štartovací prúd - hysteréza 0-0:196.0.23.255 
Trvanie výstupného impulzu 1-0:0.9.8.255 
Parametrizácia obdobia merania 0-0:128.2.4.255 
Menovité napätie 1-0:0.6.0.255 
Obdobie merania 3, pre okamžité hodnoty 1-0:0.8.2.255 
Transformátor - typ merania 0-0:196.0.1.255 
Metóda zaznamenávania energie 0-0:196.0.10.255 
Metóda zaznamenávania jalovej energie 0-0:196.0.11.255 
Pomer transformátora - prúd (čitateľ) 1-0:0.4.2.255 
Pomer transformátora - napätie (čitateľ) 1-0:0.4.3.255 
Pomer transformátora - prúd (menovateľ) 1-0:0.4.5.255 
Pomer transformátora - napätie (menovateľ) 1-0:0.4.6.255 

Kalibrácia  

Tabuľka skriptov kalibrácie merania 0-0:10.1.254.255 
Referenčný prúd kalib. merania fáza 1 1-0:31.128.128.255 
Referenčné napätie kalib. merania fáza 1 1-0:32.128.128.255 
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Referenčný prúd kalib. merania fáza 2 1-0:51.128.128.255 
Referenčné napätie kalib. merania fáza 2 1-0:52.128.128.255 
Referenčný prúd kalib. merania fáza 3 1-0:71.128.128.255 
Referenčné napätie kalib. merania fáza 3 1-0:72.128.128.255 
Konfigurácia systému merania 0-0:196.0.0.255 
Stav kalibrácie merania 0-0:128.5.0.255 
Konštanty kalibrácie merania 0 0-0:128.5.1*255 
Konštanty kalibrácie merania 1 0-0:128.5.2*255 
Tabuľka teplotných kompenzácií 0-0:128.5.3*255 
Teplota rámu 0-0:128.5.4*255 
Tabuľka kompenzácii RMS prúdu 0-0:128.5.5*255 
Tabuľka kompenzácií frekvencie 0-0:128.6.5*255 
Teplota prúdového senzora 0-0:128.7.5*255 
Tabuľka teplotných kompenzácií - okolie 0-0:128.8.5*255 
Teplota prúdového senzora odhadovaná koeficient A1 0-0:128.9.5*255 
Teplota prúdového senzora nárast 0-0:128.10.5*255 
Ochladzovanie prúdového senzora 0-0:128.11.5*255 

Displej  

Formát displeja pre energiu 0-0:196.1.0.255 
Formát displeja pre dopyt 0-0:196.1.1.255 
Kontrast displeja 0-0:196.1.2.255 
Nastavenie displeja - formát dátumu, formát názvov OBIS, nastavenie ponuky údajov 
(P.01, P.02, P.99, Sieť) 

0-0:196.1.3.255 

Konfigurácia kurzorov displeja 0-0:196.1.4.255 
Jednotka zobrazená pre energiu a dopyt 0-0:196.1.5.255 
Presnosť režimu testovania displeja pre energiu a dopyt 0-0:196.1.6.255 
Presnosť displeja pri napätí a prúde 0-0:196.1.7.255 
Vypnutie podsvietenia displeja [s] 0-0:196.1.8.255 
Čas rolovania displeja pri auto. rolovaní [s] 0-0:196.1.9.255 
Konfigurácia optického rolovacieho tlačidla 0-0:196.1.10.255 
Čas do opustenia špecifického režimu [s] 0-0:196.1.11.255 
Čas do opustenia režimu testovania [s] 0-0:196.1.20.255 

Skripty  

Celkový reset elektromera 0-0:10.0.0.255 
Celkový reset elektromera - výsledky 0-0:10.1.0.255 
Aktivácia režimu testovania 0-0:10.0.101.255 
Aktivácia normálneho režimu 0-0:10.0.102.255 
Tabuľka skriptov Opačný režim LED 0-0:10.3.101.255 
Odomknutie tabuľky skriptov 0-0:10.0.253.255 
Uzamknutie tabuľky skriptov 0-0:10.0.254.255 
Aktualizácia tabuľky skriptov 0-0:10.1.253.255 

Všeobecné  

Priradenie SAP 0-0:41.0.0.255 
Aktuálna asociácia 0-0:40.0.0.255 
Pam. priečinok 0 0-0:128.40.0.255 
Pam. priečinok 1 0-0:128.40.1.255 
Pam. priečinok 2 0-0:128.40.2.255 
Pam. priečinok 3 0-0:128.40.3.255 
Pam. priečinok 4 0-0:128.40.4.255 
Pam. priečinok 5 0-0:128.40.5.255 
Pam. priečinok 6 0-0:128.40.6.255 
Pam. priečinok 7 0-0:128.40.7.255 
Parameter Flashdev spy 0-0:128.41.0.255 
Hodnoty Flashdev spy 0-0:128.41.1.255 
Údaje o výkone 0-0:128.102.0.255 
Udalosti výkonu 0-0:128.102.1.255 
Režim zariadenia 0-0:128.103.0.255 
Známka zariadenia 0-0:128.103.1.255 
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Príznak zariadenia 0-0:128.103.2.255 
Počet zmien konfig. program. 0-0:96.2.0.255 
Dátum poslednej zmeny konfig. program. 0-0:96.2.1.255 
ROM checksum 0-0:96.96.0.255 
Watchdog reset 0-0:128.6.0.255 
Konfig. rozšírenia aplikácie 0-0:128.80.0*255 
Možnosti prístupu do systémov 0-0:128.90.0*255 

Bezpečnosť  

Nastavenia bezpečnosti 0-0:43.0.0.255 
Nastavenia bezpečnosti (2) 0-0:43.0.2*255 
Bezpečnosť - počítadlo prijatých rámov - kľúč broadcast 0-0:43.1.1.255 
Bezpečnosť - počítadlo prijatých rámov - kľúč unicast 0-0:43.1.0.255 
Bezpečnosť - počítadlo prijatých rámov - kľúč unicast (2) 0-0:43.1.2*255 
Autorizačný kľúč 1 0-0:128.100.1.255 
Autorizačný kľúč 2 0-0:128.100.2.255 
Autorizačný kľúč 3 0-0:128.100.3.255 
Autorizačný kľúč 4 0-0:128.100.4.255 
Hlavný kľúč (master) 0-0:128.100.10.255 
Hlavný kľúč (master) (2) 0-1:128.100.10*255 
Globálny kľúč šifrovania unicast 0-0:128.100.20.255 
Globálny kľúč šifrovania unicast (2) 0-1:128.100.20*255 
Globálny kľúč šifrovania broadcast 0-0:128.100.21.255 
Globálny kľúč šifrovania broadcast (2) 0-1:128.100.21*255 
Autorizačný kľúč 0-0:128.100.22.255 
Autorizačný kľúč (2) 0-1:128.100.22*255 
Známka zlyhania autorizácie 0-0:196.98.0.255 
Známka zlyhania autorizácie (2) 0-1:196.98.0*255 
Počítadlo zlyhania autorizácie 0-0:196.98.1.255 
Počítadlo zlyhania autorizácie (2) 0-1:196.98.1*255 
Limit počítadla zlyhania autorizácie 0-0:196.98.2.255 
Limit počítadla zlyhania šifrovania a autorizácie (2) 0-1:196.98.2*255 
Obmedzenia autorizačného mechanizmu 0-0:196.98.3.255 
Obmedzenia autorizačného mechanizmu (2) 0-1:196.98.3*255 
Známka zlyhania šifrovania 0-0:196.98.4.255 
Známka zlyhania šifrovania (2) 0-1:196.98.4*255 
Počítadlo zlyhania šifrovania 0-0:196.98.5.255 
Počítadlo zlyhania šifrovania (2) 0-1:196.98.5*255 
Stav spínačov bezpečnosti 0-0:96.2.4.255 

Aktualizácia firmvéru  

Prenos obrazu 0-0:44.0.0.255 
Plán aktivácie prenosu obrazu 0-0:15.0.2.255 
Predefinované skripty - aktivácia obrazu 0-0:10.0.107.255 
Aktívna verzia firmvéru 1-0:0.2.0.255 
Podpis jadra aktívneho firmvéru 1-0:0.2.8.255 
Aktívna verzia firmvéru 1 1-1:0.2.0.255 
Podpis modulu aktívneho firmvéru 1-1:0.2.8.255 
Počítadlo prenosu obrazu 0-0:96.63.10.255 

 

 

Legenda: 

t = 1 .. 8 ; miera (tarifa) počet 
h = 1 .. 31; hodnota 
harmónie 
Časový integrál 2 = objekty vzťahujúce sa na fakturačné obdobie 
Časový integrál 5 = objekty vzťahujúce sa na obdobie 
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Vďaka našim pravidelných vylepšeniam produktov sa môžu dodané produkty v niektorých detailoch líšiť od dát uvedených v tejto 
príručke. 

 
Iskraemeco d.d., Energy Measurement  and 
Management 4000 Kranj, Savska loka 4, Slovenia 
Tel: (+386 4) 206 40 00, Fax: (+386 4) 206 43 76 
http://www.iskraemeco.si, E-mail: info@iskraemeco.com 
Publikované: Iskraemeco, údaje sa môžu meniť bez 
upozornenia. 


